
 

Pozdrav urednice izpod Krvavice  
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Že smo zakorakali v novo leto, naredili plan želja in ciljev, že nas v mesecu 

februarju čakajo novi dogodki. 

 

Prvi je pust, čas pustnih šem in veseljačenja. Pustni čas je letos zelo hitro, že 9. 

februarja, je premakljiv in odvisen od velike noči. Iz kuhinj bo kmalu zadišalo po 

slastnih krofih, otroci se bodo našemili v svojega najljubšega junaka in spodbujali 

starše, da si naj tudi sami nadenejo kakšno masko. Kurenti bodo odganjali starko 

zimo in naznanjali pričetek pomladi. Nadenite si maske in poskrbite za smeh, 

veselje ter pozitivno energijo. 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z  optimizmom v novo leto 
 
                                                                                                                      

Prazniki so za nami in začeli smo izvajati naloge, ki se 

nanašajo na sprejeti proračun za leto 2016. V podpisu so 

vse pogodbe z zavodi in društvi za tekoče leto. Podpisana 

je tudi nekoliko višja pogodba z našimi PGD in skupno 

gasilsko zvezo petih lokalnih skupnosti.  

 

Preteklo leto je bilo namenjeno zniževanju stroškov. 

Zapadle obveznosti smo znižali za polovico, tako da nas 

ta naloga letos čaka v enaki meri.  

 

Pogajanja o povprečnini za leto 2016 in 2017 z 

Ministrstvom za finance še niso končana. Lokalne 

skupnosti ne bomo pristale pod vrednostjo 536 EUR na 

prebivalca. 

 

Intenzivno se dogovarjamo za ponovno postavitev 

bankomata v predverje občinske stavbe in upam, da bo 

dogovor sklenjen do naslednjih Novic. 

 

Imamo končno poročilo revizije, ki jo bo na 12. seji 

obravnaval OS. Iz poročila je pomembno, da ne bomo 

več delali napak pri investicijah (Javno partnerstvo – 

Remont), ki imajo dolgoročne negativne posledice za 

proračune naše lokalne skupnosti. 

 

Intenzivno potekajo priprave za naš občinski praznik; 

slavnostno sejo, ki bo 20. 4. 2016, za naše občinske 

nagrajence in šentjurski sejem, ki bo 24. 4. 2016. 

 

Župan  Tone Grobler 

 

Iz županovega kabineta 
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Na podlagi 5. člena statuta (Uradni list RS, št. 120/6 in 51/2010) in Odloka o istovetnostnih simbolih Občine 

Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05), Občina Tabor  

 

         razpisuje zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor 

 
Kriteriji 

Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko predlaga 

posameznika ali skupino po naslednjih kriterijih: 
 

1. »Častni občan« oz. »častna občanka« ima pomen 

priznanja za življenjsko delo posameznika. 
 

Priznanje »častni občan« oz. »častna občanka« je najvišje 

častno priznanje Občine Tabor, ki se podeljuje 

posameznikom oz. posameznicam (v nadaljevanju: 

posameznik) za njihovo življenjsko vlogo v razvoju, 

ugledu in uveljavitvi Občine Tabor. Življenjska vloga 

posameznika, ki prejme to najvišje občinsko priznanje, je 

vezana na izjemne osebno-spominsko-trajnostne dosežke 

na področjih kulture, prosvete, znanosti, gospodarstva, 

športa in rekreacije, naravovarstva, humanitarnih 

dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se dosežek 

posameznika lahko izkazuje z namenom podeljevanja 

najvišjega občinskega priznanja. 

 
Priznanje »častni občan« oz. »častna občanka« se lahko 

podeli občanu oziroma prebivalcu Občine Tabor ali od 

drugod, vendar največ en primer na leto. 

 

Imenovano najvišje priznanje obsega LISTINO v 

velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB 

OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, 

na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv 

priznanja »častni občan« oz. »častna občanka« ter ime in 

priimek dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega 

priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, 

ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 

 
2. »Priznanje Občine Tabor« ima pomen priznanja za 

dosežke v zadnjem letu in preteklem obdobju. 

»Priznanje Občine Tabor« je po rangu drugo najvišje 

občinsko priznanje. To priznanje se podeljuje 

posameznikom ali skupinam oziroma organizacijam, ki 

so dosegle velike uspehe in dosežke v zadnjem letu ali 

preteklem obdobju na različnih področjih življenja in 

bivanja v Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili 

medsebojno razumevanje in vplivali na splošen razvoj, 

blaginjo in ugled Občine Tabor. 

 

»Priznanje Občine Tabor« se podeljuje izjemoma največ 

v treh primerih letno, občanom in prebivalcem oziroma 

organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 

 

Imenovano drugo najvišje priznanje obsega LISTINO v 

velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB 

OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, 

na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv 

priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega 

častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo 

vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za 

istovetnostne simbole Občine Tabor. 

 
3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen priznanja za 

pomembne enkratne dosežke na različnih področjih 

ustvarjalnosti ali panogah v zadnjem letu ali preteklem 

obdobju. 

Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja »zlata 

plaketa Občine Tabor, »srebrna plaketa Občine Tabor« 

ali »bronasta plaketa Občine Tabor«, ki se podeljuje 

glede na rangiranje dosežkov v smislu olimpijskega 

zaporedja žlahtnosti odličja. To priznanje je namenjeno 

posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki so v 

zadnjem letu in krajšem preteklem obdobju dosegli na 

različnih področjih in panogah uspehe, ki imajo značaj 

ponovljivosti in stopnjevanja in priznanje plakete 

omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in vzpodbudo 

za bodočnost.  

 

Priznanje »zlata plaketa Občine Tabor«, »srebrna plaketa 

Občine Tabor« in »bronasta plaketa Občine Tabor« se 

podeljuje največ v treh primerih letno, ne glede na vrsto 

plakete, občanom in prebivalcem oziroma organizacijam 

iz Občine Tabor ali od drugod. 

 

Imenovano tretje najvišje priznanje obsega LISTINO v 

velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB 

OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, 

na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv 

priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega 

občinskega priznanja. Vsi predmeti tega priznanja morajo 

vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za 

istovetnostne simbole Občine Tabor. 

 
Oblika vloge 

Predlog mora vsebovati:  

- točna imena in priimke predlagateljev (rojstne 

datume) oz. naziv pravne osebe,  

- točen naslov predlagateljev,  

- natančno opredelitev, za katero priznanje se 

posameznik predlaga,  

- točna imena in priimke (rojstne datume) predlaganih 

fizičnih oseb oz. naziv predlagane pravne osebe, 

- natančno opredelitev, zakaj se predlaganim osebam 

podeljuje določeno priznanje, 

- podpis predlagateljev (pravne osebe morajo vloge 

označiti s štampiljko).  

Občinska uprava sporoča in obvešča 



 

Prejeli smo 

Spoštovani občani! 

 

Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo  

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

 

Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu,  od 17. do 19. ure.  
 

 

 

Svetovanje  poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava 

na tel. št. 040 303 888. 

 

Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom 

(t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem 

sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, 

stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne 

zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja (zapuščinski 

postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.  

 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                      

                                                                                                                   Vaša pravna klinika                                               

 

Na navedeno telefonsko 

številko in e-naslov 

miha.centrih@pravnak

linika.si se lahko 

obrnete tudi z 

vprašanji, ki se 

nanašajo na delo 

občinskega sveta in 

nasploh Občine Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v 

volilnem okraju Loke, 

sem vam na voljo v 

prostorih Občine 

Tabor tudi v času 

uradnih ur Pravne 

klinike, torej vsako 

prvo sredo v mesecu 

med 17.00 in 19.00. 
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V kolikor predlog ne bo vseboval vseh elementov, se 

zavrne kot nepopoln. 

 
Predložitev vloge 

Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino 

Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s pripisom 

»OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok je ponedeljek, 

15. februar 2016, do 10. ure. 

Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne 

bodo upoštevani. 

 
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 

Mihael Centrih, l.r., predsednik 

 
 

 

 

 

 

Vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ostaja enaka 
 

Na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je občina obvezana vsako leto podati vrednost točke za 

odmero v naslednjem koledarskem letu Finančni upravi Republike Slovenije, ki je pooblaščena za odmero nadomestila in 

izdajo odločb v skladu z davčnimi predpisi.  

 

Glede na navedeno je Občinski svet Občine Tabor na 11. redni seji občinskega sveta  21. 12. 2015 sprejel sklep, da 

vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016 ostaja enaka kot v letu 2015. V 

primerjavi s sosednjimi občinami SSD smo še vedno ena izmed občin, ki ima najnižjo vrednost točke. 

 

                                                                                                        Alenka Kreča Šmid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šentjurski pevci, hvala! 

 
Na sv. Štefana dan, 26. decembra 2015, je bil v naši župnijski cerkvi božični koncert. Nepozabno doživetje!  

 

Več kot šestdeset domačih pevcev, cerkvenih in prosvetnih, se je zbralo pred oltarjem sv. Jurija, ki je premagal zlo.  Z 

ubrano božično pesmijo so slavili Boga, saj, kdor poje, dvakrat moli, nam pa zelo polepšali in obogatili praznike. 

 

Četrt stoletja hrepenenja je bilo bogato poplačanega! 

Damijana Lukman 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Hvala za lep zaključek leta  
 

V adventnem času sem izvedela, da bo tradicionalni božični koncert pevskega zbora verjetno v cerkvi. Ker imam rada 

zborovsko petje, sem stiskala pesti in si želela, da se mi uresniči dolgoletna želja. Vedela sem, da se lepo petje čisto 

drugače sliši v cerkvi kot v dvorani. Prvič sem naše pevce slišala na Vranskem. Želela sem, da se 

njihov trud poplača v bolj akustičnem okolju, kot je naša dvorana. Vendar se z gospodom Selčanom 

nikakor ni našlo skupne besede. Čeprav je že gospod Časl zelo podpiral ljudsko petje, se je to po 

njegovem odhodu vse spremenilo. Zdaj pa hvala vsem, ki ste pripomogli, da se je ta dogodek odvijal 

tako, kot se šika. Bilo je čudovito. 

 

Hvala, hvala vsem pevcem, da ste mi polepšali božične in novoletne praznike. Pa ponovite še kdaj ta dogodek. Srečno in 

dobre glasove v novem letu. 

                                                                                                     Hermina Zorenč 

 
 

 

 

 

 

Zdravstveno varstvo vojnih veteranov po 1. januarju 2016 

 
Glede na aktualnost teme obveščamo vojne veterane, da 

je bil meseca decembra 2015 objavljen Zakon o 

izvrševanju proračunov Republike Slovenije za obdobje 

dveh let, ki je za leto 2016 določil spremenjene pogoje za 

priznanje pravice do dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja vojnih veteranov. Zakon se je pričel 

uporabljati 1. januarja 2016.  

Morda velja v uvodu spomniti tudi, kaj mora oziroma je 

morala izpolnjevati oseba, za priznanje statusa vojnega 

veterana. Vojni veteran je oseba, ki je v vojni ali vojaški 

agresiji na Republiko Slovenijo opravljala vojaške 

dolžnosti za obrambo Republike Slovenije. Za status in 

pravice vojnega veterana lahko zaprosi tudi oseba, ki je v 

vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v 

policijskih enotah opravljala naloge s področja varnosti 

Republike Slovenije in oseba, ki je bila na podlagi 

odločitve pristojnega organa ali poveljstva v skladu s 

predpisi neposredno vključena v oborožen odpor. Vloge 

za pridobitev predmetnega statusa kot tudi pravic iz tega 

naslova stranke vložite na Upravni enoti Žalec. 

 

Zakon o vojnih veteranih sicer določa splošne formalne 

pogoje za uveljavitev pravice do dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja, in sicer priznan status 

vojnega veterana in dopolnjena starost 55 let ali 

ugotovljena trajna popolna izguba delovne zmožnosti.  

 
Pravico do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 

imate v letu 2016 vojni veterani, ki ste dopolnili starost 

55 let ali je pri vas nastala trajna popolna izguba 

delovne zmožnosti, če: 

 

- prejemate veteranski dodatek ali izpolnjujete pogoje 

za pridobitev veteranskega dodatka (osnova za 

veteranski dodatek je tudi v letu 2016 in 2017 v višini 

497,15 EUR na družinskega člana) ali 

 

- ste prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb po 

predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti, ne glede na višino denarnega 

nadomestila iz naslova brezposelnosti ali  

 

- ste uveljavili pravico do poklicne, predčasne, 

starostne ali invalidske pokojnine v skladu s predpisi 

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer 

ne glede na višino pokojnine.  

 

Opozorili bi vas radi, kot izhaja že iz zgoraj navedenega 

besedila, da se spremembe nanašajo izključno na tiste 

osebe oziroma vojne veterane, ki ste upokojeni ali 

prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, s tem da vam 

za priznanje pravice do dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja ni potrebno več izpolnjevati pogojev za 

veteranski dodatek. Vsi ostali vojni veterani, ki sicer 

izpolnjujete prej navedene formalne pogoje (status 

veterana in starost 55 let) po Zakonu o vojnih veteranih, 

to ste predvsem zaposleni, samozaposleni, tisti, ki ne 

prejemate taksativno naštetih pokojnin po zakonu ali tisti, 

ki niste v evidenci brezposelnih oseb, pa morate za 

priznanje te pravice, izpolnjevati tudi pogoje za 

pridobitev veteranskega dodatka.  

 

Na Upravni enoti Žalec lahko pravico do dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja uveljavljate vojni veterani na 

podlagi vašega pisnega zahtevka. V kolikor izpolnjujete 

zakonske pogoje in ste upravičeni do prej navedenega 

zavarovanja vam bomo na upravni enoti izdali odločbo. 

Pravica do plačila zdravstvenih storitev (dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje) bo upravičencem zagotovljena 

od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. 

 

Veteranske organizacije so svojim članom, v vednost po 

pošti, posredovale obrazce za uveljavljanje predmetne 

pravice. Vendar žal ugotavljamo, da na podlagi 

posredovanih obrazcev, na upravni enoti želite uveljaviti 

to pravico tudi mnogi člani veteranskih organizacij, ki še 

sploh ne izpolnjujete prej navedenih formalnih pogojev 

po Zakonu o vojnih veteranih. Pri tem še posebej 

opozarjamo, da vsem tistim vojnim veteranom, ki imate 
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pravico do zdravstvenega varstva že priznano in se 

premije zavarovalnicam že izplačujejo iz proračuna RS, 

novih vlog na upravni enoti, v letu 2016, ni potrebno 

vlagati. 

 

Vloge za uveljavitev pravic vojnih veteranov so dostopne 

na spletni strani državnega portala e-uprava: https://e-

uprava.gov.si ali na spletnih straneh Upravne enote 

Žalec: http://www.upravneenote.gov.si/zalec/ pod rubriko 

»obrazci Upravne enote Žalec« ali v sprejemnem 

prostoru na Upravni enoti Žalec.  

 

Kot zanimivost naj povemo, da smo na Upravni enoti  

Žalec v mesecu decembru in januarju prejeli skoraj 400 

tovrstnih zahtevkov.  

 

Morebitna dodatna vprašanja ali informacije lahko dobite 

tudi osebno pri uslužbencih Upravne enote Žalec ter na 

tel. št. (03) 713 51 56, (03) 713 51 52 ali (03) 713 51 20 

ali nam pišite na e- naslov ue.zalec@gov.si. 

                                                                                                         

Simona Stanter, 

načelnica                                                                                                            

V pričakovanju novega leta 

 
Zopet je tu novo leto, ki smo ga pričakali vsak po svoje. Znovim letom smo si zadali nove cilje, ki jih želimo doseči v letu 

2016. V prihodnost zremo z negotovostjo, saj se je v prejšnjem letu dogajalo veliko takšnih in drugačnih pripetljajev, ob 

katerih se človek mora zamisliti, kako naprej. Vsak sam si piše in kroji svojo usodo. Samo od človeka samega je odvisno, 

kakšno bo njegovo življenje. Prav je, da se naučimo ob določenih situacijah izgovoriti tudi besedo NE, pa saj vem, da gre 

težko z jezika, prav tako kot tudi besedi  PROSIM ali  HVALA, ki sta premalokrat izgovorjeni. Gospod je pri polnočnici 

zaželel, da bi bili odprtega  in čistega duha, saj bi tako lažje prepoznali  stiske sočloveka. Ta naš hiter tempo življenja nam 

to onemogoča, saj velikokrat prevečkrat poglejujemo na uro in hitimo od opravka do opravka, zase in za naše najbližje pa 

si vzamemo premalo časa. Tega se ponavadi zavemo, ko je že prepozno. A časa se ne da zavrteti nazaj, lahko živimo samo 

za ta trenutek in za sedaj. Zato pametno razpolagajmo s svojim časom. Vsak dan poskušajmo nekomu privabiti nasmeh na 

obraz, saj bomo tako tudi sami srečnejši. V Našem domu smo v mesecu decembru praznovali 10. obletnico našega 

delovanja. Imeli smo teden odprtih vrat. Po programu so se odvijale različne dejavnosti. Imeli smo vodene oglede, 

predavanje o negovanju zdravja s fizioterapevtko, pomoč pri negi nepokretnega človeka, ustvarjanje s prostovoljčki, obisk 

malih živali, pripravili in postregli smo večerjo za naše stanovalce s pomočjo svojcev. Za glasbeno vzdušje je poskrbel 

ansambel ZAKA` PA NE. Bilo nam je lepo. Obletnico smo zaključili s sveto mašo za zaposlene, ki jo je opravil gospod 

Rutar v domski kapelici. V tem mesecu so nas obiskali tudi dobri možje, prvi je bil Miklavž, nato še božiček, ki sta ob 

postrežbi zajtrka poskrbela za presenečenje vseh stanovalcev in tudi za zaposlene se je našla kakšna malenkost. Božično-

novoletne praznike smo pričakali v prazničnem razpoloženju. Naši stanovalci so bili dobre volje in nasmejani. Božič in 

novo leto smo pričakali ob slavnostni večerji po sveti maši, ki jo je opravil gospod Rutar. V ta namen smo popili tudi 

kapljico dobrega vina. Na novega leta pa smo si ob zajtrku veselo stisnili v roko in si zaželeli vse dobro, največkrat pa se 

je slišalo: »ZDRAVJA TI ŽELIM.« 

 

            SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO NOVO LETO 2016.  

                                                                                                                                                                              Anica Cencelj 

 

 

 

 

Po praznikih diši 

 
V skupini 3–4 let je pred prazniki zadišalo po piškotih. Ta dan so 

otroci prinesli v vrtec svoje predpasnike in po zajtrku smo že komaj 

čakali, da jih oblečemo in se preizkusimo v 

peki piškotov. Najprej smo se seveda 

pogovorili o osebni higieni, nato pripravili 

material in končno smo začeli v posodo 

stresati sestavine. Sledil je tisti del, ki smo 

ga najtežje pričakovali, a hkrati smo 

ugotovili, da je ta del za nas tudi tehnično 

najtežji. Valjanje in oblikovanje z modelčki 

pa gnetenje in oblikovanje kroglic. Uf! A ne skrbite. Vedeli smo, da na koncu sledi najboljše. 

Sladkanje. Zato smo brez težav premagali vse ovire, piškotov pa je bilo dovolj, da smo jih lahko 

ponudili tudi staršem.  

Iz vrtca in šolskih klopi 

Klavdija Konečnik 

https://e-uprava.gov.si/
https://e-uprava.gov.si/
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Krasitev eko smreke 

 
Že nekaj let smo EKO vrtec in v nas je že 

dolgo zorela ideja po »čisto« naši eko 

smreki. V gozdu smo dobili ves potreben 

material zanjo, nato pa je pod našimi 

sokoljimi očmi in spretnimi prsti 

vzgojiteljice Doris smreka začela dobivati 

svojo podobo. Seveda smo svoj delež 

prispevali tudi mi, in sicer smo izdelali 

okraske in z njimi dodali piko na i naši eko 

smreki.  

 

Otroci skupine 3–4 let, Klavdija in Doris 

 

Pozdravljeni, dragi prijatelji narave 

 
Zelo sem vesel, da smo se spoznali in si zaprhutali v 

pozdrav. 

 

Tokrat naj vas spomnim, da je zima že zelo blizu, nekaj 

snega nam je že natrosila, v snegu pa se težje znajdemo 

ravno me, živali. 

 

Prosim, pripravite pogače za ptice in jih obesite na vašem 

igrišču s ptičjimi krmilnicami. 

 

Razmislite, kako bi lahko pomagali tudi živalim v gozdu. 

One nimajo kril, da bi odletele. Le kako lahko njim 

polepšamo praznike? Prijetne praznike vam in vašim 

družinam.  

Friderik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimske radosti 

 
Letošnja zima nam je končno podarila 

sneg. Vsi smo se ga zelo razveselili. Zato 

smo z učenci  od 1. do 4. razreda POŠ 

Tabor izvedli sankanje na Sirševem bregu 

v Taboru. Ob tej priložnosti se družini 

Sirše iskreno zahvaljujemo. Športni dan 

smo izvedli v dveh delih: v torek, 5. 1., in 

v četrtek, 7. 1. 2016. 

 

Všeč mi je bilo, ker sem si od sošolcev 

izposodila rekvizite za sankanje. (Ana 

Mešič) 

Vesel sem, ker nas je pozdravil psiček. (Urban Cestnik)  

Vesel sem bil, ker smo se trije sošolci vozili in sem lahko stal na bobu, ko pa je Teodor zavil, sem padel. (Andraž Pihler) 

Vesel sem, ker sva z Denijem tekmovala v vožnji s sanmi. (Tjaš Ropas) 

Vesela sem, ker sem lahko vlekla Julijin bob in sem se lahko vozila z njim. (Lara Jezernik) 

Srečna sem, ker sem si želela voziti z bobom in želja se mi je uresničila. (Marina Mastnak)  

Učenci 2. c z razredničarko Stanko Tominšek Kužnik, POŠ Tabor 
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Zimski športni dan – tek na smučeh 

 
V petek, 8. 1. 2016, smo se učenci 4. c-razreda z 

razredničarko Simono Jan s kombijem odpeljali na 

Vransko. Tam nas je pričakala gospa Zlatka Bukovec. 

Razdelili smo si smučarske čevlje, tekaške smuči in 

palice. Šli smo na veliko nogometno igrišče. Tam smo se 

najprej za vajo lovili, nato pa smo začeli spoznavati 

tehniko teka. Na koncu smo tekli v krogih. Sčasoma ti 

postane tek naporen. 

 

Dan mi je bil zelo všeč, ker sem prvič tekla.  

Ana Zupančič, 4. c 

 

Danes smo tekli na smučeh. Težave sem imel z 

ravnotežjem, kajti kar naprej sem padal. Vodili sta nas 

gospe Zlatka Bukovec in Simona Jan. Bilo je super. 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo tekli v krogih. To bi še 

ponovil. 

Andraž Žvipelj, 4. c 

 

Tek mi je bil zelo všeč, ker sem stala prvič na smučeh. 

Šlo mi je zelo dobro. Včasih pa sem tudi padla. 

Iza Zorenč, 4. c 

 

Športni dan, ki smo ga imeli v petek, je bil namenjen teku 

na smučeh. Ni mi šlo preveč dobro. Velikokrat 

sem padla. Najbolje je bilo, ko nismo imeli palic. 

Ko je bilo konec, smo bili zelo utrujeni. 

Franja Kos, 4. c 

 

Danes smo se po malici odpravili na Vransko. 

Imeli smo tek na smučeh. Tam nas je pričakala 

gospa Zlatka Bukovec. Bilo je super. Šlo mi je 

kar dobro. Na koncu sem bil malo utrujen, zato 

sem začel padati. Pretekel sem štiri kroge 

nogometnega igrišča. Ko smo končali, smo 

očistili smuči in šli v šolo, kjer smo popili čaj in 

se vrnili na našo šolo. 

Andrej Vian Vertovšek, 4. c 

 

V petek, 8. 1. 2016, smo imeli športni dan. Tekli 

smo na smučeh. Spremljali sta nas gospe Zlatka 

Bukovec in Simona Jan. Tam smo se najprej 

lovili na smučeh. Nato je sledila tehnika 

pravilnega teka. Na koncu smo tekli v velikem 

krogu, kjer smo se morali povzpeti na zgornji del 

igrišča in nato še spustiti po krajši strmini. Zelo 

mi je bilo všeč. 

Vanesa Stanko, 4. c 

 

Tek na smučeh mi je zelo všeč. Gospa Zlatka 

Bukovec nas je zelo dobro naučila. 

Žan Stiplovšek, 4. c 

 

Ko smo tekli na smučeh, mi je bilo zelo všeč. To 

bi še velikokrat ponovil. V tem dnevu sem se res 

marsikaj naučil, zato se bi rad zahvalil gospe 

Zlatki Bukovec. 

Tjan Jesenko, 4. c 

 

Tekli smo na Vranskem. Večkrat sem padel. 

Nisem se mogel povzpeti na hribček, ampak na 

koncu sem zmogel.  

David Grabner, 4. c 
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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 in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 

11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, Zakona za uravnoteženje javnih 

financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – 

ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 

101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15) in 6. in 15. 

člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 11. redni seji, dne 21. 

12. 2015, sprejel 

 

ODLOK O  

PRORAČUNU OBČINE TABOR ZA LETO 2016 

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2016 

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 (varianta: podkontov). 

 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

   

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

__________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov                                                                                           Proračun 2016 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Št. 2/2015                               Tabor, 24. 12. 2015                  Leto I            

VSEBINA 
 ODLOK O proračunu Občine Tabor za leto 2016 

 ODLOK o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na 

območju Občine Tabor 

 KRITERIJI za razvrščanje investicij v cestno omrežje 

 SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

za območje Občine Tabor za leto 2016 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3504
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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 

                     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                                              

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

               

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) 

 

1.535.230 

1.243.761 

 

1.103.421 

990.256 

72.265 

39.700 

1.200 

140.340 

79.590 

1.050 

600 

16.000 

43.100                            

59.700                  

24.700 

35.000                               

231.769                                    

231.769                                 

 

1.479.680                    

571.401                   

179.638                      

30.485 

326.482                                            

11.100                      

23.695 

594.566 

17.880 

413.430 

38.331 

124.925 

302.874 

302.874                         

10.840 

7.400 

3.440 

 

 

55.550 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

__________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov                                                                                             Proračun 2016 

__________________________________________________________________________________________ 

          IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                                                         0       

 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 

                      V.  DANA POSOJILA                                                                                                                   0                                                   
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 IN POVEČANJE KAPITALSKIH  

 DELEŽEV (440+441+442+443)  
      44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                    0     

 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                               0 

 

              VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                                                         0       

 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

 (IV.-V.) 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

__________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov                                                                                             Proračun  2016 

__________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 

 50 ZADOLŽEVANJE 

 500 Domače zadolževanje        

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 

 55 ODPLAČILA DOLGA 

 550 Odplačila domačega dolga 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali + 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 

 (VII.-VIII.)     XI. NETO FINANCIRANJE 

 (VI.+VII.-VIII.-IX.) 

______________________________________________________________________ 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 

            9009 Splošni sklad za drugo                                                            - ali 0 ali + 

                50.000 

                50.000                

                50.000 

      

              127.698  

              127.698 

           127.698 

                

               -22.148 

 

 

               -77.698 

 

            -55.550 

            

 

                 

                25.061   

 

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 (varianta: ter podkonte), določene s 

predpisanim kontnim načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih 

postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – 

podkontov) 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) 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke 

– konta (varianta: proračunske postavke – 

podkonta). 

 

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. 

71/93,87/01, 110/01 in 105/06). 

 

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 

rebalans proračuna.  
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O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 

proračuna (finančnem načrtu neposrednega 

uporabnika) med na primer glavnimi programi v 

okviru področja proračunske porabe (varianta: med 

podprogrami v okviru glavnih programov) odloča 

na predlog neposrednega uporabnika predstojnik 

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 2016 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. 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 

letih za investicijske odhodke in investicijske 

transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v 

sprejetem finančnem načrtu neposrednega 

uporabnika, od tega: 

1. v letu 2016 35 % navedenih pravic 

porabe in 

2. v ostalih prihodnjih letih 35 % navedenih 

pravic porabe. 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 

letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne 

sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem 

finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena 

ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 

pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb 

lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz 

najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 

obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 

komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 

operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 

 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 

tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu 

neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih 

programov. 

7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan 

oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali 

predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) 

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 

(proračunski skladi) 

 

Proračunski skladi so: 

1. poračun proračunske rezerve, oblikovane 

po ZJF. 

 

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 

18.000 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 18.000 EUR župan in o tem s pisnimi 

poročili obvešča občinski svet. 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN 

PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 

PREMOŽENJA DRŽAVE 

9. člen 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. 

člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine odpiše 

oziroma delno odpiše plačilo dolga. 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV 

OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v 

bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov 

nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb 
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ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina 

za proračun leta 2015 kratkoročno likvidnostno 

lahko zadolži do dovoljene višini  5 % zadnjega 

sprejetega proračuna. 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti 

javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 

ustanoviteljica je Občina Tabor, v letu 2016 ne sme 

preseči skupne višine glavnice 0 EUR, vezano na 

proračun občine Tabor. 

 

11. 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 sektorja na ravni občine 

(javni zavodi in javna podjetja, katerih 

ustanoviteljica je občina) se v letu 2016 ne smejo 

zadolževati. 

 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

12. člen 

 (začasno financiranje v letu 2016) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v 

letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se 

uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 

financiranja. 

 

13. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok o proračunu stopi v veljavo naslednji dan 

po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.  

 

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 

se objavita na spletnih straneh Občine Tabor, 

http://www.obcina-tabor.si 

 

Številka: 410-2/2015 

Tabor, december 2015 

  

  Župan Občine Tabor  

                               Anton Grobler, l.r. 

   

_ _ _ _ _ _ _ 

 
Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 82. člena Zakona o 

javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/99) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je 

Občinski svet Občine Tabor na 11. redni seji, dne 21. 12. 2015, sprejel 

O D L O K 

o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na območju Občine 

Tabor 

1. člen 

Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka za posamezne uporabnike pri graditvi in 

rekonstrukciji občinskih javnih cest in priključkov (v nadaljevanju besedila: občinske javne ceste), katere v 

deležu financira Občina Tabor. 

2. člen 

Merila in kriteriji veljajo za priključitev uporabnikov na novo zgrajene ali rekonstruirane občinske javne ceste, ki 

so in bodo v lasti Občine Tabor.  

3. člen 

Višino prispevka za graditev in priključitev uporabnikov na novo zgrajene ali rekonstruirane občinske javne 

ceste določi in potrdi Občinski svet Občine Tabor na predlog strokovnih služb Občine Tabor. 

 4. člen 

Za rekonstrukcijo občinskih obstoječih makadamskih javnih cest morajo bodoči uporabniki sofinancirati eno 

polovico sredstev vrednosti prispevka investicije novih ali rekonstruiranih občinskih javnih cest, eno polovico pa 

financira Občina Tabor kot lastnica ali bodoča lastnica občinskih javnih cest v skladu s potrjenim letnim planom 

http://www.obcina-tabor.si/
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graditve in rekonstrukcije cest v proračunu Občine Tabor. V vrednost investicije štejejo tudi zemljišča, ki se 

odstopijo ali prodajo in odpišejo za gradnjo ali rekonstrukcijo ceste. Stroške projektne dokumentacije poravna 

občina.  

5. člen 

Strateško najpomembnejše občinske javne ceste se lahko s sklepom Občinskega sveta Občine Tabor gradijo tudi 

brez deleža sofinanciranja uporabnikov, kar še posebej velja za občinske javne ceste, ki se gradijo s sredstvi 

države, EU ali z drugimi namensko pridobljenimi sredstvi. 

 6. člen 

Pred izvedbo del – gradnjo ali rekonstrukcijo občinske javne ceste – je potrebno ustanoviti režijski odbor ali 

imenovati predstavnika uporabnik-a/-ov, ki ima naslednje naloge: 

1. od lastnikov zemljišč pridobiti notarsko overjene pogodbe o brezplačnem odstopu zemljišč za parcele po 

katerih poteka občinska javna cesta,  

2. dostaviti zemljiškoknjižne izpiske parcel, po katerih poteka cesta in v sodelovanju z občinsko strokovno 

službo pridobiti projektno dokumentacijo ali popis del, gradbeno dovoljenje, v kolikor je potrebno pridobi 

strokovna služba občine, 

3. odvodnjavanje ceste mora biti izvedeno strokovno in kvalitetno po projektni dokumentaciji oziroma 

navodilih strokovnega sodelavca – nadzornega organa občine, 

4. pred izvedbo asfaltnih površin je treba po potrebi izvršiti kontrolo zbitosti zaključnega sloja nasipa – 

tampona. Meritve zbitosti financira Občina Tabor, 

5. širina ceste in bankine morajo biti urejene v skladu s stroko in pričakovano kategorijo ceste. Ustreznost 

izvedbe ceste in dokumentacije preverja in potrdi s strani občine pooblaščen nadzorni organ – strokovnjak 

gradbene stroke. Omenjena dela je potrebno urejati sproti pred asfaltiranjem. 

7. člen 

Dogovorni delež sofinanciranja uporabnika in Občine Tabor kot bodoče lastnice občinskih javnih cest potrdi 

Občinski svet Občine Tabor. Občina Tabor in bodoči uporabniki morajo na predlog režijskega odbora skleniti 

pisne pogodbe o sofinanciranju investicije. 

8. člen 

V pisni pogodbi se določi način in roki odplačila obrokov za investicijo, kakor tudi višina stroškov, nastalih 

zaradi zbiranja denarja. Odplačilo obrokov mora biti zaključeno pred koncem investicijskih del. 

9. člen 

Vsi uporabniki, ki sofinancirajo graditev ali rekonstrukcijo občinskih javnih cest v dogovorjenem deležu, so 

oproščeni plačila obveznega prispevka za nove priključke na občinske javne ceste, če je njihov delež 

sofinanciranja investicije enak ali večji od višine prispevka za nove priključke na občinsko cesto. 

10. člen 

Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove priključke na občinsko 

javno cesto, mora uporabnik Občini Tabor plačati razliko med prispevkom za sofinanciranje investicije in polno 

višino prispevka za nov priključek. 
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11. člen 

Sredstva, zbrana na podlagi sofinanciranja uporabnikov, so prihodek proračuna Občine Tabor. Sredstva so strogo 

namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za katero so bila zbrana. 

12. člen 

Uporabniki, ki bi v času graditve in rekonstrukcije cest lahko in morali sodelovati pri sofinanciranju polovičnega 

deleža in to iz kakršnihkoli razlogov niso storili, se lahko priključijo na občinske javne ceste po končanih 

investicijskih delih, če v celoti in v enkratnem znesku poravnajo strošek sofinanciranja investicije, povečan za 15 

% vrednosti. Tako zbrana sredstva so prihodek proračuna občine, so strogo namenska in se porabijo za 

financiranje komunalne infrastrukture. 

13. člen 

Uporabniki, navedeni v 10. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje polovičnega deleža 

investicije, morajo v enkratnem znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo kot ostali 

uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v normalni višini kot ostali uporabniki. 

14. člen 

Uporabniki, ki v času graditve in rekonstrukcije občinskih javnih cest iz opravičenih razlogov niso mogli 

sofinancirati polovične investicije, se lahko na ceste priključijo pod pogojem, da v celoti in v enkratnem znesku 

poravnajo vrednost svojega deleža investicije, o čemer odloči občinski svet na predlog režijskega odbora. 

15. člen 

Kot uporabniki, ki bi lahko sodelovali pri sofinanciranju investicije, se štejejo vsi, ki imajo na področju izvajanja 

investicij zgrajene objekte in so lastniki, posestniki ali imetniki objektov in zemljišč, ki potrebujejo priključke na 

občinske javne ceste. Režijski odbor za izgradnjo ali rekonstrukcijo ceste lahko odloči o različnih višinah 

prispevkov za izgradnjo. Podpisana pogodba zavezuje tudi njihove pravne naslednike. 

16. člen 

O upravičenosti razlogov za nesodelovanje pri sofinanciranju investicije, diferenciranih višinah prispevkov za 

investicijo, ali o drugih oblikah sofinanciranja odloča občinski svet na predlog režijskega odbora na območju, 

kjer se gradi cesta za vsak primer posebej. 

17. člen 

Sofinanciranje graditve in rekonstrukcije občinskih javnih cest ne zajema graditve priključkov na te ceste. Te 

morajo v celoti financirati uporabniki. 

18. člen 

Priključek na javne občinske ceste izvede upravljavec javnih občinskih cest na podlagi potrdila Občine Tabor o 

plačanih prispevkih za sovlaganje, plačanih stroških izdaje soglasja pri upravljavcu občinskih javnih cest in 

stroških ureditve priključka. Priključki na občinske javne ceste se izvedejo le ob ustreznem nadzoru pristojne 

občinske službe. 

19. člen 

Pravica Občine Tabor, da si morajo uporabniki pridobiti njihovo soglasje za priključitev na občinske javne ceste, 

je trajna, obveznost plačila deleža sofinanciranja graditve in rekonstrukcije cest velja 10 let od dneva zaključka 

graditve ali rekonstrukcije cest.  
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20. člen 

Ta odlok začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. Z dnem uveljavitve 

tega odloka preneha veljavnost Odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve javnih in dovoznih poti v 

Občini Tabor in plačilu priključkov na ceste (Ur.l. RS št. 139/2004) 

Št. 371-3/2015 

Tabor, dne 21. decembra 2015 

 

Župan Občine Tabor  

Anton Grobler, l.r. 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 82. člena Zakona o javnih 

cestah (Uradni list RS, št. 29/99) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet 

Občine Tabor na 11. redni seji, dne 21. 12. 2015, sprejel 

 

KRITERIJE ZA RAZVRŠČANJE INVESTICIJ V CESTNO OMREŽJE 

 

Zap. 

št. 

 

KRITERIJ 

 

TOČKOVANJE 

DOSEŽENE 

TOČKE 

 

OBRAZLOŽITEV 

1. POMEMBNOST 

gospodarstvo/kmetijstvo 

0 do 5 

 

Točkovanje glede na pomembnost ceste; 

pomembna za kmetijstvo oziroma 

gospodarstvo, za turizem ali kot povezava 

med naselji ali celo občinami. 

turizem 

0 do 5 

 

povezava 

0 do 5 

 

šolska pot 

0 ali 5  

 

2. OBREMENITEV 0 do 5  Točkovanje glede na obremenitev ceste; 

ali je veliko prometa ali manj. 

3. 
TRENUTNO 

STANJE 

gozdna cesta  

(1) 

 

Točkovanje glede na tip ceste; 

makadamske ceste je potrebno asfaltirati, 

asfaltirane ceste v slabšem stanju je 

potrebno sanirati in popraviti, dovozi 

(krajši in daljši) niso tako pomembni, da 

jih občina financira … 

makadam  

(3) 

 

asfalt  

(2) 

 

dovoz  

(1) 

 

4. JAVNI INTERES 

ni JI (0)  Javni interes je izražen pri cestah, oziroma 

na območjih, kjer je predvidena izgradnja 

kakšnih komunalnih vodov, nadgradenj, 

izgradnja parkirišč … 

je JI(3)  

velik JI (5)  

5. SOFINANCIRANJE 

razpisi  

0 ali 3 

 
Investicije, ki so lahko sofinancirane s 

strani raznih organizacij ali občanov so 

višje točkovane. 
občani 

0 ali 3 

 

6. 
VIŠINA 

INVESTICIJE 

10 - 20 (5)  Točkovanje glede na višino investicije, 

cenejše investicije so lažje izvedljive in so 20 - 30 (4)   
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[v tisoč EUR] 30 - 40 (3)  zato tudi ocenjene z višjim številom točk. 

40 – 50 (2)  

50 – 100 (1)  

 SKUPAJ TOČK    

 

Št. 371-3/2015-1 

Tabor, dne 21. decembra 2015 

Župan Občine Tabor  

Anton Grobler, l.r. 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor 

(Uradni list RS, št. 117/03, 52/08) ter 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 in 51/10) je Občinski svet 

Občine Tabor na 11. redni seji, dne 21. 12. 2015 sprejel 

S K L E P  

o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 

2016 

1. člen 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor v letu 2016 ostaja enaka 

kot v letu 2015 in znaša 0,0003105 EUR/mesec. 

 

2. člen 

 

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Tabor za leto 2015 (Uradni list RS, št. 1/2015). 

 

3. člen 

 

Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2016 in se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

Št. 422-1/2015 

Tabor, dne 21. 12. 2015  

Župan Občine Tabor 

Anton Grobler, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aktivnosti naših društev 
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Obvestilo upokojencem 

 
Društvo upokojencev Tabor obvešča vse člane, da se bo 

članarina za leto 2016, ki za letošnje leto znaša 8 €, 

pobirala zadnjo nedeljo v januarju in prvo nedeljo v 

februarju v društveni pisarni, in sicer: 

31. 1. 2016, od 8. do 11. ure ter 

7. 2. 2016, od 8. ure do 11. ure. 

Prav tako se bo pobirala tudi članarina za vzajemno 

samopomoč, ki znaša 10 €.  

 

Vabljeni vsi zvesti člani DU Tabor ter prisrčna 

dobrodošlica novim članom.  

                                                Društvo upokojencev Tabor 

  

V Vrtcu Tabor več kot medeni zajtrk 

 

Po medenem zajtrku je 

sledil bogat dvourni 

kulturni program, ki 

so ga predstavile vse 

skupine malčkov v 

vrtcu. Predstavili so 

čebelice v plesu, 

igricah in petju. 

Njihovo znanje je res 

veliko, ker so dokazali 

ob pogovoru s 

čebelarko Miro in g. 

županom Antonom 

Groblerjem. Za vse to 

delo z malčki se 

njihovim 

vzgojiteljicam iskreno 

zahvaljujemo. Ker pa 

si otroci želijo čebelnjak ob vrtcu, obljubimo, da jim bomo to željo tudi uresničili. 

ČD Tabor  

 

Miklavž v družbi Muce Copatarice 
 

»Mami, mami, kje so moji copatki?« se pogosto zjutraj sliši iz otroških ust. In tako je bilo tudi 5. decembra 2015 na odru 

Doma krajanov, ko so člani Dramske sekcije Teloh z režiserko Tanjo Kastelic uprizorili priredbo večne pravljice Muce 

Copatarice. 

 

Dedek (Matej Demšar) je vsem 

navzočim pripovedoval o otrocih 

iz Male vasi (Tomaž Aubreht, 

Matjaž Ošlak, Nina Kreča, 

Klavdija Bastl Enci, Nika Požun), 

ki nekega jutra niso našli svojih 

copatk, ker jih zvečer niso 

pospravili. Mami (Mateja 

Jezernik, Tina Mak) sta neredne 

otroke poučili, da zvečer copatk 

niso pospravili in zato jih je 

odnesla Muca Copatarica (Teja 
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Goropevšek). Otroci so se bosi odpravili v gozd, da bi Muco poiskali. Na poti so srečali zajca (Domen Lukman), sovo 

(Metka Zimšek), jelena (Blaž Kovče), a nihče ni vedel, kje stanuje Muca Copatarica. Nazadnje so srečali še jelena 

(Davorin Drnolšek), ki jim je le pokazal pot do Muce. Sredi gozda so končno našli belo hišico z rdečo streho in zelenimi 

polkni, nad vrati pa je pisalo Muca Copatarica. V hiši Muce Copatarice, ki jo je izdelala Ina Gržina, je vladal strog red. Vsi 

njihovi copati so bili zloženi, oprani ter zakrpani. Tako so otroci zadovoljni našli svoje copate, zapeli pesmico in se 

odpravili domov. 

 

Po sporočilni pravljici, da je potrebno copatke pridno pospravljati, je otroke obiskal Miklavž, jih prijazno nagovoril, otroci 

so zmolili, tisti ta pogumni pa zapeli še kakšno pesmico. Miklavž je vse otroke obdaril s sladkimi dobrotami, ki so jih 

pripravile pridne roke članic Društva žena in deklet, in otrokom obljubil, da jih bo prihodnje leto zopet obiskal, če bodo 

skrbno pospravljali copatke. 

 

Tako smo tudi letos z veseljem razveselili otroke in jim polepšali Miklavžev večer. Prepričani pa smo, da smo z večno 

pravljico tudi marsikaterega starša spomnili na njegove otroške dni.  

 

Tanja Kastelic 

 

Taborčani v oddaji Slovenski pozdrav 

 
18. 12. 2015 ste si lahko na prvem programu Televizije 

Slovenije ogledali oddajo Slovenski pozdrav, v kateri smo 

sodelovali taborski podeželani. Prvi del snemanja je 

potekal na prizorišču v Deželi kozolcev v Šentrupertu že 

septembra. Takoj ko smo prispeli, so nas poslali v 

˝masko˝. Ja, tudi fante. Lepo so nas namazali, uredili so 

nam tudi frizure in pripravljeni smo bili za kamere. Preden 

je prišlo na vrsto naše tekmovanje, smo v publiki 

spodbujali druga društva. Ko smo prišli na vrsto, smo 

naprej posneli kratek video, v katerem smo se predstavili, 

potem pa smo pričeli z igrami. Prva igra je bila precej 

mokra, ena članica je stala v čebru z vodo in vrgla mokro cunjo drugi, ki je stala na bali sena. Potem pa je ta ožela cunjo v 

steklenico, ki jo je moral tekmovalec držati na glavi. Zmagali so tisti, katerih tekmovalci so prenesli največ vode iz svojih 

steklenic v večji vrč. Zmagali smo mi, torej ena točka za nas. Potem pa smo se šli malce vznemirljivejšo igro. Tekmovalka 

se je usedla v samokolnico (brez nog), v rokah pa je držala pladenj z jabolki. Tekmovalca sta peljala samokolnico tako, da 

je vsak držal za en ročaj. Tako smo dirjali mimo ovir na drugo stran, kjer so se tekmovalci zamenjali. Zmagala je tista 

ekipa, ki je na cilj prispela prva in katere tekmovalke so obdržale vsa jabolka na pladnju. To igro pa so zmagali 

Šentjurčani, ker pa so vložili kumaro, so zato dobili 

dve točki. Čakala nas je malica, potem pa domov. 

 

7. 12. 2015 smo nadaljevali snemanje v studiu v 

Begunjah pri Avseniku. Tudi tam so nas najprej lepo 

nališpali. Dobili smo malico, da ne bi pojedli vsega 

peciva na mizah. Najprej smo bili del občinstva in 

uživali ob petju različnih ansamblov in drugih 

nastopajočih. Na vrsto smo prišli zadnji. Takrat pa 

smo namesto mišic bolj napenjali možgančke. V 

kvizu smo bili z nasprotno ekipo izenačeni, kar se še 

nikoli v oddaji ni zgodilo. Pa kaj zato, če nismo 

zlomili nasprotnikov, smo pa pravila! 

 

Izkušnja je bila izredno zanimiva, naučili smo se precej novega in se odlično zabavali. Poleg tega so naši fantje spoznali 

voditeljico Darjo. Kaj češ boljš´ga? 

Društvo podeželske mladine Tabor 
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Pohod v decembru za  50 + 

 
V torek, 29. decembra, dva dneva pred novim letom, smo opravili naš zadnji pohod v letu 2015. Ker je bilo vreme lepo, 

suho in brez snega, smo se odpravili na pohod, ki ga v slabšem, mokrem vremenu ali celo v snegu, ne bi mogli opraviti.  

 

Od zbornega mesta pri KZ Tabor smo krenili po stranski poti 

mimo cerkve, trgovine, proti Puši, račjaku, mimo domačij 

Marko, Namar, Martink in čez travnate Virte in skozi gozd v 

Pondor. Potem nas je pot vodila mimo Žagarjeve domačije in 

po kolovozu mimo Slaparjevega kozolca v Ojstriško vas k 

Brišnk. Tu smo si privoščili malico, domače sladke pregrehe, 

se odžejali, nazdravili, si voščili za prihajajoče leto in tako 

prav silvestrsko zaključili naše pohajkovanje. 

 

Ne pozabite našega ponovnega snidenja zadnji torek 

januarja. 

   

Srečno!                                                                                                    

                                                     Društvo upokojencev Tabor        

 

Novoletna tekma Stari – Mladi 
 

Tradicionalna novoletna nogometna tekma med ekipo Starih in Mladih se je odvijala 1. januarja na igrišču Razgan v 

Ojstriški vasi. V rednem delu tekme je bil rezultat 2 : 2. Zaradi neodločenega rezultata so sledili streli z bele točke. Sreča 

je bila na koncu bolj naklonjena Starim.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ŠD Partizan Tabor  

 

Košarkarski turnir »trojk«, Tabor 2015 

 
Košarkarski turnir TROJK je bil že 17. zapovrstjo, na katerem sodelujejo ekipe iz občine Tabor, kakor tudi gostujoče 

ekipe. Letos se je zbralo 6 ekip, ki so se pomerile 

med sabo in tako oblikovale tabelo po številu 

zmag. 

1. Tazadnja ekipa, Domžale 

2. ŠD Savinja 2000, Ločica ob Savinji 

3. Štori šotori, Polzela 

4. ŠD Tabor 

5. Teloh 

6. Ojstriška vas 



 

 

 

 

Tabor, poslana 1932. 
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Po poteh in spominih 

 

Taborske razglednice 
 

Oglejte si nekaj starih razglednic Tabora, ki jih hrani domoznanski oddelek Medobčinske splošne knjižnice Žalec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po poteh in spominih  
V rubriki »Po poteh in spominih« skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec vam v pogled ponudimo utrinek, ki je v 

preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrišete prah z albuma in z nami delite lepe, a tudi morda 

pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: info@obcina-tabor.si ali 

alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).  

. 

  

Literarni utrinki 
Prošnja 

 
Rad bi bil pri tebi! 

Rad bi poslušal tvoj, pa čeprav pozno v noč, 

še glas! 

Rad bi bil komar, ki bi ti letal okoli 

tvojih lepih oči! 

Rad bi bil utrinek zvezde, ki se je utrgala 

nad tabo! 

Morda bom meteorit, ki se bo zrušil 

in nad tabo napisal besede: 

rad te imam! 

 

TKsm 

Razmišljanje 

 
Umakni se in daj prostor  

drugim … 

Pojdi v svoje življenje in 

pusti druge spati! 

Pojdi tja, kjer ti ustreza tvoj mik, 

razmišljanja, tvoja glasba! 

Uživaj v svoji biti in pusti drugim,  

da si oddahnejo od tvojega 

egoizma!! 

Počasi se poglabljaj v svojo dušo 

in jo priveži na prijateljske vezi, 

da ti duša ne utone!!! 

 

TKsm 

 

Arhiv: 

Domoznanski 

oddelek 

Medobčinske 

splošne knjižnice 

Žalec 

Tabor, okoli 1930. 

Tabor, poslana 1907. 



 

 

 

 

Zgodilo se bo 

Prijazno vabljeni. Vstopnine ne bo. 
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Slovenski 
KULTURNI 

PRAZNIK 

 

 

 

 

KULTURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR TABOR 

VABI NA 

PROSLAVO OB KULTURNEM PRAZNIKU 

V PONEDELJEK, 8.FEBRUARJA 2016, OB 17. URI 

V DOMU KRAJANOV TABOR. 

SLAVNOSTNI GOVORNIK BO 

Dr. ALOJZ PIRNAT. 

VLJUDNO VABLJENI. 

 

 
                                                                                    

Spoštovani, 

v sredo, 10. februarja 2016, vas ob 18. uri vabimo v Občinsko knjižnico Tabor 

 na zanimivo potopisno predavanje Ashrami v Indiji 

 domačina, Savinjčana Danila Jesenika. 

Edinstvena pot doživetja Indije in vzhodne modrosti vodi skozi ashrame – posebna duhovna in družbena okolja. 

Kaj pomenijo za indijske hindujce, budiste in kristjane? Kaj lahko prispevajo k sodobnim kulturam? Zakaj ga v Sloveniji še nimamo? 

 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.preseren.gov.it/SPLET/slike/glava.gif&imgrefurl=http://www.preseren.gov.it/SPLET/&h=69&w=50&tbnid=VTJxJrWzWUrJ7M:&docid=eGSn5RO9BkHLfM&ei=0c2cVonFJMT0Uof_nogP&tbm=isch&ved=0ahUKEwjJ8a2corPKAhVEuhQKHYe_B_E4ZBAzCDsoODA4
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Društvo podeželske mladine Tabor 
vas vabi na 

18. Valentinov ples, 
ki bo 13. 2. 2016, ob 20. uri 

v Domu krajanov Tabor. 
Zavrteli se bomo ob glasbi ansambla Veseli Dolenjci 

z gostom večera. 
 
 
 
 
 
 
 

Karte lahko naročite na tel.: 031 588 791 (Klavdija) 

 
Vabilo 

 
Čebelarsko društvo Tabor 

vas vabi 

na srečanje z vodstvom Čebelarske zveze Slovenije,  

ki bo v torek, 16. februarja, ob 13.30  

v sejni sobi Občine Tabor. 

 

Obiskal nas bo predsednik ČZS Boštjan Noč s sodelavci. Obisk bo namenjen podpori pobude, da 

se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. 
 

Spregovorili bomo tudi o aktualnih vprašanjih v zvezi s slovenskim medom. Na srečanju bosta 

prisotna župan Občine Tabor Anton Grobler in vodja POŠ Tabor Branko Šketa. Za kratek kulturni 

program bodo poskrbeli otroci iz Vrtca Tabor. 

 

Dragi otroci, 

 

Občinska knjižnica Tabor vas vabi 

 na pravljično uro, ki bo v torek, 

 23. februarja 2016, ob 18. uri v 

 Občinski knjižnici Tabor. 
 

Prijazno vabljeni.  
 
 

VABIMO 
vas na  

 

MEDITACIJO  

z g. TOMISLAVOM  BRUMCEM, dipl. pranoterapevtom, 
 

v torek, 23. februarja 2016, ob 18.30 

v sejni sobi Občine Tabor. 



 

 

 

 

Oglasi 

... in še modrosti naših babic 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – FEBRUAR 2016 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

2. 2. 2016 

10.30 LITERARNA URA V NAŠEM DOMU Naš dom 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

2. 2. 2016  

18.00 
IZDELAVA CVETJA IZ KREP PAPIRJA Depandansa Našega doma 

Župnijska Karitas 

Vransko 

4. 2. 2016 

7.00–10.00 KRVODAJALSKA AKCIJA Kulturni dom Vransko 

OZ RK ŽALEC – 

OO RK Vransko 

 

6. 2. 2016 

14.00 
VRANSKI PUSTNI KARNEVAL Trg Vranskega Klub mladih Vransko 

7. 2. 2016 

 

OBČINSKA PROSLAVA OB  

KULTURNEM PRAZNIKU 
Kulturni dom Vransko 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

14. 2. 2016 

16.00 

VALENTINOV KONCERT  

MELODIJ DALMACIJE 

 

Športna dvorana Vransko 
TA Ojla 

(03 703 13 30) 

16. 2. 2016 

18.00 
PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 

 
Občinska knjižnica Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

18. 2. 2016 

17.00 
LITERARNI VEČER S TONETOM 

PARTLJIČEM 
Kulturni dom Vransko 

OŠ Vransko-Tabor 

(03 703 23 70) 

20. 2. 2016 

19.30 
Gledališki abonma 

IGRALSKA DRUŽINA 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 

210 298) 

27. 2. 2016 

 10.00 
Otroški abonma 

SOSEDA IN POL 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 

210 298) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

torek, 26. januar, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52) 

 

ponedeljek, 8. februar, ob 17.00 

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 

Dom krajanov Tabor 

(Kulturno društvo IC Tabor, 051 234 575) 

 

Koledar dogodkov in prireditev – januar in februar 
 

 Bolje je volka v hlevu imeti, kakor se na soncu o svečnici (2. 2.) greti.  
 

 
 

 
 

 

 Svečnice (2. 2.) dan – zima van. To je laž, pravi sv. Blaž (3. 2.).  
 

 Bodi Katarina (13. 2.) ali kres (24. 6.), če je mrzlo, neti les!  
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sreda, 10. februar, ob 18.00 

POTOPISNO PREDAVANJE DANILA JESENIKA ASHRAMI V INDIJI 

Društveni prostor v Domu krajanov Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52) 

 

sobota, 13. februar, ob 20.00 

VALENTINOV PLES 

Dom krajanov Tabor 

(Društvo podeželske mladine Tabor, prodaja kart: 031 588 791) 

 

torek, 16. februar, ob 13.30 

SREČANJE Z VODSTVOM ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE 

sejna soba Občine Tabor 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

torek, 23. februar, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52) 

 

torek, 23. februar, ob 18.30 

MEDITACIJA S TOMISLAVOM BRUMCEM 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 

 

Kultura ni le plod odličnih ustvarjalcev. Je plod vseh nas. 
 

 

 

Ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, vsem 

občankam in občanom čestitamo ter želimo ponosno ohranjanje 

in ustvarjanje kulturnih dosežkov. 
 

 

 

 

župan, občinski svet, občinska uprava in uredniški odbor   
 

»Ne iščite varnega pristana. Raje zgradite trpežno veslo.«  

 

(Lama Surya Das) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja 

Drča, Tatjana Kovče, Ana Leskovšek. Naslovna fotografija: hrib Krvavica – 

avtorica Urša Semprimožnik. 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: Grenko tisk storitve, d.o.o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, 

Društvo upokojencev Tabor, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Športno 

društvo Partizan Tabor, Dramska sekcija Teloh, Društvo podeželske mladine 

Tabor 

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom, osmrtnice, zahvale. 

 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 

Čestitka 
 


