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Pozdrav urednice izpod Krvavice
December je mesec veselja, okraševanja, je priložnost za oblikovanje načrtov za prihodnje leto in mesec drobnih
pozornosti. Dragi občani in drage občanke, v prazničnih Novicah vam takšno drobno pozornost poklanjamo župan,
občinski svet in občinska uprava. Poleg Novic izpod Krvavice ste prejeli tudi ekološko seme bazilike in solate. Solata
spada med najstarejše vrtnine in je nepogrešljiva pri vsakdanjih jedeh. Bazilika pa je ena izmed osnovnih začimb, ki je
bila priljubljena že v času starih Rimljanov. V ljudski medicini se uporablja
zoper pljučna obolenja, astmo, kašelj in vnetje ledvic. Z njo lahko začinimo
najrazličnejše omake, juhe in solate.
Naj bo seme še tako majhno, v sebi ima moč, da zraste v rastlino, za katero se
vedno najde prostor na gredi ali celo v najmanjšem cvetličnem lončku na
okenski polici.
V prihajajočem novem letu vam želimo obilo moči in predvsem zdravja, do katerega nam lahko pomagata tudi solata in
bazilika.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 12
Prvo leto županovanja je za mano in če sem iskren, zadeva izgleda čisto drugače, kot sem si predstavljal. Vendar pa se
človek uči celo življenje in ta služba ni nobena izjema.
V veliko zadovoljstvo mi je, da smo se z občinsko upravo odlično ujeli. Delujemo kot homogena celota, pomagamo
drug drugemu, si zaupamo in zaradi tega je delovno vzdušje prijetno. Logična posledica vsega pa so dobri rezultati.
V preteklem letu se je zgodilo veliko lepega, dobrega in pomembnega za našo lokalno skupnost, vmes pa tudi kaj
neprijetnega. Zadnje je najbolje čim prej pozabiti. Če se osredotočim na lepe in vesele stvari, bi veljalo najprej omeniti
odprtja nekaj na novo urejenih cestnih odsekov. Ti prinašajo dobrobit vsem krajanom, kajti cesta je predpogoj za
normalno mobilnost in s tam povezane aktivnosti. Imamo tudi nov urejen športni park na prostem, ki prinaša veselje
tako otrokom kot starejšim športnim navdušencem, pa tudi vrtec in šola ga s pridom uporabljata. Ni lepšega kot videti
polno igrišče otroškega živžava.
Iskreno smo veseli tudi vsakega uspeha na državnih in evropskih razpisih, kajti ti prinesejo dodano vrednost, ki nam ob
skromnem občinskem proračunu vsaj malo pomaga, da se kakšna stvar več prestavi na boljše, kot bi se sicer.
Dogodki, ki jih kot župan nikoli ne pozabiš in prižigajo iskrice v očeh, so malenkosti, ki to službo naredijo res lepo.
Nikoli ne pozabiš recimo vsakoletnega sprejema prvošolčkov v hram učenosti, sprejema mamic z novorojenčki,
povabila in praznovanja stoletnice naše občanke …
Novo leto ni mejnik, ki bi kakšno stvar spremenil. Vse skupaj nas samo postara za eno leto, naše delo pa teče naprej. Z
vso vnemo se bomo še naprej ukvarjali s projektom izgradnje infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo. Temna zvezda
stalnica so naše makadamske ceste, ki so po vsakem neurju uničene in so potrebne sanacije. Tudi projekt kolesarskih
povezav je v polnem teku. Težave s kanalizacijo v vzhodnem delu Ojstriške vasi smo zopet potegnili iz predala. Seveda
računamo na večjo podporo naših občanov kot doslej in potem nam mora uspeti. Prijavili smo se na kar nekaj novih
razpisov in ker računamo da je Božiček poštenjak, nam mogoče prinese pozitivno rešene vloge.
Če pa že omenjam Božička in prednovoletni čas, bi vsem prebivalcem in prebivalkam naše lokalne skupnosti zaželel
srečen božič in zdravja v letu 2020. Zdravje je namreč tista stvar, ki nam omogoča, da dosežemo še tako neverjetne cilje
v našem življenju.
Župan Marko Semprimožnik
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Občinska uprava sporoča in obvešča

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško,
Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine
Žalec
Po potrditvi odloka na občinskih svetih vseh občin bo s 1. 1. 2020 uveljavljen Odlok o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine
Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«. S tem odlokom so občine
ustanovile organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega
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nadzora. V sklopu Medobčinskega inšpektorata in redarstva deluje služba za inšpekcijski nadzor in služba za občinsko
redarstvo.
Služba za inšpekcijski nadzor
Občinski inšpekcijski organi opravljajo naloge iz svoje pristojnosti na lokalni ravni na podlagi občinskih odlokov,
zakonov in podzakonskih predpisov, v katerih jih občine ali država pooblaščajo za izvajanje inšpekcijskega nadzora.
Inšpekcijsko nadzorstvo se izvaja na osnovi predpisov s področja:
občinskih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet (odloki, zakon o cestah in podzakonski predpisi),
urejanja cestnega prometa na občinskih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet ter drugih javnih
površinah, ki se uporabljajo za promet vozil (odloki, zakon o pravilih cestnega prometa in podzakonski
predpisi),
oskrbe s pitno vodo (odloki, zakon o varstvu okolja in podzakonski predpisi),
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (odloki, zakon o varstvu okolja in podzakonski
predpisi),
ravnanja s komunalnimi odpadki (odloki, zakon o varstvu okolja in podzakonski predpisi),
urejanja in čiščenja javnih površin (odloki),
oglaševanja in reklamiranja (odloki),
občinskih taks (odloki),
pokopališke dejavnosti (odloki),
urejanja območij oziroma objektov v Mestni občini Celje za izvedbo vzdrževalnih del (odloki),
drugih predpisov občin in države, s katerimi je določena pristojnost občinske inšpekcije,
gradnje enostavnih objektov, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje v delu, ki se nanaša na skladnost s
prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine (gradbeni zakon, občinski odloki).
Služba za občinsko redarstvo
Pooblastila občinskih redarjev
Pooblastila občinskih redarjev so z zakonom določeni ukrepi, ki občinskim redarjem omogočajo, da lahko učinkovito in
uspešno opravljajo svoje naloge. Pooblastila občinskih redarjev pomenijo določen poseg v človekove pravice, zato se
lahko uporabijo le pod pogoji, ki so določeni v zakonu o občinskem redarstvu.
Pooblastila občinskih redarjev po zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
Zakon o pravilih cestnega prometa v 15. členu določa pooblastila občinskih redarjev, ki obsegajo nadzor nad: varstvom
okolja, odgovornostjo staršev, skrbnikov oz. rejnikov, izločitvami vozil iz prometa, odstranitvijo nepravilno parkiranega
in zapuščenega vozila, območji umirjenega prometa, območji za pešce, uporabo zaščitne čelade, prepovedjo uporabe
naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila, vožnjo z
vozilom po cesti, vožnjo z vozilom na prehodu za pešce, najvišjimi dovoljenimi hitrostmi, najvišjimi dovoljenimi
hitrostmi posameznih vrst vozil, odpiranjem vrat vozila, zapustitvijo vozila, označitvijo ustavljenih vozil, ustavitvijo in
parkiranjem, parkiranjem na parkirnem mestu označenem za invalide, območjem kratkotrajnega parkiranja, izjemami
parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno, pogoji za opravljanje gospodarske vožnje, udeležbo pešcev v cestnem
prometu, označitvijo pešcev, varstvom otrok, prevozom oseb, jahačem, goničem in vodičem živali v prometu ter pogoji
za udeležbo živali v cestnem prometu, pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu, prometno
signalizacijo in svetlobnimi prometnimi znaki.
Pooblastila občinskih redarjev po zakonu o cestah (ZCes-1)
Zakon o cestah določa v 106. členu pooblastila občinskih redarjev, ki obsegajo: prepoved ogrožanja varne uporabe
javne ceste, uporabo nekategoriziranih cest, kontrolo največje dovoljene osne obremenitve vozil na javnih cestah,
kontrolo največje dovoljene skupne in največje dovoljene mase vozil na javnih cestah, nadzor izrednih prevozov po
javnih cestah, označitev vozil za izredne prevoze, naležne ploskve na kolesih vozil in izjeme pri omejitvi uporabe javne
ceste – lokalni promet.
Pristojnosti občinskih redarjev po zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
Občinski redar lahko v skladu z določbami ZJRM-1 v prekrškovnem postopku ukrepa v naslednjih kršitvah: nedostojno
vedenje, vsiljivo beračenje na javnem kraju, uporaba nevarnih predmetov, poškodovanje uradnega napisa, oznake ali
odločbe, pisanje po objektih, vandalizem, kampiranje, ščuvanje živali in neupoštevanje zakonitega ukrepa oziroma
odredbe uradne osebe.
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Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva:
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Telefon: (03) 4265-830
Faks: (03) 4265-832
www.celje.si
Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva:
Ponedeljek: 8.00–11.00 in 12.00–15.00
Sreda: 8.00–11.00 in 12.00–16.30
Petek: 8.00–12.30
Matej Založnik

Brezplačne storitve za naše občane

POSLANSKA PISARNA
poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije
ALEKSANDRA REBERŠKA
je v prostorih Občine Tabor odprta
vsak prvi ponedeljek v mesecu od 11. do 12. ure.
VABLJENI!
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BREZPLAČNE MERITVE
KRVNEGA TLAKA,
KRVNEGA SLADKORJA IN
KISIKA V KRVI
v prostorih Občine Tabor
vsak tretji ponedeljek v mesecu od
13. do 14. ure.

V okviru projekta MoST (Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in
zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih skupnosti) Polivalentna
patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec opravlja patronažno
varstvo, prvenstveno namenjeno prebivalcem oddaljenih krajev, osebam,
ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogrožene,
ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja.
Storitev se lahko izvaja tudi na pacientovem domu ali na terenu na osnovi
predhodnega dogovora s patronažno sestro gospo Ano Bogataj na
telefonski številki: 031 424 147.

Prejeli smo
Navihan večer
Navihani muzikanti smo 23. novembra 2019 v Domu krajanov Tabor priredili že vsem znan Navihan večer. Skupaj z
gosti smo pričarali večer smeha, dobre glasbe in veselja.
Navihani muzikanti se zahvaljujemo vsem, ki ste prišli in smo skupaj napolnili dvorano do zadnjega kotička. Zahvala
gre Občini Tabor, vsem sponzorjem, staršem, partnerjem, nastopajočim, povezovalcu Franciju, županu Marku, skratka
vsem, ki so kakorkoli pripomogli pri organizaciji koncerta. Največja zahvala pa seveda gre vsem našim poslušalcem in
tistim, ki nas spremljate na naši poti in nam dajete dodaten zagon za trud in delo v glasbi.

Obljubljamo, da boste še naprej lahko poslušali našo glasbo ter da se zopet vidimo na naslednjem Navihanem večeru.
Navihani muzikanti
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Domače koline na Zajčevi koči pod Krvavico
Pozimi in v hladnih dneh jeseni in spomladi je tradicionalna sezona domačih kolin. Nekoč so bile koline praznični dan v
družini in kljub temu da tradicija počasi izumira, se izročilo kolin ohranja še danes, čeprav se je odnos do kolin in mesa
močno spremenil. Pri ohranjanju tega običaja ima svoj
delež tudi Planinsko društvo Tabor, ki na svoji planinski
postojanki, Zajčevi koči pod Krvavico, že od leta 1999 v
novembru organizira domači praznik kolin in s tem
ohranja ta običaj, ki je bil nekoč prisoten na podeželju v
vseh delih Slovenije.
Če je včasih bilo samoumevno, da so se v hladnejšem
obdobju odvijale koline, je to zdaj prej izjema kot
pravilo. Nekoč je skoraj vsaka družina imela doma
prašiča, kako dolgo so ga redili je bilo odvisno od
njihovega statusa in hrane zanj. Mnogi iz delavskih
družin pa so prašiča kupili pri kmetih in si tako
zagotovili dobro domače meso za svoje potrebe. Ne glede na to so koline, furež ali kakorkoli so temu rekli v
posameznih okoljih, del slovenske dediščine, družinski praznik, ki je zajemal celotno družino, sosede, sorodnike … Vse
skupaj pa je trajalo tudi dva ali dni.
Tudi taborski planinci in ostali, ki sodelujejo pri ohranjanju tega običaja, se s tem ubadajo kakšne tri dni. Najprej gredo
izbrati prašiča h kmetu v vasi, ki jim ga bo prodal. Običajno je to že kakšne tri dni pred kolinami. Ob tem izbiranju je
tudi veselo, hkrati pa ne manjka dobrot, ki jih pripravi gospodar kmetije ob prodaji. Po tradiciji vsakič pobirajo tudi
stave, koliko prašič tehta, rezultati stav, kdo je bil najbližji dejanski teži, pa so znani na dan kolin, ko prašiča stehtajo.
Letošnji je bil težak 160 kg. Njegovo težo je točno uganil Janez Miklavc, zelo blizu, za kilogram manj ali več, pa je bilo
še kar nekaj drugih, ki so stavili. Denar, zbran od stav, gre v društveno blagajno oziroma za pijačo vseh, ki so vključeni
v ta dogodek, zmagovalec stave pa dobi kračo.
Delo kot po tekočem traku
Na dan kolin se vse skupaj začne že zelo zgodaj, za Petra Lukmana že ob 5. uri zjutraj, saj je moral zakuriti pod kotlom,
da je bil krop pravočasno pripravljen za »obaranje« – odstranjevanje ščetin iz kože prašiča po zakolu. Glavni mesar je
že veliko let Janez Kobale z zetom Mitjo, sodeluje pa še kar nekaj pomagačev. Opravijo tudi ostala mesarska dela, od
prepolovitve prašiča z odstranitvijo drobovja do razkosanja mesa. Sicer pa je vsak od sodelujočih opravljal svoje delo.
Ivan Hrastnik, ki je sicer predsednik PGD Kapla - Pondor, je skrbel za pripravo in kuhanje delov prašiča, ki so ga
kasneje uporabili za izdelavo krvavic, Peter Marko, ki je bil zadolžen tudi za izdelavo klobas, je spretno razreševal
gmoto črev, Toni Ramšak pa jih je skupaj s kolegom pral pod tekočo vodo ob koči. V kuhinji so se ta čas že
pripravljale jetrca za malico. Vse je teklo kot po tekočem traku. Ob vseh teh opravilih pa seveda ni manjkalo toplega
čaja ali kakšnega drugega tekočega priboljška in še kaj za pod zob, za kar so skrbele ženske predstavnice na čelu s
predsednico društva Mileno Lenko.
Malo daljši premor je prinesla tradicionalna malica z
okusnimi praženimi jetrci, kislim zeljem in svežim kruhom,
nato pa se je vse skupaj nadaljevalo s pripravo in izdelavo
krvavic, jetrnih klobas in pečenic. K tem dobrotam, ki so se
kasneje znašle na velikih krožnikih, pa je seveda sodila še
okusna pečenka, pražen krompir in praženo kislo zelje.
Vsa ta ponudba je bila na voljo vsem obiskovalcem koče od
16. ure dalje, vse skupaj pa je trajalo še dolgo v noč in tudi
naslednji dan, ko so naredili še kranjske klobase, za malico
na božičnem nočnem pohodu iz Lok do njihove koče, ki je prav tako ena izmed tradicionalnih prireditev društva, ki je v
prvi vrsti namenjena druženju, kot je povedala predsednica Milena Lenko, k temu pa še dodala: »Letošnje tradicionalne
koline so uspele, kot vedno, hkrati pa si kar težko predstavljam, da je za nami že 20 let, odkar smo se lotili tovrstne
organizacije. Že precej let sem kot predsednica vpeta v to dogajanje, in moram reči, da je to svojstven, prijeten in
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predvsem družaben dogodek, ki nas povezuje in nam daje voljo in elan tudi za vse druge aktivnosti v društvu. Vse
skupaj se je pričelo na pobudo prvega predsednika Danijela Topovška in to z namenom, da se ob zaključku sezone, ko
kočo zapremo, malo poveselimo in se s tem tudi zahvalimo vsem, ki so tedensko opravljali dežurstva pri koči in vsem
ostalim aktivnim članom za njihovo delo v društvu. Tako je še sedaj, hkrati pa je to postalo dostopno vsem, ki se želijo
poveseliti z nami in uživati ob jedeh, ki jih prinašajo koline.«
D. Naraglav

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, december 2019
•
•
•
•
•
•

Sansom, C. J.: Ukinitev;
Benedetti, K.: Kažipoti: sonatina o odnosih in kulturi srca;
Megla, M: Stres, kuga sodobnega časa;
Šumer, A.: Drožomanija: knjiga o peki kruha in peciva z drožmi;
Pešut, B.: Prvi polčas: slastne četrtine;
Braithwaite, O.: Moja sestra, serijska morilka.

Prijazno vabljeni tudi v našo čitalnico, kjer lahko listate, berete in si izposodite revije s področja zdravja, vrtnarstva,
notranje opreme, znanosti, zgodovine in razvedrila.

Savinjčani beremo 2019/2020
V sredo, 20. novembra 2019, na dan slovenskih splošnih knjižnic, smo začeli z novo sezono bralnega projekta za
odrasle Savinjčani beremo. Vabimo vas, da se nam pridružite in prebrskate seznam priporočenih knjig, ki smo ga
oblikovali za vas. Ne pozabite pregledati tudi seznama elektronskih knjig, ki so dostopne na portalu Biblos.
Karmen Kreže,
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor
Tokratna pravljična ura je pripovedovala o deklici, ki je prodajala vžigalice in ker na božični večer ni prodala nobene, jo
je bilo strah vrniti se domov. Zaradi tega strahu je tavala po mrazu in snegu ter čakala, da se zgodi čudež. Pravljico o
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deklici z vžigalicami, ki je prelepa in presunljiva zgodba, ki osvetljuje človeško krhkost in moč domišljije ter ponuja
upanje, je napisal danski pisatelj Hans Christian Andersen.
Otroci so v poustvarjalnici sami zgibali različni barvni papir v svečko, ki so jo nalepili na venček, oblikovan iz trtne
veje.

Karmen Kreže,
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Bili smo pohvaljeni in nagrajeni
Junij 2019, strokovna ekskurzija zaposlenih Našega doma. Zunaj vroče, na avtobusu še bolj, saj je zatajila klima. Po
nekaj kilometrih vožnje in uvodnem nagovoru naše direktorice pa nam nekaterim postane še posebej toplo. Direktorica
z boni za masažo nagradi šest zaposlenih našega zavoda, ki v zadnjih petih letih zaradi bolniške nismo izrabili niti
dneva odsotnosti z dela.
Veseli nagrade, še bolj pa spoznanja, da smo pri delodajalcu opaženi, razmišljamo, kako nam to uspeva. Zaposleni na
področju nege in oskrbe smo na svojih delovnih
mestih neprestano izpostavljeni fizičnim in
psihičnim naporom. Naše zdravje je v veliki meri
pogojeno z individualnim pristopom do krepitve
in ohranjanja svojega zdravja. Zdrava prehrana,
redna fizična aktivnost in skrb za psihično
stabilnost so pogoj, da zmoremo obremenitve, ki
jih od nas zahtevajo naša delovna področja. Za
dosego vsega naštetega pa mora v veliki meri
doprinesti tudi naše delovno okolje. V Zavodu sv.
Rafaela se tega zavedamo in v letnih planih dela
redno načrtujemo tudi aktivnosti na tem področju.
Dolžnost delodajalca je svojim zaposlenim
zagotoviti zdravju varno delovno okolje.
Analiza petih nagrajenih sodelavcev: vsi starejši
od 50 let, povprečna starost 58 let, vsi v dobri fizični kondiciji in izpostavljeni fizičnemu delu tako doma kot v službi,
vsi starši odraslih otrok, vsi nekadilci, predani delodajalcu in odgovorni do sodelavcev.
Kaj pa jaz? V skrbi za svoje zdravje nisem najbolj vestna. Zanašam se na »dobre gene« ali pa imam preprosto »srečo«.
Moj zdravstveni karton je do sedaj le malo popisan. Zdravje mi za enkrat dobro služi. A ob pisanju članka se me loteva
glavobol. Takšno delo mi ne odgovarja, a moja dolžnost je, da ga opravim. Odložim pisalo, obujem copate, v roke
vzamem palici za nordijsko hojo (mimogrede, zaposlenim jih je priskrbel delodajalec po uspešno opravljenem tečaju
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nordijske hoje) in naredim »en krog«. Glavobol popusti, poteza delodajalca s tečajem nordijske hoje in nabavo palic je
dosegla svoj namen.
Masaža? Kdaj sem bila nazadnje na masaži? Še nikoli! Čutim kdaj bolečine v križu? Občasno! Sem sama kaj storila, da
bi to preprečila? Je delodajalec tisti, ki me opozarja, da je potrebno storiti tudi kaj za svoje zdravje?
V manjših kolektivih predvsem krajše bolniške odsotnosti predstavljajo problem vsem zaposlenim. Izpad je potrebno
nadomestiti s tistimi, ki koristijo obvezne prekinitve dela ali letne dopuste, kar posledično lahko privede do izgorevanja
zaposlenih in novih zdravstvenih težav.
Tudi v slovenskem prostoru smo se pričeli soočati s problematiko pomankanja delovne sile. V prihodnosti se nam prav
gotovo obeta pokojninska reforma in dvig starosti upokojevanja. Ena izmed ponujajočih se rešitev problema
zaposlovanja je tudi t. i. dvojni status. Nezaupanje delodajalcev do zaposlovanja starejših lahko negira izkušnja našega
zavoda, kajti starejši smo in bomo tudi v bodoče dragocena delovna sila.
Stanka Žičkar, vodja ZNO v Zavodu sv. Rafaela

O Medobčinskem društvu invalidov Žalec
Medobčinsko društvo invalidov (MDI) Žalec že 50 let deluje z invalidi in za invalide v Spodnji Savinjski dolini.
Za vsako leto sprejmemo obsežen program delovanja. Dodeljujemo različne
oblike pomoči, organiziramo srečanja invalidov in kopalne izlete v različnih
termah. Delujemo tudi na področju kulturnih in športnih dejavnosti. Vsako leto
organiziramo srečanje nepokretnih in težje pokretnih invalidov ter starejših od
90 let v gostišču Rimljan v Šempetru. Izvedli smo že 17. dobrodelni koncert
"Človek – človeku" in z izkupičkom pomagali že številnim invalidom. Vsako
leto izdamo stenski koledar in glasilo "Vodnik". Naši člani lahko koristijo
dodeljene termine v apartmajih ZDIS v več termah.
Letna članarina znaša le 8 €. Pri financiranju programov nam poleg FIHO pomagajo tudi občine in podjetja z
donacijami ter dobri ljudje s prostovoljnimi prispevki.
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite. Naša poverjenika za Občino Tabor sta Vida in Anton Šmit, telefon: 031 350
164. Član izvršnega odbora MDI pa je Ivan Kozmelj.
Medobčinsko društvo invalidov Žalec

13. festival veteranskih godb Slovenije
V soboto, 30. novembra 2019, je v telovadnici I. OŠ Žalec potekal 13. festival veteranskih godb Slovenije, ki ga v
sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti organizira Zveza slovenskih godb. Nastopilo je 6 godb: Godba
veteranov UTŽO Žalec, Godba veteranov "Gambrinus" Laško, KD Mengeška godba – sekcija veterani, Godba
veteranov UTŽO Velenje, Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana in KD Godba ljubljanskih veteranov.
Predstavile so se z zabavnim programom po lastni izbiri, večinoma slovenske koračnice in polke, nekateri pa so posegli
tudi po tujem programu. Za uvod v koncertni večer so poskrbele godbe same, saj so skupaj zaigrale tri slovenske
skladbe, ki so iz 200 instrumentov zadonele resnično veličastno. Zbrane so v nadaljevanju večera nagovorili predsednik
Zveze slovenskih godb g. Boris Selko, predsednica UTŽO Žalec ga. Marija Masnec in g. Ervin Hartman, častni
predsednik Zveze slovenskih godb, ki je g. Ervinu Kocmanu podelil častni naziv ambasador veteranskih godb. Vsaka
godba je za svoj nastop prejela priznanje za udeležbo ter leseno gajbico dobrot, ki jih je pripravila Občina Žalec. V njej
se je skrival tudi unikaten klekljarski izdelek, ki ga je ustvarila ga. Milena Klasič. Izdelala je namreč žalski simbol,
hmeljske kobule, ki bo godbam ostal v trajen spomin. Priznanja in darila sta podeljevala predstavnika organizatorjev
večera, predsednica UTŽO Žalec ga. Marija Masnec in predsednik godbe veteranov UTŽO Žalec g. Leon Pader.
Prireditev je povezovala vodja OI JSKD Žalec ga. Neža Zagoričnik.
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Javni sklad za kulturne dejavnosti Žalec

Pravica vojnega veterana do veteranskega dodatka
Članek je namenjen predvsem vojnim veteranom, ki ste vložili zahtevo na Upravni enoti Žalec za priznanje statusa
vojnega veterana po Zakonu o vojnih veteranih in vam je bil status priznan, zato lahko uveljavljate naslednje pravice:
- pravica do veteranskega dodatka;
- pravica do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev v okviru obveznega zdravstvenega
zavarovanja – dopolnilno zdravstveno varstvo;
- podlaga za dodatno pokojninsko dobo (za čas priznanja statusa), ki jo na osnovi potrdila upravne enote uveljavite na
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.
Naj spomnimo, da status vojnega veterana lahko uveljavljate, če ste v času vojne ali vojaške agresije opravljali vojaško
ali katero od drugih dolžnosti za obrambo Republike Slovenije.
Zahtevo za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic lahko vložite na Upravni enoti Žalec, ko dopolnite 55 let ali prej, v
primeru trajne popolne izgube delovne zmožnosti (izjema je potrdilo za dodatno pokojninsko dobo). Izgubo delovne
zmožnosti lahko dokazujete z odločbo ali potrdilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Pravice se vam bodo priznale z izdano pravnomočno odločbo upravne enote od prvega dne naslednjega meseca po
vložitvi zahteve.
V nadaljevanju je podrobneje opisana pravica do veteranskega dodatka.
Prej navedeno pravico imate vojni veterani, če delež prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove za veteranski
dodatek (trenutna veljavna osnova znaša 497,15 EUR).
Na pravico in višino veteranskega dodatka vplivajo prejemki upravičenca, njegovega zakonca in vzdrževanih
družinskih članov. Za prejemke se štejejo dohodki in prejemki, ki jih redno prejemate v denarju ali v naravi. Upoštevajo
se tako dohodki in prejemki, ki so vir dohodnine, kot tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen invalidnine,
družinske invalidnine in dodatka za posebno invalidnost po Zakonu o vojnih invalidih ter dodatka za pomoč in
postrežbo, prejemkov iz naslova rejnine ter oskrbe v tuji družini in otroškega dodatka.
Kot dohodek, ki je vir dohodnine (dohodki iz dejavnosti, dobiček iz kapitala, dohodki iz premoženjskih pravic) se
upošteva znesek, ki predstavlja osnovo za davek kot podvrsto dohodnine. Kot dohodek iz kmetijstva se upošteva osnova
11

za davek iz kmetijstva, to je katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju
katastrskega dohodka.
Prejemki se upoštevajo v neto zneskih iz decembra preteklega leta. Plača se upošteva v povprečnem neto mesečnem
znesku iz preteklega leta. Letni katastrski dohodek se upošteva prav tako v višini iz preteklega leta, preračunani na eno
dvanajstino, povečani v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za invalide.
Delež prejemkov na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni prejemki delijo na upravičenca, zakonca in
vzdrževane družinske člane.
Mesečni veteranski dodatek se določi v odstotku razlike med osnovo (za leto 2019 znaša 497,15 EUR) in deležem
prejemkov na upoštevanega družinskega člana in znaša:
- 100 % razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 in 1942 neprekinjeno
do 15. 5. 1945, borca za severno mejo in vojnega dobrovoljca ter odlikovanca z najvišjim državnim odlikovanjem;
- 90 % razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1943 pred 9. 9. 1943
oziroma 13. 10. 1943 neprekinjeno do 15. 5. 1945 ter organizatorja narodne zaščite;
- 80 % razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju od leta 1943, po 9. 9. 1943 oziroma
13. 10. 1943 in od leta 1944 neprekinjeno do 15. 5. 1945;
- 60 % razlike za druge vojne veterane.
Veteranski dodatek ne more znašati manj kot 10 % prej navedene osnove (najmanj 49,71 EUR).
Od 1. 7. 2019 dalje so se denarni prejemki upravičencev valorizirali za 2,4 %.
Upravičenci ste dolžni prijaviti Upravni enoti Žalec v roku 15 dni od nastanka vsako spremembo, ki vpliva na
uveljavljanje ali prenehanje pravic (sprememba dohodkov ali sprememba pri družinskih članih). V tem primeru bomo
na upravni enoti ponovno odločali o višini veteranskega dodatka.
Na Upravni enoti Žalec bomo tudi v letu 2020 (kot vsako leto) po uradni dolžnosti uvedli postopke ugotavljanja vaših
pravic do veteranskega dodatka na podlagi sprememb v višini prejemkov ali novega dejanskega stanja (prevedba).
Vsem upravičencem se bo do izdaje nove odločbe o odmeri veteranskega dodatka izplačevala akontacija le-tega.
Pri ponovni odmeri zaradi sprememb v dohodkih ali družinskih članih kot pri prevedbi veteranskega dodatka se vam
lahko zgodi, da ne boste več upravičeni do veteranskega dodatka, če bodo dohodki na družinskega člana presegali
osnovo. Možno je tudi, da bo nova višina tega dodatka manjša od prvotne. V tem primeru boste morali upravičenci
razliko med izplačano akontacijo in novo višino pravice vrniti na račun Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne
in energetske učinkovitosti
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v
Uradnem listu RS, št. 73 z dne 6. 12. 2019, objavil javni
razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim
podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in
energetske učinkovitosti.

Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost
mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) s
področja turizma s spodbujanjem ukrepov za rabo
obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije
in snovi.
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Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za
uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti
oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih
in srednje velikih podjetjih s področja turizma.
Upravičenci
Upravičenci na javnem razpisu so mikro, mala in
srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju
turizma in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z
omejeno odgovornostjo.
Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti
po Standardni klasifikaciji dejavnosti:
55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov),
55.201 (počitniški domovi in letovišča),
55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
56.101 (restavracije in gostilne).
Upravičeni stroški in vrednost operacije
Upravičeni stroški:
1. Energetska obnova objektov in snovna
učinkovitost
- celovita energetska obnova stavb,
- obnova posameznih elementov ali celotnega
zunanjega ovoja stavb,
- nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz
obnovljivih virov energije,
- nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z
električno energijo iz obnovljivih virov energije,
- nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše
razsvetljave,
- zamenjava
kurilne
naprave
z
energetsko
učinkovitejšo,
- zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z
energetsko učinkovitejšim,
- vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
- ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode
(npr. vgradnja varčnih sanitarnih armatur,
namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice
…),
- ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr.
nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup
stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika …).
2. Stroški informiranja in komuniciranja
- stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani,

-

stroški objav,
stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave
gradiv,
drugi stroški informiranja in komuniciranja.

3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev.
- stroški izdelave energetskih izkaznic oz. elaboratov
gradbene fizike,
- stroški investicijskega inženiringa,
- stroški gradbenega nadzora.
Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj
50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost.
Višina sofinanciranja operacije lahko znaša
maksimalno 200.000,00 EUR, kolikor znaša največja
intenzivnost državne pomoči, ki je določena s shemo
državne pomoči de minimis.
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske
udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko
območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija do 75 %:
do 25 % in za programsko območje kohezijsko regijo
Zahodna Slovenija do 70 % : do 30 %. Sredstva
slovenske udeležbe za sofinanciranje upravičenih
stroškov operacije zagotavljajo upravičenci z lastnimi
viri.
Roki za oddajo vlog
Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:
rok za oddajo vlog z začetkom sofinanciranja v letu
2020 je do 20. 1. 2020,
rok za oddajo vlog z začetkom sofinanciranja v letu
2021 je od 1. 9. 2020 do 31. 11. 2020,
rok za oddajo vlog z začetkom sofinanciranja v letu
2022 je od 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021.
Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne
informacije
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo
prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo
objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/
.
Za SPOT svetovanje Savinjska:
Damjana Omerzu, Razvojna agencija Savinja
Vir: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podporamikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocjaturizma-za-povecanje-snovne-in-energetskeucinkovitosti/
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Letos se je krvodajalskih akcij udeležilo več krvodajalcev
Žalsko območno združenje je v novembru v sodelovanju s krajevnima organizacijama RK Žalec in Polzela organiziralo
zadnji letošnji krvodajalski akciji, in sicer 7. novembra v Žalcu in 21. novembra na Polzeli. Z udeležbama na obeh
akcijah so zadovoljni.
V Žalcu se je akcije udeležilo 83
krvodajalcev, na Polzeli pa 57. V letošnjem
letu se je desetih akcij v Spodnji Savinjski
dolini udeležilo 644 krvodajalcev, od tega na
marčevski akciji v Žalcu celo 16 novih. Lani
se je akcij udeležilo 598 krvodajalcev. Ves
čas si prizadevajo, da bi krvodajalce, ki
dopolnijo 65 let in ne morejo več darovati
krvi, nadomestili z novimi in mladimi. Zato so 22. novembra v Žalcu za dijake, ki se pripravljajo za študij na fakultetah
in delujejo pod okriljem Študentskega kluba Žalec, predstavili krvodajalstvo ter jih povabili k darovanju krvi in k
promociji krvodajalstva med mladimi na predavanju Krvodajalstvo in vključevanje mladih v program krvodajalstva.
Naslednje leto bodo organizirali 10 krvodajalskih akcij. Prva bo v Kulturnem domu Vransko 16. januarja, od 7.00 do
10.00.
Krvodajalske akcije v letu 2020:
VRANSKO
ŽALEC
POLZELA
ŠEMPETER
PREBOLD
VRANSKO
ŠEMPETER
PREBOLD
ŽALEC
POLZELA

16. 1. 2020, od 7.00 do 10.00, Kulturni dom Vransko
21. 2. 2020, od 7.00 do 12.00, Hotel Žalec
16. 3. 2020, od 7.00 do 12.00, veroučna učilnica Župnije Polzela
9. 4. 2020, od 7.00 do 10.00, OŠ Šempeter
11. 6. 2020, od 7.00 do 10.00, Hotel Prebold
23. 7. 2020, od 7.00 do 10.00, Kulturni dom Vransko
10. 9. 2020, od 7.00 do 10.00, OŠ Šempeter
22. 10. 2020, od 7.00 do 10.00, Hotel Prebold
5. 11. 2020, od 7.00 do 12.00, Hotel Prebold
19. 11. 2020, od 7.00 do 12.00, veroučna učilnica Župnije Polzela
OZ RK Žalec

Med in kulinarika
Med je v tradicionalni kuhinji skorajda nepogrešljiv, saj daje jedem posebno aromo. Med ne sodi le v napitke in
posladke. Obogati celo glavno jed! Preizkusite!
V preteklosti so med uporabljali kot edino sladilo, potem ga je zamenjal sladkor, danes pa se trend uporabe medu kot
sladila, predvsem z vidika zdravega prehranjevanja, vrača. Prav tako ga vse pogosteje srečamo kot dodatek jedem in to
ne samo sladicam, ampak tudi mesnim jedem, testeninam, rižotam ... Kako pestra je uporaba medu v kulinariki nam
kaže tudi bogata dediščina jedi z medom (kaše, pečena jabolka, potice, razni štruklji, sladice iz medenega testa …).
Uporabo medu v kulinariki zagovarja tudi priznani kuharski mojster Uroš Štefelin, ki je ob dnevu slovensko hrane v
Gostišču pri Čebelici na Čebelarski zvezi Slovenije z uporabo lokalnih živil in zaščitenih kmetijskih pridelkov
prisotnim gostom pričaral okuse, kakršne so poznale naše babice. Chef Uroš je znan po tradicionalni kuhinji in
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VSEBINA
• ODLOK o proračunu Občine Tabor za leto 2020
• SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor
za leto 2020
• SKLEP o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

• SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s
področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) in 6. in 15. člena Statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet Občine
Tabor na 9. redni seji dne 9. 12. 2019 sprejel

ODLOK O
PRORAČUNU OBČINE TABOR ZA LETO 2020
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2020 v EUR
__________________________________________________________________________________________
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I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Druga prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU in drugih držav
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi JZ
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

1.941.631
1.673.602
1.453.196
1.314.345
102.767
34.584
1.500
220.405
94.407
3.350
3.600
13.500
105.549
35.000
35.000
233.029
205.064
27.965
2.074.034
822.811
279.953
45.392
470.455
4.780
22.230
693.066
24.965
487.290
46.525
134.286
523.298
523.298
34.858
17.371
17.487

-132.403
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2020 v EUR
__________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA
0
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
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V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

0
0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2020 v EUR
__________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
196.104
50 ZADOLŽEVANJE
196.104
500 Domače zadolževanje
196.104
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

157.572
157.572

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- ali 0 ali +

-93.870

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
______________________________________________________________________
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

38.532
132.403

99.038

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Tabor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi in tega odloka.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
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Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča, na predlog neposrednega uporabnika, župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej.
Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče
načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2020 znašajo 2.000 EUR.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim
računom.
9. člen
(proračunski skladi)
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Proračunski skladi je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v
višini 19.715,17 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 19.715,17 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 EUR, odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolžil do
višine 80.000 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih podjetij ter javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina, v letu 2020 ne bo dajala poroštev.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega prava na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne
osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2020 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2020)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok
in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 410-1/2020
Tabor, december 2019
Občina Tabor
župan Marko Semprimožnik, l. r.
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 10. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor (Uradne objave občine Tabor, št. 4/2017) ter 15.
člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je
Občinski svet Občine Tabor na 9. redni seji dne 9. 12. 2019 sprejel

SKLEP
O VREDNOSTI TOČKE ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA OBMOČJE OBČINE TABOR ZA LETO 2020
1.

člen

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Tabor v letu 2020
znaša 0,0042 EUR/leto.
2. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2020 in se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Št.: 422-1/2019-1
Tabor, 9. 12. 2019
Občina Tabor
župan Marko Semprimožnik, l. r.

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni
list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15 in Uradne objave Občine Tabor 3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na 9. seji dne 9.
12. 2019 sprejel

SKLEP
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA
1. člen
S tem sklepom se ustanovi grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Tabor na sledečih nepremičninah:
- parc. št. 1185/24 katastrske občine 1009 Ojstriška vas (ID znak 1009 1185/24), JP 992403 Kresnica 1, JP
992404 Kresnica 2 in JP 992405 Kresnica 3.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Tabor z
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti
odločbe se predlaga zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Št. 371-3/2019
Tabor, dne 9. 12. 2019
Občina Tabor
župan Marko Semprimožnik, l. r.
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Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010 in 60/2015 in Uradne objave
Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na 9. redni seji dne 9. 12. 2019 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA
O SOFINANCIRANJU SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV IN
PROGRAMOV S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI TABOR

1. člen
V celoti se spremeni 14. člen, tako da se glasi:
MERILA IN KRITERIJI

1
2
3
4

Merila in kriteriji
Sedež in delovanje v javnem interesu
Število članov društva oz. članov občanov
Izvajanje aktivnosti
Programi, prireditve in druge aktivnosti

1. Sedež in delovanje v javnem interesu
Sedež v Občini Tabor
Sedež na območju UE Žalec
Sedež v celjski regiji
Izvajalec ima izdano veljavno odločbo državnega
organa, da deluje v javnem interesu oz. gre za
humanitarno društvo
2. Število članov društva oz. članov občanov
- društvo s sedežem v občini
do 10
od 11 do 50
od 51 do 100
nad 101

150 točk
25 točk
5 točk
5 točk

10 točk
25 točk
50 točk
150 točk

- društvo s sedežem izven občine
do 10 članov iz občine
od 11 do 25 članov iz občine
od 26 do 50 članov iz občine
od 51 do 100 članov iz občine
nad 100 članov iz občine
3. Izvajanje aktivnosti
aktivnosti društva se v celoti izvajajo v Občini Tabor
(več kot 90 % aktivnosti)
aktivnosti društva se deloma izvajajo v Občini Tabor
(vsaj 50 % aktivnosti)

aktivnosti društva se izvajajo izven Občine Tabor
(manj kot 10 % v občini)

4.

2 točki
5 točk
10 točk
20 točk
40 točk

200 točk
50 točk

5 točk

Programi prireditve in druge aktivnosti
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v Občini Tabor

izven Občine Tabor

(so)organizacija prireditev (proslave,
spominske svečanosti, minimalno 3)

-na občinskem nivoju
100 točk

5 točk
10 točk

-na regijskem nivoju
150 točk
organizacija prireditve

200 točk

20 točk

50 točk

5 točk

100 točk

5 točk

50 točk

5 točk

25 točk

5 točk

50 točk

-

100 točk

-

50 točk

10 točk

na državnem nivoju (največ 1)

sodelovanje na prireditvi
(minimalno 2)

organizacija večdnevnih taborov, ekskurzij
in rekreativnih prireditev(minimalno 1)
redno izdajanje glasila oziroma biltena ali
izdaja knjižne publikacije
izdaja brošure ali druge publikacije ob
jubileju
skrb za spomenike in spominska obeležja v
občini
skrb za urejanje okolice v lokalni skupnosti
(zasaditve in nega rastlin, okrasitev,
postavitev klopi.)
predavanje, delavnica ali druga oblika
izobraževanja za člane ali širšo okolico;
spodbujanje domovinske vzgoje in
negovanje tradicij, spodbujanje k strpnosti in
nenasilju (minimalno trikrat letno).

Št. 007/2016-05
Tabor, dne 9. 12. 2019
Občina Tabor
župan Marko Semprimožnik, l. r.
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obujanju pozabljenih tradicionalnih slovenskih jedi in napitkov. S sodobnimi tehnikami in lastno ustvarjalnostjo jedi
dediščine nadgradi v jedi nove slovenske kuhinje.
Med uporabljamo kot dodatek marinadam za razne vrste mesa, predvsem pri svinjini, divjačini, govedini, domači in
divji perutnini, drobnici, pri svežih in prekajenih ribah, morski hrani in zelenjavi, ki je lahko dušena, pečena ali ocvrta.
Meso lahko glaziramo tako, da zmešamo olje in med, temu dodamo še
manjšo količino želeja rdečega ribeza ali brusnic in namažemo po mesu pred
koncem pečenja. Pri hladnih začetnih jedeh med dodajamo k raznim sirom,
ki jih kombiniramo s sadjem in oreščki, hladnim pečenkam in dodajamo v
prelive za razne solate. Okus lahko popestri raznim hladnim in toplim juham
ter omakam. Razne jedi iz riža, testenin, stročnic, zelenjave, oreščkov, lahko
tudi mesa, dobijo sladko-kisli priokus eksotičnih kuhinj. Med je lahko dodan
kipnikom oz. pudingom, kruhu in raznim vrstam jedi iz raznega testa,
kremam, strjenkam, sladoledu ter zmrzlinam. Uporabljamo ga lahko pri
vlaganju sadja in zelenjave. Odlično tekne k svežemu sadju.
Stopiti iz okvirjev in poiskati najprimernejši okus medu je izziv vsakega
kuharja. V Sloveniji nam je na voljo pester nabor različnih okusov
slovenskega medu z zaščiteno geografsko označbo, kočevskega gozdnega
medu z geografskim poreklom in kraškega medu z geografskim poreklom.
Ta med izvira iz slovenskih travnikov in neokrnjenih gozdov, v njem
okusite raznolikost tisočerih cvetlic. Za pridelavo medu, vključenega v
sheme kakovosti, morajo čebelarji čebelariti po načelih dobre čebelarske
prakse. Tak med dosega višje kakovostne parametre, kot jih predpisuje
Pravilnik o medu, in je podvržen dodatnemu nadzoru s strani neodvisne
kontrolne organizacije.
Drožasti kruh z medom, suhe slive s pršutom in medom, pečene polnjene
paprike z ajdo, feto in medom, praženec s proseno kašo, slanino, porom in
lipovim medom, medena korenčkova solata, medeni biskvit z makom in ajdovo moko … Vse to in še več receptov
najdete na spletni strani www.okusi-med.si/medeni-recepti. V nadaljevanju pa recept kuharskega mojstra Uroša
Štefelina za potico z medom in s tepko.
Vabimo vas, da preizkusite medene recepte in postanete "master šef v kuhanju medenih jedi".

Potica z medom in s tepko
Sestavine
Testo: 800 g bele moke (tip 500), 200 g ajdove moke, 10 rumenjakov, 84
g kvasa, 17 g soli, 7 g limonove lupine, 4 dl mleka, 1 dl konopljinega olja,
½ dl vroče vode, ½ dl mleka (kvasec), 70 g sladkorja, 1 strok vanilje.
Orehov nadev s tepkami: 500 g zmletih orehov, 2 dl mleka, 150 g
hojevega medu, 150 g sladkorja, 3,5 g limonove lupine, 3 rumenjaki,
sneg treh beljakov, 100 g masla, 200 g suhih, kuhanih tepk, 250 g svežih
hrušk, karamela za premaz, 1 strok vanilje.
Priprava
Kvas zalijemo z ½ dl vroče vode in mleka ter postavimo na toplo. V mleku skuhamo strok vanilje. Vaniljevo mleko
ohladimo. Preostale sestavine, kvasec in vaniljevo mleko zmešamo in vzhajamo.
V mleku skuhamo strok vanilje. Vaniljevo mleko ohladimo. Iz beljakov pripravimo trd sneg. Skupaj zmešamo orehe,
med, sladkor, limonovo lupino, nato dodamo vaniljevo mleko in maslo, rumenjake in v maso vmešamo sneg treh
beljakov. Sveže hruške in suhe tepke narežemo. Na razvaljano testo najprej razmažemo karamelo, nato maso in nanjo
posujemo sveže hruške in tepke. Pečemo 15 minut na 200 °C, nato 45 minut na 175 °C.
Avtor recepta: Uroš Štefelin
Tanja Magdič, svetovalka specialistka za zagotavljanje varne hrane pri ČZS
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke:
 4. novembra se je rodila 52 cm velika in 3760 g težka deklica Lucia
staršema Barbari in Denisu Završniku Metličarju iz Pondorja.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite
na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite
na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si .

Iz vrtca in šolskih klopi

Mladi lutkarji
Pri lutkovnih dejavnostih v vrtcu se otroci seznanjajo z
vsebino zgodbe ali pravljice, kulturnim spremljanjem
lutkovne predstave, z lutkovno animacijo, jezikovnim
slogom, izdelavo lutk ter pripravo lutkovne scene.
Otroci v oddelku 5–6 let so se preizkusili prav v vseh
segmentih lutkovnih dejavnosti. Navdušenje je mlade
lutkarje poneslo v vsebino pravljice Piščanček Pik,
katero so izbrali sami. Vsak si je izbral svojega
pravljičnega junaka, si zašil lutko, nekateri so zašili
celo dve. Tekom vaj, ko smo se pripravljali na
predstavo, se nam je kakšna lutka tudi strgala, a smo jo
hitro zašili v lutkovni popravljalnici. Pravljico smo se
takoj naučili, zato smo igralnico spremenili v pravo
lutkovno gledališče ter povabili otroke na ogled
predstave. Poželi smo bučen aplavz!
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»Sama sem zašila Piščančka Pika in igrala z njim.« (Jerca)
»Všeč mi je bilo, ko so prišli obiskovalci na predstavo.« (Lovro)
»Izdelal sem lutko smeškota.« (Brin Valentin)
»Moji lutki se je odtrgala roka, zato sem jo nalepil nazaj z navadnim lepilom.« (Nik)
»Šivali smo lutke!« (Pia)
Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.

Ekskurzija v Predjamski grad in v Postojnsko jamo
Vtisi učencev POŠ Tabor
V ponedeljek, 11. 11. 2019, smo se učenci 4. razredov Osnovne šole Vransko - Tabor in POŠ Tabor odpravili na
ekskurzijo v Postojno. Tam smo si
najprej ogledali Predjamski grad.
Grad mi je bil zelo zanimiv. Videli
smo ječo, v kateri je bil obešen človek
(lutka). Vodič nam je pripovedoval,
kako so v tistem času živeli. Sledil je
ogled Postojnske jame. V jamo smo
se peljali z vlakcem. Videli smo
človeško ribico. Najbolj mi je bila
všeč dvorana s kapniki v obliki
špagetov. V jami je vodič za trenutek
ugasnil luči. Bila je čista tema.
Bilo mi je zelo lepo.
Maks Gregl, 4. c
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo v Postojnski jami izstopili z vlakca in smo si ogledovali kapnike. Najlepši mi je bil kapnik
v obliki sladoleda. Ogledali smo si tudi kapnike v obliki špagetkov. Bilo je zelo fino, ko smo odšli na kosilo v
restavracijo.
Želela bi si, da na ta dan ne bi bilo dežja. Vendar je bilo kljub temu zelo lepo.
Diana Konovalova, 4. c
Na ekskurziji mi je bilo najbolj všeč, ko smo se peljali z
vlakcem skozi jamo. Bil je ravno prav hiter, da sem si lahko
natančno ogledala različne kapnike. Na ekskurziji bi
spremenila vreme z deževnega v sončnega zato, da bi bil dan
še lepši in bolj umirjen.
Ajda Drča, 4. c
Na ekskurziji mi je bila najbolj všeč razstava EXPO. Tam je
bil razstavljen starinski vagon, ki so ga včasih potiskali na
roke po Postojnski jami. Na vagonu so sedeli premožnejši
ljudje. Na razstavi smo videli relief pokrajine v okolici
Postojne. Tudi sama jama je bila čudovita. Tam smo videli
stalagmite, stalaktite, stebre in človeške ribice.
Jama mi je bila še bolj všeč pred dvema letoma, ko sem jo obiskala skupaj s starši. To je bilo v času božiča in so bile v
jami razstavljene jaslice, v katerih so bili postavljeni pravi ljudje.
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Na ekskurziji ne bi spremenila nič. Razen tega, da bi bilo bolje, da v Predjamskem gradu ne bi videla mučilne sobe.
Ampak tudi to je del preteklosti.
Lucija Topovšek, 4. c
Na ekskurziji mi je bilo zelo všeč. Spoznala sem veliko novih stvari. Najbolj sem uživala na vožnji z vlakcem. V jami
smo si ogledali tudi kapnik, ki predstavlja simbol jame. Bil je zelo mogočen. Ta dan mi je bil tudi zelo všeč, ker nismo
imeli pouka. Tudi Predjamski grad mi je bil zelo zanimiv. Škoda, ker je deževalo. Dežja ne maram.
Laura Goršak, 4. c

Ekskurzija v Slovenski šolski muzej v Ljubljani
V ponedeljek, 2. 12. 2019, smo se učenci 4. razredov Osnovne šole Vransko - Tabor in POŠ Tabor po pouku z avtobusom
odpeljali v Ljubljano v šolski muzej. Tam smo spoznali prijazna vodiča Anjo in Grega. Najprej smo z Anjo odšli k učni
uri z naslovom Lepopis. Bilo je res zabavno. Učiteljica je zgledala kot iz starih časov, mi pa smo bili tudi preoblečeni v
učence iz leta 1930. Nato smo si ogledali še preostanek muzeja. Videli smo stare šolske potrebščine, stare drsalke ter
smuči in še veliko drugih predmetov. Nato smo počakali še Vranšane, da končajo s poukom in smo skupaj odšli na ogled
praznične Ljubljane. Kot vsako leto v tem času je okrašena z lučkami in je zelo lepa. V mestu je bilo veliko stojnic in
ljudi.
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo pisali s peresniki in packe pivnali s pivniki.
Ajda Drča, 4. c
Na ekskurziji mi je bilo zelo všeč, ker je bila učiteljica zelo stroga. Najprej so nam pokazali, kako je izgledala šola v
starih časih. Nato smo se sprehodili po muzeju, kjer smo si lahko ogledali stare šolske potrebščine. Ko smo končali z
ogledom, smo postali zelo lačni. Učiteljice so nas odpeljale v prostor, kjer smo lahko pomalicali. Sledil je še ogled
Ljubljane, okrašene z lučkami. Prečkali smo tudi most čez Ljubljanico. Bilo je res čudovito. Odšli smo na avtobusno
postajo, kjer smo počakali na avtobus. Med tem časom smo se pogovarjali. Ko je prispel avtobus, smo se odpeljali proti
domu.
Tako dobre ekskurzije že lep čas nisem doživel.
Ožbej Lesjak, 4. c
Zanimivo mi je bilo, da sta bila namesto slovenščine v starih časih lepopis in branje.
Na učni uri Lepopisa smo bili oblečeni v smešna oblačila. Marija Terezija je rekla, da je šolanje obvezno za vse otroke.
Včasih v šoli niso imeli svinčnikov in nalivnikov. Na učiteljičino vprašanje so morali odgovoriti z: »Gospodična
učiteljica …« in nato je sledil odgovor v celi povedi. Muzej je zelo majhen. Z muzejem je povezana srednja šola. Včasih
še ni bilo torb, učenci so imeli aktovke in ti so bili »frajerji«. Za učenje branja so uporabljali Abecednike. Če si bil
poreden, si klečal na koruzi ali sedel na osličku. Zgodilo pa se je lahko tudi, da si moral nositi oslička na hrbtu skozi celo
vas. V šoli so imeli zlate bukve, v katere so vpisovali pridne učence in črne bukve, kjer so vpisovali poredne učence.
Tevž Gosak, 4. c
V ponedeljek, 2. 12. 2019, smo se učenci 4. razredov Osnovne šole Vransko - Tabor in POŠ Tabor odpeljali v Slovenski
šolski muzej v Ljubljano. Dopoldan smo imeli pouk, nato smo odšli na kosilo in sledil je odhod v Ljubljano. Vožnja je
trajala približno eno uro. Ustavili smo se na avtobusni postaji pred muzejem. Tam smo se razdelili v dve skupini. 4. c je
bil sam in 4. a in 4. b sta bila skupaj. Naš razred je imel najprej učno uro Lepopisa. Moj sošolec je moral sedeti na
osličku, ker je bil poreden. Naučiti se je moral eno poved. Nato sta se skupini zamenjali. Sledil je ogled muzeja. Vodička
nam je pripovedovala, kako so nastale šole. Povedala je tudi, kakšne šolske potrebščine so imeli v starih časih. Nato smo
si lahko muzej ogledali po svoji želji. Ko se je stemnilo, smo se sprehodili po Ljubljani. Ogledali smo si nekatere glavne
znamenitosti in lučke. Najbolj mi je bila všeč ura Lepopisa.
Ta dan bi z veseljem ponovila.
Ella Vecej, 4. c
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Aktivnosti naših društev
Pripravljeni na prihajajoče leto …
… so člani Turističnega društva Tabor poskrbeli za okrasitev in postavitev smrečice,
občinska veža je ozaljšana, adventni venci postavljeni, pridne roke so naredile hlevček,
ki je osvetljen in vsi skupaj z novimi člani želimo
SREČEN IN ZDRAV BOŽIČ TER USPEŠNO NOVO LETO 2020!
Turistično društvo Tabor

Članice PGD LOKE na slovenski obali
Že drugo leto smo se članice PGD Loke odločile, da zadnji vikend v novembru preživimo na morju. Letos je bil to pravi
vikend paket z dvema nočitvama. Ker smo rade tri dni brez vsakih obveznosti in sproščene, smo si najele naš gasilski
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kombi in šoferja Petra Bokala, ki nas je v petek popoldne odpeljal proti obali. Na Belem Križu nad Piranom je naša
mentorica Manja rezervirala lep apartma, kjer smo stanovale.
V soboto dopoldne smo imele ogled Pirana in obisk pri gasilcih PGD Piran. Tam sta se nam pridružila še naša člana
Magda in Jani Mak, ki sta isti vikend preživljala v Portorožu. Kolega gasilec nam je povedal zgodovino njihovega
društva, pokazal opremo, vozni park in prostore društva. Na koncu smo z gasilci nazdravili s kozarčkom zelo dobrega
primorskega refoška. Po kosilu smo se odpravile peš v Portorož. Zvečer nas je Peter odpeljal v Koper, ki je že blestel v
blišču prazničnih lučk. Sprehodile smo se skozi praznično tržnico, si privoščile večerjo, nato še kuhančka in se dobre
volje vrnile v apartma.

Tudi nedeljo smo obogatile s sprehodom v Fieso in ob obali do Pirana. Sledila je priprava kosila, kavica in nato
pospravljanje in pakiranje prtljage za domov. Na poti domov smo se ustavili na Trojanah, kjer nas je šofer Peter častil s
kremnimi rezinami. Domov smo se vrnile polne energije, z veliko smejalnimi gubicami (saj so bili večeri oz. že kar
jutra polni smeha) in dobre volje.
Na koncu bi se zahvalile našim članom, posebej še poveljniku Dominiku, da so nam omogočili izposojo kombija in
našemu šoferju Petru za srečno vožnjo in potrpežljivost. Naša odločitev je, da naslednjo leto ponovimo vajo, mogoče na
kakšni drugi lokaciji.
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!«
Članice PGD LOKE

Uspešno
Uspešno in razgibano leto je za nami. Z zadovoljstvom sporočamo, da si lahko v sejni sobi naše občine, in sicer v
delovnem času, vse do 20. januarja prihodnjega leta ogledate društveno likovno razstavo z naslovom Radost življenja.
Tokrat z nami razstavljajo tudi najmlajše udeleženke iz POŠ Tabor.

Naši člani sodelujejo tudi z drugimi društvi in pravkar je bila postavljena skupinska društvena razstava na gradu
Komenda ter v Mercatorju v Celju.
Polni energije si želimo, da se ponovno vidimo doma, to je ob prazniku občine, do takrat pa vse dobro v prihajajočem
letu!
28
20

KD Ivan Cankar Tabor,
Likovna sekcija Mavrica

10. Miklavžev turnir v namiznem tenisu
V soboto, 7. decembra 2019, se je v dvorani Doma krajanov v Taboru odvijal tradicionalni 10. Miklavžev turnir v
namiznem tenisu. Zbrali smo se ob 13. uri. Po prijavi, žrebu in uvodnem nagovoru predsednika društva Staneta Petriča
se je turnir začel. Prijavilo se je 26 tekmovalcev iz Izlak, Vrbja, Vranskega, Kamnika, Trnave, Rimskih Toplic, Žalca in
Tabora. Igralo se je v dveh starostnih kategorijah (do 50 let in nad 50 let). Tekmovanje je vodil vodja sekcije Mitja
Zupan. Tekmovalci so bili v predtekmovanju razdeljeni v skupine po 4 ali 5 tekmovalcev. Po končanem
predtekmovanju smo dobili 4 finaliste do 50 let. in 8 finalistov nad 50 let. Ob 17 uri smo pogostili vse igralce s
konkretnim kosilom in narezkom ter osvežilno pijačo.
Začeli so se finalni nastopi na izpadanje, tako v dveh finalnih skupinah kot dveh tolažilnih. Po dveh urah tekmovanja in
napetih dvobojev smo dobili zmagovalca turnirja, nosilce medalj in zmagovalca tolažilne skupine. Za razvedrilo in
popestritev turnirja so se na koncu odigrale še naključno izžrebane dvojice. Turnir se je zaključil ob 20. uri.
Kar precej medalj so osvojili igralci iz Tabora, kar je nagrada za redno in številčno udeležbo na rekreaciji skozi leto.
Zadovoljni in z obljubo vseh udeležencev, da se naslednje leto zopet dobimo, smo se pozno v noč poslovili.
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KONČNI REZULTATI:
Kategorija do 50 let
1. Aleš Knez (Rimske Toplice)
2. Tomaž Petrič (Tabor)
3. Roman Kos (Tabor)

Kategorija nad 50 let
1. Roman Bergant (Tabor)
2. Stane Petrič (Tabor)
3. Igor Donko (Trnava)

V tolažilni skupini je 1. mesto
osvojil Žiga Baloh (Tabor).

V tolažilni skupini pa je 1. mesto
osvojil Jernej Gregl (Tabor).

Dvojice
1. Aleš Knez (Rimske Toplice) in
Gregl Jernej (Tabor)
2. Mirko Petek (Rimske Toplice)
in Andrej Bezjak (Tabor)
3. Žiga Baloh (Tabor) in Janko
Zorenč (Tabor)

Mitja Zupan, Namiznoteniška sekcija ŠD Tabor

Pohod 50 + v novembru
Rahla megla in nizka oblačnost sta bili vzrok slabemu razgledu ob tokratnem pohodu na lovsko kočo, vendar pa je bilo
druženje pohodnikov prežeto s pozitivnostjo in dobro voljo. Z lovske koče smo sestopali mimo Matejčeve domačije in
Žagarstva Ropret nazaj v Tabor.
V sejni sobi občine smo si ogledali še razstavo slik žalskih likovnikov z naslovom Industrijska krajina in tako zaključili
naše druženje.
Srečno do prihodnjič, ZDRAVJA in VAREN KORAK pa želimo tudi vsem ostalim občanom v prihajajočem letu!
Društvo upokojencev Tabor
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Iz domače župnije
Približujemo se Gospodovemu letu 2020
Ob prehodu starega v novo leto smo priča objavi številnih statističnih podatkov. Iz njih se da marsikaj razbrati.
Nenazadnje lahko iz njih predvidimo tudi bližnjo prihodnost ali vsaj njene trende.
Močno se mi dozdeva, da je pred nami bitka za pravico do »normalnega« človeka, bitka za pravico do »naravnega«
človeka. Pred nami je bitka za pravico do življenja od njegovega naravnega spočetja in do njegovega naravnega konca.
Prav kmalu nas lahko preseneti boj za pravico življenja po svoji vesti in svojem verskem prepričanju. Prav tako se nam
napoveduje boj za ohranjanje svojega naravnega spola.
Res je, časi se neverjetno hitro spreminjajo in so se v marsičem zelo spremenili. S takšno hitrostjo se človek marsikdaj
ne zmore spreminjati. Novi časi so povozili marsikaj tradicionalnega. Prihodnost terja od nas, da se spremenimo. Toda
kako in v čem?
Zagotovo moramo opustiti tisto, kar je resnično zastarelo in se je že spremenilo. Čeprav mislimo, da je vedno bilo tako,
je vendar danes lahko drugače. Vendar, za našo prihodnost je zagotovo pomembno to, da ohranimo vero, zvestobo
Cerkvi in njenemu nauku. To bo od nas zahtevalo veliko poguma, morda tudi žrtev in padce.
Priprava na božič in njegove sopraznike
Nedelja, 22. december, 4. adventna nedelja
Med sveto mašo, ki je ob 9. uri, in po njej bo priložnost za sveto spoved. Prazniki bodo lepši, če bomo stara bremena
odvrgli od sebe.
To nedeljo pričakujemo tudi prihod Betlehemske luči. Njeno letošnje sporočilo je čudovito: »Ne boj se goreti.« Nikoli
ne moreš ugajati vsem. Ko to sprejmeš in v svetlobi plamena pogledaš sočloveka, vidiš, da je tvoj brat in ne nasprotnik,
tvoja sestra in ne sovražnica. Samo z lučjo lahko preženeš temo in samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir.
Torek, 24. december, sveti večer.
Ob 18. uri bo otroška božičnica z blagoslovom otrok. Pri tej sveti maši bomo odkrili in blagoslovili jaslice 2019.
Ob 21. uri bo sv. maša v podružnični cerkvi sv. Miklavža na Tisovi gori. Za tiste, ki bi ta večer odšli k sv. Miklavžu peš
dodajamo obvestilo, da bo skupni odhod pešcev k sveti maši izpred domačije Ribarjevih – Rak, in sicer ob 19. uri.
Ob 24. uri bo polnočna sveta maša ali polnočnica.
Sreda, 25. december, Gospodovo rojstvo – božič
Slovesna praznična sveta maša bo dopoldne ob 9. uri.
Pri vseh božičnih mašah bo božični 'ofer' za cerkvene potrebe, letos še posebej za plačilo nove investicije v naši
župniji – ogrevanje župnijske cerkve. Veliko ljudi dela v naši župniji dobrodelno, vendar to ni vedno dovolj. Za uspešno
vzdrževanje in delovanje župnije so potrebna tudi denarna sredstva. Se priporočamo in se že v naprej tudi lepo
zahvaljujemo.
Četrtek, 26. decembra, in če bo potrebno še v soboto, 28. decembra, vas bodo obiskali naši koledniki. Po večerni
sveti maši, ki bo ob 17. uri, bo božični koncert naših domačih pevskih zborov.
Januar 2020, v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
Četrtek, 2. januar, je četrtek pred prvim petkom v mesecu januarju. To je dan molitve za duhovnike, njihovo
stanovitnost in svetost. V naši župniji še posebej molimo in prosimo in izročamo v Božje varstvo duhovnike naše
župnije. Molimo in prosimo tudi za nove duhovne, redovne in misijonske poklice tako v naši župniji kot v vsej vesoljni
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Cerkvi. Molitev se prične 30 minut pred sveto mašo. V januarju 2019 bo to ob 16.30. Molimo v veroučni hiši, kjer ni
strahu pred mrazom. Lepo vabljeni.
Sobota, 4. januar, molitev za grešnike, srečno smrt in mir na svetu. Molili bomo rožni venec in posvetilno molitev. Z
molitvijo bomo pričeli 30 minut pred večerno sveto mašo in se z njo izročali brezmadežnemu Marijinemu srcu. To bo
prva izmed petih prvih sobot v letu 2020, ki jo bomo opravili v naši župniji. Sledile bodo še prva sobota v februarju,
marcu, aprilu in maju 2020. Lepo vabljeni. Sobota je že od 9. stoletja dalje Marijin dan. Je spomin na blaženo Devico,
njeno materinsko držo in držo učenke, ki je na veliko soboto, ko je Kristus ležal v grobu, bila edina močna v veri in
upanju ter je edina med vsemi učenci čuječe pričakovala Gospodovo vstajenje. Poleg češčenja Matere božje je
opravljanje prvih sobot v mesecu predvsem v tem, da z namenom zadoščevanja za grehe človeštva prejmemo zadostilno
obhajilo. To je že pred Fatimo, kjer se je Marija prikazovala pastirčkom, Jacinti, Franceku in Luciji, zelo priporočal
papež Pij X. Pobožnost petih prvih sobot pa je Marija naročila fatimski vidkinji Luciji 10. decembra 1925 v Pontevedri
v Španiji in za nagrado obljubila srečno smrt. Marija zelo priporoča molitev rožnega venca, saj je ob vsakem prikazanju
naročila: »Molite vsak dan rožni venec, da boste izprosili svetu mir in konec vojne.«
Vsak prvi petek v mesecu, v januarju 2020 je to petek, 3. januar, je naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat
pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga ne morete priti v cerkev in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše.
Če želite, vam je na voljo tudi za pogovor, sv. spoved ali bolniško maziljenje. Pokličite ga na tel. št.: 040 429 894.
Nedelja, 26. januar, nedelja Svetega pisma. Že peto leto zapored bomo organizirali Svetopisemski maraton. To
pomeni, da bomo nepretrgoma brali Sveto pismo, vse dokler boste pripravljeni sodelovati. Svetopisemski maraton se bo
dogajal v veroučni hiši, kjer bo prijetno toplo. Torej, kdor je pripravljen 15 minut glasno brati Sveto pismo, lepo
vabljen.
Še podrobnejši podatki o posameznih dogodkih in slovesnostih bodo objavljeni v župnijskih oznanilih.
Nudimo vam možnost prejemanja naših župnijskih oznanil na vaš elektronski naslov. Na e-naslov:
vida.slakan@gmail.com samo javite, da želite oznanila prejemati po e-pošti.
V imenu župnije Sv. Jurij ob Taboru, v imenu njenega Župnijskega pastoralnega sveta, v imenu njenega
Gospodarskega sveta in tudi v svojem osebnem imenu vsem bralkam in bralcem Novic izpod Krvavice želim
blagoslovljen in vesel božič, še posebej pa naj vam bo blagoslovljeno in z vsem dobrim obdarjeno prihajaoče leto
2020.
Vida Slakan

Zgodilo se bo
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Športno društvo Tabor
VABI

na novoletni turnir v biljardu,
ki bo v nedeljo, 22. 12. 2019, ob 14. uri.
Dobimo se v gasilskem domu v Lokah.
Dodatne informacije: Stane Petrič, 031 474 653.

Vse planince, pohodnike, vandrovce in prijatelje taborskih hribov vabimo,
da se udeležite zanimivega

BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA
NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO,
ki bo v sredo, 25. decembra 2019.
Zbirno mesto je ob 16. uri:
- pred staro šolo v Lokah za tiste, ki boste šli do koče po cesti
mimo domačije Veteršek (lažja pot),
- v Ojstrici za tiste, ki boste do koče šli čez Krvavico (težja pot).

Udeleženci, bodite primerno opremljeni za gibanje v zimskih razmerah, predvsem pa ne pozabite na obvezno
svetilko!
Za varnost bodo poskrbeli vodniki, od pohodnikov pa pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin.
Ne zamudite izkušnje, da se v soju svetilk povzpnete na našo priljubljeno pohodniško točko, potem pa v prijetni
družbi uživate toplino in gostoljubnost planinske koče. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zagotovo pa bo prav
prišel tudi kakšen priboljšek iz nahrbtnika.
Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja.
Vabljeni!
Planinsko društvo Tabor
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Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – DECEMBER 2019 in JANUAR 2020
DATUM
21. 12. 2019
18.00
24. 12. 2019
18.00
23.00
25. 12. 2019
17.00
29. 12. 2019
17.00
31. 12. 2019
8.00
4. 1. 2020
18.00
7. 1. 2020
10.00
7. 1. 2020
18.00
11. 1. 2020
5.00
11. 1. 2020
10.00
16. 1. 2020
7.00–10.00
16. 1. 2020
18.00
18. 1. 2020
19.30
21. 1. 2020
10.00
21. 1. 2020
18.00

PRIREDITEV
Prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti
SPEVOIGRA DOBER VEČER,
BOGDAJ
ŽIVE JASLICE
BOŽIČNI NOČNI POHOD NA ČRETO
PESEM ZA OBNOVO ŽUPNIJSKE
CERKVE
SILVESTRSKI POHOD
KONCERT ŽENSKEGA PEVSKEGA
ZBORA SKLADATELJEV IPAVCEV
IZ ŠENTJURJA
BRALNO DRUŽENJE S
STANOVALCI DOMA
Predavanje dr. Katerine Vidner Ferkov
ZAKAJ JE ZDRAVJE POSTALO
TRGOVINA
ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V
MOKRINE/NASSFELD
Otroški abonma in izven
MUŠNICA IŠČE PIKE
KRVODAJALSKA AKCIJA
Predavanje in predstavitev
DOPOLNILNA DEJAVNOST NA
KMETIJI – PREDSTAVITEV TD
GUŠT
Gledališki abonma in izven
PODLAGA ZAKONSKE SREČE
BRALNO DRUŽENJE S
STANOVALCI DOMA
PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM

KRAJ

ORGANIZATOR

Kulturni dom Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

pred občinsko stavbo
start pred občinsko
stavbo
cerkev sv. Mihaela na
Vranskem
zbor pred občinsko
stavbo
cerkev sv. Mihaela
na Vranskem
Naš dom
Občinska knjižnica
Vransko
odhod s parkirišča
ŠD Vransko
Kulturni dom Vransko

Folklorno društvo Vransko,
Župnijska Karitas Vransko,
Občina Vransko
(041 270 546)
Planinsko društvo Vransko
(041 464 185)
Župnija Vransko
Planinsko društvo Vransko
(041 464 185)
Župnija Vransko
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
DUTŽO Vransko in
Občinska knjižnica Vransko
(041 760 678, 03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

Kulturni dom Vransko

OO RK Vransko

Schwentnerjeva hiša

Občina Vransko,
ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

Kulturni dom Vransko
Kulturni dom Vransko
Občinska knjižnica
Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
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... in še modrosti naših babic
 Makarij (2. 1.) jasen ali meglen, naznanja prav tako jesen. 
 Če na tri kralje (6. 1.) jasen dan bo, za dolgo zimo hrani seno. 
 Januar goràk, kmet pa siromak. 

Čestitke
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Koledar dogodkov in prireditev – december 2019 in januar 2020
DATUM
OD PONEDELJKA,
9. 12. 2019,
DO PONEDELJKA,
20. 1. 2020

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

v času
odprtja
občine

RAZSTAVA
RADOST ŽIVLJENJA
LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA

Občina Tabor,
sejna soba

KD Ivan Cankar Tabor,
Likovna sekcija Mavrica
(068 146 126)
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PETEK,
20. 12.
SOBOTA,
21. 12.

16.00

9.00–12.00

Dom krajanov
Tabor,
telovadnica

KD I. Cankar Tabor,
Plesna sekcija
(040 471 051)

DAN ODPRTIH VRAT
KMETIJE LAZNIK IN
BOŽIČNO-NOVOLETNA
TRŽNICA TD GUŠT
NOVOLETNI TURNIR V
BILJARDU

Stara štala in
dvorišče
kmetije Laznik

Adi Laznik
(041 543 396)

ZIMSKA PLESNA PRAVLJICA

ŠD Partizan Tabor
(031 474 653)
Društvo podeželske mladine
Tabor
(070 321 516)

NEDELJA,
22. 12.

14.00

SREDA,
25. 12.

00.00

POGOSTITEV
PO POLNOČNICI

pri cerkvi sv.
Jurija ob Taboru

SREDA,
25. 12.

16.00

BOŽIČNI NOČNI POHOD
NA KRVAVICO IN ZAJČEVO
KOČO

ČETRTEK,
26. 12.

18.00

PRAZNIČNI KONCERT
TABORSKIH PEVSKIH
ZBOROV

SOBOTA,
28. 12.

19.00

PREDNOVOLETNI PLES
Z ANSAMBLOM
ZAKA PA NE

izpred stare šole
Loke ali iz
Ojstrice
župnijska
cerkev
sv. Jurija
ob Taboru
Pod kozolcem
pri ribniku,
Miklavž pri
Taboru

ČETRTEK,
9. 1.

9.00

KROŽEK BIODINAMIČNO
KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod,
Izpostava Žalec
(041 498 266)

8.00–13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

NEDELJA,
12. 1.

10.00

NOVOLETNI TURNIR V
ODBOJKI

Dom krajanov
Tabor,
telovadnica

ŠD Partizan Tabor, Tjaša
(031 411 088)

TOREK,
21. 1.

18.00

PRAVLJIČNA URICA S
POUSTVARJANJEM

Občinska
knjižnica Tabor

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

SOBOTA,
11. 1.

Gasilski dom
Loke

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)
Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)

Hiša Lisjak
(051 365 040)

»Kdor hoče uživati veselje, ga mora deliti z drugimi. Sreča je bila rojena kot dvojčica.«
(George Byron)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib
Krvavica – avtor Majda Turnšek. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji
prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni
namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in
škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja
ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v
elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje
do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, POŠ Tabor, JSKD
Žalec, Cveto Sonc, Čebelarska zveza Slovenije, Darko Naraglav, Vrtec Tabor, Naš
dom Vransko, MSK Žalec, DU Tabor, PGD Loke, Likovna sekcija Mavrica.

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno
izdajo občinskega glasila. Cenik velja za
oglase, vabila nedomačih društev, vabila s
komercialnim namenom.
Velikost
oglasa

Objava
oglasa

1/1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani

90 €
50 €
35 €
15 €

Objava oglasa za
DOMAČE
SUBJEKTE
63 €
35 €
24,50 €
10,50 €
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