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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 

In smo ga dočakali! Novo leto, namreč. Lučke so 

ugasnile, dekoracijo smo pospravili, smrečic ni 

več, tudi novoletne zaobljube so prekršene. Novo 

leto je zdaj staro ţe mesec dni.  
 

V januarju, ki je pregovorno najhladnejši mesec v 

letu, smo v naši občini priča ţivahnemu dogajanju. 

Kot po tekočem traku se odvijajo občni zbori 

pisane palete društev, z ţupanom so se srečali 

kmetje in podjetniki, sledila so tudi predavanja o 

zdravem načinu prehranjevanja in skrbi za lastno 

notranje ravnovesje.  
 

Februarja ne smemo mimo slovenskega kulturnega 

praznika. Proslavo ob Prešernovem dnevu 

pripravlja Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor v 

sodelovanju s šolskimi kulturniki in Pevskim 

društvom Tabor in nas zagotovo ne bo razočarala. 

Če nas kulturno dogajanje v Taboru ne prepriča, si 

lahko v nekaterih galerijah ali muzejih po vsej naši 

domovini zastonj ogledamo kakšno razstavo. 

Februarja praznujejo tudi zaljubljenci. Kot vsako 

leto se bodo lahko tudi tokrat zavrteli na 

Valentinovem plesu v Domu krajanov. Mladi iz 

Tabora bodo zopet z zagnanostjo pripravili to 

tradicionalno, ţe štirinajsto prireditev. 
 

 
Teloh, znanilec pomladi 
 

Modri ljudje pravijo: v prosincu toplota, svečana 

mrzlota. Na vprašanje, kakšen mesec bo sledil 

januarju, si odgovorite kar sami.  
 

Tatjana Kovče

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Ekologija ni hobi, je nuja. 

Čeprav nas v intenzivna vlaganja v ekologijo 

zavezujejo direktive EU, se večina nas povsem 

samostojno zaveda, da moramo sami poskrbeti 

za prijaznejši odnos do narave, sicer jutri ne bo 

več pitne vode in večini ţivih bitij na zemlji, 

vključno s človekom, grozi izumrtje. Praktično 

je ni vojne, ki bi lahko povzročila takšne 

posledice, kot je popolna ekološka katastrofa. 
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Tudi najmanjši prispevek k čistejšemu okolju je 

pomemben, zato tudi ekološki projekti naše 

občine niso zanemarljivi v primerjavi z 

reševanjem ekologije v Spodnji Savinjski dolini. 

Celotna dolina je praktično v zadnji tretjini 

zaključevanja problematike kanalizacije in 

čistilnih naprav. Lahko se pohvalimo, da se tudi 

v naši občini uspešno lotevamo tega področja, 

saj smo poleg kanalizacije v Ojstriški vasi in 

Taboru ţe pričeli z izgradnjo centralne čistilne 

naprave, ki bo zgrajena do začetka letošnjega 

poletja. V naslednjih šestih mesecih se bo torej 

veliko novega zgodilo, predvsem poleg ukinitve 

večine greznic, tudi pri novogradnjah, ki ţe 

imajo svoje male čistilne naprave. Vsi, ki bodo 

imeli to moţnost, se bodo namreč morali 

priključiti na javni sistem odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda, pri čemer pa obstajajo ustrezne 

rešitve tudi za ţe obstoječe male posamične in 

skupne čistilne naprave. Zavedamo se, da 

problematika ni enostavna, zato je rešljiva le v 

tesnem sodelovanju z bodočimi uporabniki. 

Področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda 

ter vodne oskrbe je namreč močno regulirana z 

ustrezno zakonodajo, vendar je uspešna izvedba 

projekta najbolj odvisna od racionalnih rešitev 

na lokalnem nivoju.  
 

V cilju širše predstavitve načina reševanja 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda za celotno 

področje Občine Tabor ţelimo pridobiti čim več 

koristnih povratnih informacij ter konkretnih 

vprašanj. Strokovnjaki s področja komunale, 

projektive in upravnih postopkov bodo 

pripravljeni odgovoriti na vsa vprašanja 

bodočih uporabnikov, zato predlagamo čim 

večjo udeleţbo na strokovnem srečanju, ki ga 

pripravlja občinska uprava, 9. februarja 

2012, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Tabor. 
 

Vilko Jazbinšek, ţupan 

__________________________________________________________________________________

 

 

 
                   S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 

 

- 14. decembra se je v celjski porodnišnici rodila 3.920 g težka in 51 cm velika deklica Mija, staršema Mateji in 

Marku Jezerniku iz Tabora, 
 

- 15. januarja se je v celjski porodnišnici rodil 3.650 g težak in 51 cm velik deček Anej, staršema Nini in Zmagu 

Turnšek iz Ojstriške vasi. 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki 

Novic, na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si . 

                                                                                                                                                Tatjana Kovče 

______________________________________________________________________________________ 

Predstavitev projekta Čistilne 

naprave in kanalizacije 
 

V četrtek, 9. februarja 2012, ob 19. uri ţelimo 

v sejni sobi Občine Tabor predstaviti kompleksen, 

zahteven ter za Občino Tabor in seveda njene občane 

izjemno pomemben projekt Čistilne naprave in 

kanalizacije.  

Na predstavitev vabimo vse občane, ki ţelijo 

izvedeti kar največ podrobnosti o samem projektu ter 

strokovnim sluţbam in poslovnim partnerjem pri tem 

projektu postaviti tudi kakšna vprašanja. Na 

predstavitvi bodo sodelovali izvajalci projekta 

podjetje IPI, d.o.o., JKP, d.o.o. Ţalec kot strokovni 

partner Občine Tabor, projektanti projekta in tudi 

strokovne sluţbe Občine Tabor. Predvideni dnevni 

red javne predstavitve: 

1. Predstavitev projekta odvajanja in čiščenja 

odpadnih vod v Občini Tabor (OU Občine Tabor), 

2. Predstavitev tehnologije  bodoče čistilne naprave 

in njenega delovanja (IPI, d.o.o., JKP, d.o.o., 

odgovorni projektant podjetje Haslauer, d.o.o.), 

3. Načrt in predviden plan izvajanja kanalizacije v 

Občini Tabor (JKP, d.o.o. in OU Občine Tabor), 

4. Priključek na kanalizacijo; postopek, tehnične 

zahteve, stroški (JKP, d.o.o., IP,I d.o.o. in OU Občine 

Tabor), 

5. Vprašanja, razno. 

Zaradi pomembnosti ţe začetega projekta vabimo vse 

občane, da se predstavitve udeleţijo v kar največjem 

številu, da skupaj razjasnimo vsa morebitna 

vprašanja! 

Vljudno vabljeni! 

Simon Jan 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Projekti 2012 
 

V decembru 2011 se bodo na terenu izvajala naslednja dela: 

 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

 

predviden konec 

1. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 

vas II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška 

Slatina 

projekt v teku odvisno od  

vremenskih razmer 

2 Prekrivanje strehe na Domu 

krajanov z nameščanjem 

fotovoltaike 

 

Bisol, d.o.o, Prebold 

 

projekt v teku 

 

ZAKLJUČEN 

 

V okviru drţavnega programa sanacij po poplavah Ministrstvo za okolje in prostor RS izvaja sanacijska dela na 

Konjščici, izvajalec sanacijskih del je Nivo, d.d., Celje. Predviden konec sanacije je december 2011. 
 

Na izvedbo se pripravljajo: 
 

zap. št.  

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE  

TABOR 

 podpisana pogodba z 

izvajalcem 

2.  Projektna dokumentacija za kanalizacijo 

Pondor - Kapla 

SAVINJA PROJEKT  

projekt v izdelavi 

3. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

 

projekt v izdelavi 

 

Vid Poznič in Lilijana Štor Krebs 

 

 

Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05 na osnovi 5. člena 

statuta), 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 ţivljenjsko 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 ţivljenjsko vlogo v razvoju, ugledu in 

uveljavitvi Občine Tabor. Ţivljenjska vloga posameznika, ki prejme to najvišje občinsko priznanje, je vezana na 

izjemne osebno-spominsko trajnostne doseţke na področjih kulture, prosvete, znanosti, gospodarstva, športa in 

rekreacije, naravovarstva, humanitarnih dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se doseţek 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 doseţke v zadnjem letu in preteklem obdobju. 

Priznanje »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 doseţke v zadnjem letu ali 

preteklem obdobju na različnih področjih ţivljenja in bivanja v Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili medsebojno 

razumevanje in vplivali na splošen razvoj, blaginjo in ugled Občine Tabor. 
 

Priznanje »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. 
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3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen priznanja za pomembne enkratne doseţke 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 podeljujejo glede na rangiranje doseţkov v smislu olimpijskega zaporedja 

ţlahtnosti 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). 

V kolikor predlog ne bo vseboval vseh elementov, se zavrne kot nepopoln. 
 

Predloţitev vloge 

Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s 

pripisom »OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok je 20. februar 2012, do 12. ure. 

Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani. 
 

Mandatna komisija 

Janko Drča, predsednik 

______________________________________________________________________________________________ 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 6. člena Statuta 

Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006 in 51/2010) je ţupan občine Tabor dne 19.01.2012 sprejel 

 

SKLEP 

o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje Občine Tabor 
 

1. člen 

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

Občine Tabor (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek PUP), ki ga je pod številko projekta 76-2010 izdelalo 

projektivno podjetje Urbanisti d.o.o., Aškerčeva 14, 3000 Celje. 
 

2. člen 

Dopolnjen osnutek PUP bo javno razgrnjen v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, ogled bo moţen v 

času uradnih ur. 
 

Javna razgrnitev bo trajala od vključno 3.2.2012 do vključno 4.3.2012.  
 

3. člen 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka PUP bo potekala v sredo, 29. februarja 2012, v sejni sobi Občine Tabor, s 

pričetkom ob 16. uri. 

4. člen 

Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega več ureditev, ki so razdeljena na 9 območij, in sicer: 

-območje 1: površine z objekti za poslovno kmetijsko proizvodnjo in bivanje na nezazidanih stavbnih 

zemljiščih v Kapli se nahajajo severno od Ojstrške vasi in juţno od regionalne ceste Ljubljana – Celje ter 

vzhodno od lokalne ceste Kapla – Ojstriška vas, območje obsega 11.996 m
2 
(1,2 ha); 

-območje 2: uskladitev določil PUP tako, da je moţna postavitev kozolcev kot nezahtevnih objektov, ki so 

pomoţni kmetijsko-gozdarski objekti, in kozolcev kot enostavnih objektov, ki so pomoţni kmetijsko-

gozdarski objekti, na kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju celotne občine Tabor;  

-območje 3: uskladitev določil PUP tako, da je določena vrsta enostavnih in nezahtevnih objektov lahko 

uporabljana tudi v turistične namene, velja za območje v Miklavţu pri Taboru; 
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-območje 4: uskladitev določil PUP tako, da je v enoti 5A/1, Ojstriška vas dovoljena tudi gradnja 

stanovanjskih objektov (poleg sedaj dopuščene gradnje proizvodnih objektov z mirno, nehrupno 

dejavnostjo),  velja za navedeno morfološko enoto, ki se nahaja v severnem delu Ojstriške vasi, območje 

obsega 7.505 m
2
;  

-območje 5: prometna ureditev kriţišča Tabor – Ojstriška vas – Loke se nanaša na širše območje navedenega 

kriţišča; območje obsega 2149 m
2
; 

-območje 6: območje individualnih hiš se nahaja v širšem območju naselja Pondor in sicer juţno od Bolske, 

na zahodni strani območja, ki se ureja z veljavnim občinskim lokacijskim načrtom; območje obsega 2499 

m
2
; 

-območje 7: uskladitev določil PUP tako, da je v enoti K6/Z3 dovoljena tudi gradnja novega stanovanjskega 

objekta v sklopu kmetije Miklauţič zahodno od naselja Tabor (poleg sedaj dopuščene nadomestne 

gradnje stanovanjskega objekta), 

-območje 8: zagotovitev moţnosti za ureditev šotorišča ter moţnosti za ureditev spremljajoče infrastrukture na 

turistični kmetiji Weiss v širšem območju naselja Miklavţ pri Taboru, 

-območje 9: uskladitev določil PUP tako, da je v enoti 2A/1, Tabor dovoljena tudi sprememba namembnosti 

objektov s poslovno dejavnostjo v stanovanjske objekte (poleg sedaj dopuščene spremembe namembnosti 

stanovanjskih in gospodarskih objektov v turistične ter gospodarskih v stanovanjske objekte). 
 

Območja sprememb in dopolnitev PUP od 1 do 8 zajemajo naslednje zemljiške parcele ali dele parcel:  

-območje 1: 1633/3, 1633/4, 657/5, 657/7, 657/8, 659/2, 673/2, 679/2, 680/2, 684/4, 685/2, 688/2 in 688/3, 

k.o. Ojstriška vas; 

-območje 2: določila veljajo za območja kmetijskih zemljišč v celotni občini Tabor; 

-območje 3: 235/1, 253/2, 253/5, 255, 256, 259/5, k.o. Miklavţ; 

-območje 4: 1380/1, 1380/2, 1380/3, 1381/2, 1381/4, 1847, 1944, 1949, 1950/2 in 1951/2, k.o. Ojstriška vas; 

-območje 5: 1278/2, 1646/4, 1637/5, 1164/2, 1158/2, 1158/1, 1164/1, 1157, *177/1, 1278/1, k.o. Ojstriška 

vas; 

-območje 6: 1596/6, 1596/45, 1596/46 in 1658/3, k.o. Ojstriška vas; 

-območje 7: 1201/1, 1201/2 in 1201/3, k.o. Ojstriška vas; 

-območje 8: *184/1, *185, *187, 664, 665, 673, 669, k.o. Miklavţ; 
 

5. člen 

Zainteresirane stranke lahko v času javne razgrnitve na razgrnjen dopolnjen osnutek PUP podajo pripombe in 

predloge. Pripombe in predlogi se lahko, do konca javne razgrnitve, podajo kot zapis v knjigo pripomb, ki se 

nahaja na sedeţu Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.  
 

Občina v skladu s 50. členom  Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) pisno obvesti 

lastnike in lastnice zemljišč iz območij 4. odstavka tega sklepa o stališčih do njihovih pripomb in predlogov, zato 

morajo le-ti ob podanih pripombah obvezno navesti naslov. V kolikor naslov ob pripombi ne bo naveden, Občina 

o stališčih pripombodajalca ne bo pisno obveščala. 
 

6. člen 

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi na spletni strani Občine Tabor ter na krajevno običajen način (na oglasni 

deski  in v občinskem informativnem glasilu Novice izpod Krvavice). 
 

Štev.: 35005-1-2012 

Tabor, 19. 1. 2012 

  Vilko Jazbinšek, 

ţ u p a n 

_________________________________________________________________________________ 
 

Številka: 03201-IVdo1/2011 

Datum:   9. 12. 2011 

 

Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Tabor, 

 ki se je zaključila 9. 12. 2011. 
 

Sejo je sklical ţupan g. Vilko Jazbinšek. 
 

Sodelovali so: Anton Grobler, Janko Drča, Marjana Pustoslemšek, Ali Khodary, Joţe Cestnik, Ivan Lukman, Janez 

Mak, Alen Kovačič. 

Občinska uprava: Lilijana Štor Krebs. 
 

Predlagani naslednji dnevni red: 

1. Prva obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko«. 

 

SKLEP: 
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1. Občinski svet Občine Tabor sprejme  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna 

občinska uprava občin Tabor – Vransko«  po hitrem postopku. 
 

Občinski svet je sklep sprejel s 8 glasovi ZA in  0 PROTI (8 opredeljenih). 
 

2. Občinski svet Občine Tabor sprejme  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna 

občinska uprava občin Tabor – Vransko« v predlagani obliki. 
 

Občinski svet je sklep sprejel s 8 glasovi ZA in  0 PROTI (8 opredeljenih). 
 

Zapisala:                                                                                                     

Lilijana Štor Krebs                                                                            

                                                                                                         Vilko Jazbinšek, 

                                                                                                                ţ u p a n  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Številka: 03201- Ir7/2010 

Datum:   25. 10. 2011 

 

Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor, 

ki je bila  24. 10. 2011, ob 18. uri v prostorih Občine Tabor. 
 

Sejo je sklical ţupan Vilko Jazbinšek, ki jo je tudi vodil. 
 

Prisotni: Anton Grobler, Janko Drča, Janez Mak, Ivan Lukman, Marjana Pustoslemšek, Joţe Cestnik, Ali Khodary, 

Alen Kovačič (od 6. točke d. r. dalje)   

Opravičeno odsoten: / 

Občinska uprava: Lilijana Štor Krebs, Mihaela Zupančič, Simon Jan, Vid Poznič 

Nadzorni odbor: David Dobnik, Gregor Lukman, Jurij Strouhal 

Ostali prisotni: Matjaţ Zakonjšek, Igor Glušič (JKP, d.o.o., Ţalec) 

Novinarji: / 
 

Predlagan dnevni red: 

1.  Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 

2.  Sprejem dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

3.  Poročilo o izvajanju sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

4.  Sprejem verodostojnosti zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

5. Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Tabor za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2011. 

6. Druga obravnava in sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Tabor. 

7. Prva obravnava osnutka Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, 

Tabor, Vransko in Ţalec. 

8. Prva obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec. 

9. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije javnega 

komunalnega podjetja, d.o.o. Ţalec. 

10. Informacije o poteku projektov: 

- kanalizacija in čistilna naprava, 

- urejanje po neurju 2010, 

- projekt Tabor – jug. 

11. Potrditev cene za izvajanje storitev zimske sluţbe za sezono 2011/12. 

12. Pobude in vprašanja.  
 

K TOČKI 1: Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 

Ţupan Vilko Jazbinšek je po pozdravu ugotovil, da je OS sklepčen, saj je prisotnih 7, (od 6. t.d.r. dalje 8) članov OS 

in predlagal sprejem dnevnega reda z dodatno 11. t. d. r. in spremembo 7. in 8. t. d. r.. Predlagal je, da se Odlok o 

oskrbi s pitno vodo… in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode… sprejmeta po normalni 

proceduri sprejemanja odlokov, kar pomeni, da ne bosta sprejeta po hitrem (skrajšanem) postopku.  
 

K TOČKI 2: Sprejem dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

Janko Drča, predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne sluţbe in kmetijstvo, je ţupanu in 

članom OS predlagal, da se pred pričetkom sprejema dnevnega reda dogovorijo, po kakšni proceduri se bodo 

sprejemali osnutki odlokov pod 7., 8. in 9. t. d. r.. Povedal je, da je stališče Odbora za gospodarstvo takšno, kot je v 1. 

točki d. r. predlagal ţupan – da se Odlok o oskrbi s pitno vodo… in Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
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padavinske vode… sprejmeta po normalni proceduri, Odlok o spremembi Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 

organizacije javnega komunalnega podjetja, d.o.o. Ţalec (pri katerem predlagajo člani Odbora za gospodarstvo, da se 

ne sprejme), pa se lahko obravnava po hitrem (skrajšanem) postopku. 
 

SKLEP: 

Odlok o spremembi Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije javnega komunalnega podjetja, 

d.o.o. Ţalec se sprejme po hitrem postopku. 
 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi ZA in 0 PROTI (od 7 prisotnih).  

Občinski svet je v nadaljevanju sprejel predlagani dopolnjeni dnevni red, kot je v čistopisu tega zapisnika, s 7 glasovi 

ZA in 0 PROTI (od 7 prisotnih). 
 

K TOČKI 3: Poročilo o izvajanju sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

Poročilo o izvajanju sklepov je podala Lilijana Štor Krebs. Razprave ni bilo. 

K TOČKI 4: Sprejem verodostojnosti zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
 

OS je sprejel SKLEP:  

Občinski svet Občine Tabor potrjuje verodostojnost zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 
 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi ZA in 0 PROTI (od 7 prisotnih).  
 

K TOČKI 5: Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Tabor za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2011. 

Polletno poročilo je ob asistenci Mihaele Zupančič iz SOU predstavil ţupan. Pojasnil je, da je pribliţno 20% 

zaostanek prihodkov in odhodkov posledica v prvi polovici leta nerealiziranih projektov, ki so vezani na sredstva  

drţave (kanalizacija, cesta Vinogradi, sanacija plazov) in še nerealizirane predvidene prodaje zemljišč. Projekti in 

pričakovana sredstva so delno zaključeni, delno pa v realizaciji – drţavna sredstva se pričakujejo v drugem polletju. 

Zaradi spremenjenih pogojev sofinanciranja in posledično prestavitve realizacije v leto 2012 bo naslednja naloga 

sprejetje Rebalansa proračuna 2011. 
 

Občinski svet Občine Tabor se je seznanil z izvrševanjem Proračuna Občine Tabor za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 

2011. 
  

K TOČKI 6: Druga obravnava in sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in 

merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Tabor. 

O Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na območju občine Tabor je spregovoril ţupan Vilko Jazbinšek. Poudaril je, da 

komunalni prispevek pomemben vir proračuna občine. Predlog odloka je zajel ceno komunalne infrastrukture (voda, 

kanalizacija, cesta, šel skozi vse faze usklajevanja, izdelane so bile simulacije. Merilo za odmero je m2 stanovanjske 

površine, m2 velikost parcele in zgrajena oz. planirana komunalna infrastruktura. Ţupan predlaga OS, da se odlok 

sprejme. 

V razpravi je Joţe Cestnik, predsednik Odbora za PP povedal, da je odbor aktivno sodeloval in da je njihov predlog, 

da je gradivo primerno za sprejem. 
 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih 

za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Tabor. Odlok se objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). 
 

K TOČKI 7: Prva obravnava osnutka Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec. 

Janko Drča, predsednik Odbora za gospodarstvo je povedal, da odbor predlaga OS sprejemanje odlokov pod točko 7. 

in 8. d. r. po poslovniku. 
 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Tabor daje osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec v nadaljnjo javno obravnavo. 
 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). 
 

K TOČKI 8: Prva obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 

na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec. 
 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Tabor daje osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 

vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec v nadaljnjo javno obravnavo. 
 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). 
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K TOČKI 9: Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 

organizacije javnega komunalnega podjetja, d.o.o. Ţalec. 

Pri tej točki d. r. sta se pridruţila predstavnika JKP, d.o.o., Ţalec direktor M. Zakonjšek in tehnični direktor Glušič. 

Ţupan Vilko Jazbinšek je v uvodu razloţil članom OS, da je kolegij ţupanov podprl novo ime komunalnega podjetja, 

t.j. KOMEKO, d.o.o., ki bi naj bolje odraţalo dejavnost podjetja – gospodarska javna sluţba komunale (vodooskrba, 

kanalizacija s ČN, urejanje javnih površin), ki je močno ekološko usmerjena. Predstavnika JKP je prosil, da sama 

pojasnita čemu je namenjena sprememba odloka. 

M. Zakonjšek je povedal, da se sprememba odloka nanaša na novo ime, ki bo imelo večjo prepoznavnost in 

simboliziralo nov pristop k urejanju komunalnih dejavnosti. Opisal je dejavnost podjetja, ki se v zadnjem času zelo 

spreminja, saj se v občinah, ki jih pokrivajo, pospešeno gradijo kanalizacijski sistemi in sodobne ČN. Staro ime ima 

preveč asociacij na umazano delo komunale, na komunalne jame ipd., novo pa po njegovem mnenju le odraţa in 

simbolizira dejavnosti s katerimi se ukvarjajo in način kako to opravljajo. Povedal je  tudi, da morajo spremembo 

sprejeti vsi OS ustanoviteljev, nekateri so to ţe opravili. 

Janko Drča je izrazil stališče Odbora za gospodarstvo, ki se je izrekel proti spremembi imena, saj jih priloţena 

obrazloţitev ni prepričala. Člani odbora so mnenja, da je tudi sedanje ime prepoznavno in primerno, izrazili so tudi 

bojazen, da bodo stroški bremenili ustanovitelje. 

V odgovoru je M. Zakonjšek navedel, da predvidevajo 11.000,00 EUR stroškov, da bodo vse dosedanje natisnjene 

obrazce uporabili do konca, rok spremembe pa se predvideva za 1. 12. 2011. Kot neposredno korist preimenovanja pa 

vidijo v novi prepoznavnosti povezani z novo tehnologijo in posledično večjo finančno uspešnostjo. 

Joţe Cestnik je načeloma za spremembo imena (če bo pripomogla k boljšemu poslovanju), vendar ga bolj kot to 

zanima vsebina odlokov pod točko 7. in 8. d. r., kjer bo pred sprejetjem še potrebno razjasniti nekatere stvar i, npr. 

kako čim bolj izenačiti cene čiščenja odpadnih voda na območjih z urejeno kanalizacijo (dolino) in območji, kjer 

kanalizacije ni (višje leţeči predeli občine) in je ne bo – kjer pridejo v poštev samo male ČN. Zanima ga ali so na za 

takšne primere narejene kakšne analize. 

I. Glušič je v odgovoru navedel, da bo tudi na območjih razpršene gradnje brez kanalizacije treba do leta 2017 

upoštevati evropsko direktivo o čiščenju odpadnih voda. Izračunov še ni, JKP (pa tudi občine) se zavzemajo za enoten 

pristop in izenačeno ceno, iz dosedanje prakse pa se kaţe, da ni večjih razlik med ceno male ČN in priključnino in 

kanalščino. 

V razpravi so sodelovali: svetnica Marjana Pustoslemšek (novo ime komunalnega podjetja KOMEKO je dobro, se pa 

med ljudmi ne bo hitro »prijelo«, vsi bodo še vedno rekli »komunala«), svetnik Ivan Lukman (predlaga čimprejšnji 

izračun stroškov čiščenja odpadnih voda na območjih s kanalizacijo in brez nje), svetnik in podţupan Anton Grobler 

(odbor za gospodarstvo najbolj moti, da se ime podjetja spreminja v času recesije, saj vsi vemo, da stojijo za 

spremembo stroški), predsednik NO David Dobnik (praksa kaţe, da so stroški izvedbe priključka na male ČN trenutno 

preveliki, kar dokazuje s svojim primerom), svetnik Joţe Cestnik (vprašuje, ali bodo in kdaj bodo uvedeni števci za 

vodo na lastnih vodovodih).  

Ţupan Vilko Jazbinšek je povzel predloge in zaključke razprave; odloka pod točko 7. in 8. d.r. gresta v nadaljnji 

postopek sprejemanja – v fazi razprave bo dobrodošla pomoč predlagateljev. Glede imena KOMEKO meni, da je 

vodstvu podjetja le potrebno dopustiti moţnost spremembe imena podjetja, da se poistoveti z novim eko – trendom in 

močno upa, da bo novo ime v pomoč uspešnemu poslovnemu izidu in nastopu na trgu. Po njegovem prepričanju 

predvsem EKO v imenu deluje pozitivno, kar tudi veliko pomeni. OS predlaga sprejem sprememb odloka. 
 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o spremembi Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in 

organizacije javnega komunalnega podjetja, d.o.o. Ţalec v predlagani obliki in vsebini. 
 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih). 
 

K TOČKI 10: Informacije o poteku projektov: 

- kanalizacija in čistilna naprava, 

- urejanje po neurju 2010, 

- projekt Tabor – jug. 
 

Informacije je podal ţupan. 

- kanalizacija Ojstriška vas II. faza je v gradnji,  

- ČN: zaradi nerealnih ponudb je ţupan razveljavil razpis; verjetno bo prišlo do spremembe tehnologije 

čiščenja – posledično do spremembe projektne dokumentacije. Ker bodo sredstva drţave na voljo šele po 

marcu 2012, je dovolj časa za ureditev dokumentacije in ponoven razpis. 

- Urejanje po neurju teče po planu, vse ceste so prevozne, podani so bili tudi zahtevki na MOP. 

- Projekt komunalne ureditve naselja Tabor – jug je v izdelavi. 

- Projekt »cesta Vinogradi« je v zaključni fazi, zaradi pomanjkanja sredstev verjetno ne bo moţno asfaltirati 

250 m odseka. 
 

K TOČKI 11: Potrditev cene za izvajanje storitev zimske sluţbe za sezono 2011/12. 

Po obrazloţitvi, ki jo je podal ţupan Vilko Jazbinšek in krajši razpravi je Občinski svet Občine Tabor sprejel SKLEP: 

Cena za izvajanje strojnih storitev zimske sluţbe za sezono 2011/12 znaša: 

 



    9 

 

Vrsta storitve stara cena EUR/1 uro nova cena EUR/1 uro 

Pluţenje, čiščenje zametov 25,68 28,00 

Posipanje 23,34 26,00 
 

K TOČKI 12: Pobude in vprašanja. 
 

Anton Grobler je seznanil občinski svet, da potekajo v naselju Pondor naslednje aktivnosti, katerih pobudnik je: 

- v izdelavi je leseni kip sejalca, ki bo nadomestil lipo – postavili bi ga ob občinskem prazniku 2012; zagotoviti bo 

potrebno nekaj sredstev za honorar kiparja in za osvetlitev, zbirajo se tudi sponzorska sredstva za kozolček, ki bo kip 

varoval pred slabim vremenom, 

- letos bo posajena nadomestna lipa,  

- VOC je asfaltiral del ceste in uredil bankine ob drţavni cesti, 

- pristopiti je potrebno k  projektu ureditve poplavnega hudournika Vindija, 

- priprave za izdelavo projekta kanalizacije so v teku. 
 

Informacija ţupana Vilka Jazbinška:  

- za kanalizacijo Pondor se pripravlja geodetski posnetek; po izdelavi idejne zasnove bo potrebno ustanoviti reţijski 

odbor, ki bo določil točno traso, pridobil soglasja lastnikov in sodeloval pri izdelavi projekta, 

- OS je seznanil s problematiko namestitve sončne elektrarne na Dom krajanov in vrtec. 
 

Seja je bila zaključena ob 21.uri. 

Zapisal: Vid Poznič        

                                                                                                        Vilko Jazbinšek, 

                                                                                                                ţ u p a n  

______________________________________________________________________________________ 

 

Ponovoletno srečanje z 

gospodarstveniki in kmeti 
 

Ţupan občine Tabor Vilko Jazbinšek je 5. januarja 

pripravil tradicionalno srečanje za nosilce javnih, 

gospodarskih in kmetijskih dejavnosti, ki je 

namenjeno krepitvi sodelovanja v novem poslovnem 

letu  ter utrjevanju prepričanja, da so sposobni  

sprejemati in reševati razmere čedalje bolj zaostrenih 

gospodarskih, posledično pa tudi druţbenih razmer v 

njihovi oţji  in tudi širši lokalni skupnosti.  
 

Srečanja se je poleg domačih podjetnikov in kmetov 

tudi letos udeleţilo  lepo število gostov. Med njimi 

tudi namestnik direktorice Razvojne agencije Savinja 

Ţalec Stojan Praprotnik, sekretar Zbornice zasebnega 

gospodarstva Ţalec Danilo Basle, predsednik zbornice 

Marko Učakar, načelnik UE Ţalec Marjan Ţohar, 

direktorica Splošne matične knjiţnice Ţalec Jolanda 

Ţeleznik in še nekateri, ki so povezani z delovanjem 

in dejavnostjo v Občini Tabor. 
   

Ţupan Vilko Jazbinšek je uvodoma pozdravil vse 

prisotne, v nadaljevanju pa predstavil delo in rezultate 

Občine Tabor v minulem obdobju. Pri tem je še 

posebno izpostavil devetletno šolo, ki je ţe polno 

zaţivela. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da se v 

zadnjem obdobju vsako leto rodi za en razred otrok, 

kar je garancija za normalno poslovanje vrtca in šole 

in nadaljnji razvoj njihove lokalne skupnosti. Dejal je 

tudi, da brez dobre kondicije podjetnikov in kmetov 

razvoj ni mogoč ter dodal, da za deţjem vedno posije 

sonce in v tem kontekstu se je tudi potrebno 

spoprijemati z recesijo ter izbirati čim bolj realne in 

smele poti.   
 

Zbranim so nato spregovorili še predsednik Zbornice 

zasebnega gospodarstva Ţalec Marko Učakar, 

namestnik direktorja Razvojne agencije Savinja Ţalec 

Stojan Praprotnik in direktorica MSK Ţalec Jolanda 

Ţeleznik. Vsi so poudarili dobro sodelovanje z občino 

in izrekli čestitke za uspešno delo občine v minulem 

obdobju. Predstavili pa so tudi delovanje agencije, 

zbornice in knjiţnice ter aktivnosti, ki se oziroma se 

bodo odvijale  v njihovih okvirjih ter v sodelovanju z 

lokalnimi skupnostmi in podjetniki.  
 

Uradnemu delu je sledilo prijetno druţenje ob 

dobrotah in kozarčku, razvili pa so se tudi številni 

medsebojni pogovori, ki so se nanašali na sedanji 

gospodarski in politični poloţaj. Ob tem pa tudi ni 

manjkalo dobre volje in humorja. Z izjavami pa so 

medijem postregli tudi ţupan in nekateri gostje. Za 

Utrip  nam je ţupan Vilko Jazbinšek povedal: 

»Moram reči, da sem nadvse vesel, da je današnje 

srečanje napolnjeno z neko posebno energijo, z 

zavedanjem, da se je potrebno najprej zanesti nase, na 

svoje roke in šele nato na lokalno skupnost in drţavo. 

Apatija, da se nič ne splača, da je vse brez pomena, da 

ni mogoče ničesar spremeniti in narediti vodi v 

pogubo in ne prinaša napredka. Mislim, da smo se 

danes vsi strinjali, da lahko le z lastno iniciativo, 

odločnostjo, vizijo in še čem ustvarjamo pogoje, ki 

bodo omogočili nov zagon in lepše ţivljenje. Vesel 

sem, da lahko rečem, da v Občini Tabor drţimo korak 

v razvoju z ostalimi občinami. Tri leta ali več nazaj, 

ko se je začela celotna Savinjska dolina razkopavati v 

smislu urejanja kanalizacije, pri nas pa se ni na tem 

področju nič dogajalo, so se ljudje  začeli spraševati, 

kdaj bo tudi pri nas stekla ta investicija. Ker smo 

izpadli iz financiranja kohezijskega sklada EU, smo 

morali ubirati druge poti za financiranje teh projektov. 

Ko smo končali s šolo, ki se je uspela zgraditi preko 

javno-zasebnega partnerstva, kar mislim, da je 

edinstven način izgradnje šole v Sloveniji, smo šele 

lahko začeli z aktivnostmi kot ostale občine. Konec 

leta 2012 bo večina Ojstriške vasi  in Tabora 
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kanalizacijsko povezana s centralno čistilno napravo. 

Vsekakor je to izredno velik zalogaj, za katerega 

imamo ţe gradbena dovoljenja, del zagotovljenih 

sredstev iz drţave preko evropskega sklada za 

regionalni razvoj in srebrnino v zemljiščih, ki jih 

moramo tudi prodati, da bomo lahko poplačali te 

izvedbe. Hkrati s tem projektom pa se izvaja tudi  

pridobivanje  gradbene  dokumentacije za področje 

Kaple in Pondorja. Tam je spet malce bolj zapleteno, 

ker je velik del področja Kaple poplaven, vendar 

upam, da bomo do leta 2015 tudi ta dva močna zaselka 

lahko povezali s centralno čistilno napravo. Vsi ostali 

zaselki pa zaradi redke poseljenosti niso rešljivi v 

takšnem smislu in bo potrebno to vprašanje odpadnih 

voda reševati  z manjšimi čistilnimi napravami,« je še 

poudaril ţupan Jazbinšek. 
 

 
 

Darko Naraglav 

______________________________________________ 
 

Podpis pogodbe za  

Čistilno napravo Tabor 
 

Občina Tabor je skladno s sprejetim programom 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Tabor v 

tretji ponovitvi Javnega razpisa uspešno pridobila 

izvajalca za izvedbo projekta Čistilna naprava Tabor. 
 

11. 1. 2012 je bila slovesno podpisana pogodba med 

investitorjem Občino Tabor in izbranim izvajalcem 

podjetjem IPI, d.o.o. iz Rogaške Slatine. Pomembnost 

dogodka za Občino Tabor so potrdili tudi povabljeni 

predstavniki podjetja JKP Ţalec z direktorjem g. 

Matjaţem Zakonjškom, predstavnik nadzora g. Izidor 

Salobir, g. Stojan Praprotnik iz Razvojne agencije 

Savinja in seveda direktor podjetja IPI, d.o.o., 

Rogaška Slatina, g. Robi Čerčnik s sodelavci. Vsi 

zbrani predstavniki so pozdravili uspešen zaključek 

Javnega razpisa ter poudarili pomen izvedbe projekta 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki zajema tako 

kanalizacijo kot tudi Čistilno napravo. 
 

 
 

Celoten program delno v višini nekaj manj kot  40%  

sofinancira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni 

razvoj,  preostanek sredstev v višini dobrih 60% pa mora 

zagotoviti Občina Tabor. Z izvedbo Čistilne naprave se 

bo v Občini Tabor rešilo odvajanje fekalnih voda v prvi 

fazi iz naselja Tabor vključno z Osnovno šolo in novimi 

naselji Plankov log in Taborski gaj ter zahodnega dela 

Ojstriške vasi. V drugi fazi se bo priključil še juţni del 

naselja Tabor, v fazi projektiranja pa je tudi projekt 

kanalizacije Pondor – Kapla. Na Občini Tabor si ţelijo 

tudi čimprejšnje rešitve za vzhodni del naselja Ojstriška 

vas, s katerim bi uspešno zaokroţili najbolj strnjena 

naselja in zagotovili zakonskim zahtevam. Dela se bodo 

zaradi ugodnih vremenskih razmer pričela takoj, 

poskusno obratovanje novozgrajene Čistilne naprave pa 

naj bi se začelo ţe meseca maja. 

Simon Jan 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Natroski 

Po malo daljšem času se mi jih je kar nabralo nekaj, 

morda bodo zanimivi še komu. Bom pa začela kar s 

ponedeljkom, 16. januarja 2012 in s tem, da nam, 

upokojencem, res vedno zmanjkuje časa in so nam 

dnevi prekratki.   
 

Torej ob 9. uri zjutraj se  nas zbere pri Darji skupina 

okoli 10 tečajnic različnih starosti pri vadbi joge. Ob 

vajah, prijetni glasbi in v sproščenem vzdušju nam ura 

in pol vse prehitro mine. Zdaj pa naprej - ob 15. uri se 

mi začne računalniški kroţek v Ţalcu. Tudi tam nas je  

 

okoli 10 radovednih babic, ki bi rade same dostopale do 

vsega, kar nas zanima na računalniku. Dosti imam 

vnukovega jamranja, da si nič ne zapomnim, čeprav mi 

tolikokrat pove in pokaţe. Sami pa dobro veste, kako so 

hitri njihovi prsti, pa tudi časa jim vedno zmanjka za 

nas. Pa gremo z dnevom naprej. Le dobro uro sem bila 

doma, ko sem se ţe drugič na ta dan vrnila v Ţalec in to 

na predstavo Grofice Marice. To je bila  ţe peta 

ponovitev, dvorana pa je bila tudi tokrat nabito polna. 

Kaj naj rečem? To  sta bili dve urici čistega uţitka - 

petja in plesa. Glasno ploskanje je bilo ţe kar vmes, da 

pa ne govorim ob koncu predstave. 
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In zdaj še moji - prvič. Vesela sem, da se mi kljub 

mojim letom še vedno dogajajo, saj za nove stvari ni 

nikoli prepozno. Torej sem sedaj prvič v ţivo poslušala 

opereto, ki sem si jo ţe od nekdaj ţelela slišati, ne pa 

samo poslušati posameznih odlomkov. V novembru sem 

prvič vstopila v stavbo ljubljanske Univerze. Na 

slavnostno podelitev diplome me je povabila moja hči. 

Pa boste dejali, da to pa res ni nič posebnega. Moja 

generacija je bila v šestdesetih letih srečna, da smo 

končali vsaj srednjo šolo in se  takoj zaposlili. Prav 

nihče iz razreda ni mogel nadaljevati študija. 
 

Pa še enkrat prvič - bila sem v čebelnjaku in ne kot 

vedno pred njim. Gospod Nemivšek je imel odprta vrata 

svojega čebelnjaka. Bilo nas je kar nekaj radovedneţev, 

ki smo si ogledali njegovo notranjost. Videli smo, kako 

se iz satja stiska med in ga seveda tudi poskusili. Hvala 

za lepo doţivetje in pogostitev. 
 

Spomladi smo imeli upokojenci lep izlet po slovenski 

Istri: ogledali smo si tudi Koper, stare palače v ozkih 

uličicah,  

pristanišče, stolnico. V bliţnji ulici pa sem bila prvič  

pri spominski plošči z imeni petih padlih Primorcev,  

španskih borcev. Eden izmed njih, Ivan Debernardi, je 

bil moj ded, ki je pri štiridesetih padel kot borec 

internacionalne brigade Garibaldi. 
 

Skoraj bi pozabila. Čez dobra dva meseca bomo spet 

zavihali rokave, da počistimo za nemarneţi. Dela bomo 

zopet imeli veliko. Nekdo je ţe naštel 78 pločevink, ki 

leţijo ob poti proti Namarju. Pod Čoparjevim klancem 

proti Pondorju pa je odvrţenih čez 10 vinskih steklenic. 

Joj, kako smo bili ţejni! Na stenah naše avtobusne 

postaje pri Pihilbirt pa sem prebrala in prepisala 

simpatične ljubezenske izjave. Nekdo bo moral kar 

precej drgniti, da jih bo zbrisal: »Ti si veter - jas tvoj 

plamen, vsako jutro, vsaki dan - ti si moj sanj in pa še 

na drugi steni lowe you M + B.« Nasmehnila  sem se, 

pri tem pa  pomislila, da bi kot srednješolec ţe moral 

brez pomisleka napisati jaz. Pa tudi z angleščino si ni 

najbolj na ti. Saj se napiše I love you in ne lowe you. 

Mogoče bi bila boljša pot - izbrati pogum in kar v ţivo 

reči simpatiji - rad te imam. Pa srečno vsem, pa še kdaj 

drugič, če se bo zbralo zopet kaj  zanimivih natroskov.  
 

Julija sem praznovala okroglo obletnico. Moji sovaščani 

so se me spomnili, me obiskali in postavili visoko 

smreko. Občudovala sem jo sedemdeset dni. Najlepše se 

vsem zahvaljujem za izkazano čast in presenečenje. 

Tudi to je eden izmed mojih prvič, saj sploh 

nisem vedela, kako poteka ta običaj postavljanja in 

podiranja mlaja. Hvala. 
  

Roţa 

_______________________________________________ 

 

Lepota ţivljenja 
 

V modrih očeh, kjer sije dobrota, 

ti vidim lepote dneva. 

Ves tvoj nasmeh poudarja iskrivost najine ljubezni. 
 

Ko tečeš proti meni, 

ti valovi vetra mršijo lase in vidim te 

kot mlado črno ţrebičko, ki se igra. 
 

Ko hodiš po gozdni stezi 

z dolgimi nogami, 

Se vprašam, ali je to resnica, 

ali so lepe sanje! 

Ko se obrneš k meni 

in ko se stisneš v objem, 

me vsa tvoja toplota 

oplaja za naslednje dni! 

TKSm 

________________________________________________ 

 

Spoznanje 
 

Bila sem ti vse! 

Bil si mi vse! 

Ljubila sem te, kot nikoli, 

nikdar nisem ljubila tako. 
 

Bila sem ti lutka 

v tvojih rokah! 

Bila sem ti zvezda, 

ki si jo gledal 

s tvojega okna. 
 

Sedaj potuhnjeno gledaš, 

da slučajno ne uzreš mojega obraza. 

In se odmakneš od okna, 

ko me zagledaš! 
 

Ne boj se veš svetlobe! 

Naj bojazen trga ti srce! 

Naj tvoj strah ostane samo med – nama! 
 

Samo ti in jaz! 

Mene ni strah… 

TKSm 

 

Modra zgodba 
 

Šli smo na morje. Na morju smo srečali modro aro. Ta 

ara je znala govoriti. Tam sem obiskovala likovni 

kroţek.  Delali smo modre praskanke.  
 

Odpravili smo se v hotel. V sobi je bila modra stena in 

tudi posteljnina je bila v modrem. Popoldan smo odšli 

na plaţo, da se malo osveţimo v morju. Obleči sem 

morala modre kopalke, ogrnila pa sem se z  modro  

 

brisačo. Mami in ati sta bila oblečena v modro majico in  

ovita z modrima brisačama. Pogledala sem v nebo, ki je 

bilo sinje modro. Ko sem se ozrla naokoli, sem 

zagledala babico, dedija in bratca. Vsi  so bili oblečeni v 

modre  kopalke in z modrimi slamniki na glavi. Skupaj 

smo odšli na sladoled. Naročili smo si modrega -  

borovničevega.  
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Ves dan sem uţivala v modri barvi, ki mi je  postala 

celo  všeč, zato sem si zdaj  kupila še moder pulover. 
 

Pia Matko, 4. b 

_________________________________________ 
 

Utrinki s pohoda  

na Vimperk nad Polzelo 
 

 

- V soboto, 14. januarja 2012, sem se z mlajšimi 

planinci Šole Tabor odpravila na planinski pohod na 

Vimperk. Zbrali smo se ob 10. uri pred šolo v Taboru. S 

kombijem smo se odpeljali  do Polzele, od tam naprej 

pa smo šli peš. Do vrha Vimperka smo potrebovali 

pribliţno eno uro. Na vrhu smo si uredili planinske 

dnevnike, se najedli, napili in nekaj časa preţiveli tudi 

na igralih. Nato pa smo se odpravili v dolino. Ogledali 

smo si še sončno uro na Domu ostarelih na Polzeli. 

Kombi smo počakali pri gasilnem domu na Polzeli. 

Pohod nam bo ostal v lepem spominu. 
 

Rijana Đuranovič, 5.b 
 

 

                                                    

- V soboto, 14. januarja 2012, smo se imeli na pohodu 

zelo lepo. Bili smo na Vimperku. Tam smo imeli malico 

ter si uredili planinske dnevnike. Z vrha je bil lep 

razgled na Polzelo. Odšli smo tudi do Doma ostarelih, 

kjer smo si na dvorišču ogledali sončno uro.  
 

                             Anja Drnolšek in  Natalija Jelen, 3.c 

 

 

   

 

 

 

 

Mesec december je mesec pričakovanj, novih načrtov in presenečenj. V našem vrtcu smo za popestritev  predprazničnih dni 

za otroke pripravili številne obogatitvene dejavnosti, s katerimi smo začeli ţe kar na začetku meseca, ko smo se v večernih 

urah zbrali pred vrtcem in skupaj z otroki in njihovimi starši odšli na nočni pohod z lučkami. Bilo je enkratno doţivetje, ki bo 

vsem ostalo še dolgo v spominu. Po vrnitvi smo v dvorani Doma krajanov strokovne delavke pripravile otroški bazar, majhno 

okrepčilo in obilo glasbe. Veseli smo bili številne udeleţbe in dobrega razpoloţenja. 

 

                                                                                                                                                                                     

        zbor pred vrtcem                                                                                     otroški bazar

Babica Zima, z belo glavo kima pravi pesmica o babici Zimi, ki nam je v veliko otroško veselje nasula nekaj malega 

snega in pričarala pravo zimsko vzdušje ob prihajajočih praznikih. Zadnji dan pred boţičem se je v Tabor pripeljal 

boţiček, ki je povedal, da je v naše kraje prišel z velikim veseljem ker je izvedel, da ga tukaj čaka veliko pridnih otrok. 

Za dobrodošlico smo mu strokovne delavke zaigrale igrico Nekega zimskega dne, ki so ji z velikim navdušenjem 

prisluhnili tako otroci iz vrtca kot tudi vsi tisti otroci, ki vrtca sicer ne obiskujejo. Boţiček nas je obdaril s številnimi  

darili, ki bodo še dolgo razveseljevala otroke več generacij.  
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                                                     Renata Košica,Vrtec 

Tabor 

 

 

 

 

Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 4. februarja 2012, od 9. ure dalje, da nas ponovno obiščete. 
 

Tokrat vam nudimo: sveţe goveje in svinjsko meso, domače pečenice, konjske klobase, dimljene klobase, 

domače krvavice, domačo pašteto, ţolco, suhe dimljene krače, rebrca, jezike, klobase … 

Nudimo tudi domača jajca in skuto. 
 

Obveščamo vas, da nas najdete zadnjo nedeljo v mesecu na kmečki trţnici v Taboru. 

 

!!! NOVO !!! Kmetija Laznik odslej tudi na spletu: www.kmetija-laznik.si 

 

Informacije: Adi, 041-543-396 

Vabljeni! 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

                                 Aktivnosti v Knjiţnici Tabor 
 

 

 

Pozdravljeni, 
pošiljam vam termine prireditev v Občinski knjiţnici Tabor za mesec februar: 

  

- 24. 2. 2012, ob 18. uri: strokovno predavanje na temo Šola proti bolečini v kriţu, 

  

- 28. 2. 2012, ob 18. uri: Pravljična ura. 

 

Karmen Jezernik, 

knjiţničarka 
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mag. Darja Kropivšek Vas vabi, da poskusite 

 

 UVODNO BREZPLAČNO VADBO JOGE  

v spomladanski semester, traja od februarja do junija 2012 
  

ura NEDELJA, 5. februar 2012 ura PONEDELJEK, 6. februar 2012 
18 – 19:00 JOGA ZA OTROKE  

(od 7 let dalje – vabljene tudi druţine) 
8:00 - 9:30 Daryoga za zlata leta  
10:00 – 11:30 Daryoga za zlata leta  
18:00 – 19:30 Daryoga I 

20 - 21:30 JOGA ZA ŠPORTNIKE  
(intenzivna vadba za tekače, nogometaše, 

košarkaše, smučarje, odbojkarje, tenisače, 

triatlonce, maratonce, garače) 

20:00 – 21:30 Daryoga II 

 

V OJSTRIŠKI VASI 41, 

kjer je odprta nova dvorana nasproti gasilskega doma. 

Da rezervirate mesto za brezplačno uvodno vadbo, pokličite -  040 842 771 

www.daryoga.si 

Za gibko telo in čisti um ! 

 

 

Obvestilo 

 

Vse občane obveščamo, da je  

24. marca 2012, ob 11. uri,  
 

DRŢAVNO PRVENSTVO V KROSU 
 

na Siršovem travniku, v organizaciji Atletskega 

društva Kladivar Celje in Športnega društva Tabor  

Informacije: 040 636 295. 

 

Viktor Urankar 

 

 

Obvestilo upokojencem 

 

Društvo upokojencev Tabor obvešča vse člane  DU 

Tabor,  da se bo članarina za leto 2012, ki je ostala na  

ravni preteklega leta, to je 6 €, pobirala  prvo in drugo 

nedeljo v februarju,  in sicer 5. februarja 2012 in 12. 

februarja 2012 v času od  8. do 11. ure.  
 

Prav tako se bo pobirala tudi članarina za Vzajemno 

samopomoč, ki pa se je za leto 2012  podraţila za 1€ in  

znaša 10 €. 
 

Vabljeni vsi zvesti člani DU Tabor, ter prisrčna 

dobrodošlica vsem novim članom.  

 

DU Tabor 

http://www.daryoga.si/
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Za boţič na Zajčevo kočo 
 

Hoja je zelo učinkovita telesna vadba za naš organizem. 

S hojo prisilimo mišice, sklepe, obtočila in dihala k 

večji aktivnosti, posredno pa pospešujemo še kopico 

drugih ugodnih učinkov, recimo krepitev ţivčevja ter 

trden, neprekinjen spanec. Še pomembnejši pa je vpliv 

hoje na duševno zdravje: hoja bistri misli in človeka 

razvedri … 
 

Vsakoletni boţični pohod ima vse zgoraj navedene 

pozitivne učinke. Po obilnih obrokih, ki si jih 

pripravimo ob boţiču, prija tudi popoldanska telesna 

vadba, s katero si lahko učinkovito razstrupimo telo. 

Najpogumnejši in bolje telesno pripravljeni so si na 

boţični dan za pohod na Zajčevo kočo izbrali 

zahtevnejšo pot skozi okno na Krvavico, drugi pa so 

višinsko razliko premagali kar po cesti mimo domačije 

Veteršek. Vsi skupaj pa smo v jasnem večeru uţivali 

domačnost in gostoljubnost planinske postojanke 

Zajčeve koče. Za dobrodošlico je vsakega pohodnika 

pričakalo šilce domačega ţganja in neomejene količine 

planinskega čaja. Vsakdo pa si je lahko, če je le malo 

pohitel, privoščil tudi kranjsko klobaso z zeljem. 
 

Letos je bilo pohodnikov tako zelo veliko, tako da je 

koča kar pokala po šivih. Pred kočo smo priredili tudi 

skromen ognjemet. V dolino smo se pohodniki vračali 

mimo kmetije Spodnji Zaberloţnik, kjer nas je gospodar 

Franci Pošebal, tako kot vedno, z veseljem sprejel in 

poskrbel, da se naša grla niso osušila.  
 

Vsi pohodniki smo osvojili cilj ter se varno in 

zadovoljno vrnili domov. 

Planinsko društvo Tabor 

_________________________________________  

 

Boţično-novoletni  

košarkarski turnir TROJK 
 

 
 

Tradicionalno, ţe 12. zapovrstjo, je ŠD Partizan Tabor 

organiziral košarkarski turnir trojk. Tokrat je potekal 28. 

12. 2011. Turnir vabi ekipe iz bliţnje in daljne okolice, 

ki pa so vsako leto bolj kakovostne. 
 

Letos se je turnirja udeleţilo 9 ekip. Poleg  domačih 

ekip, so gostje prihajali z Vranskega, Polzele, Trbovelj 

in Domţal. Po začetnem ţrebu v dve skupini, se je 

tekmovanje lahko začelo. V skupinah se je igralo vsak z 

vsakim. Prvi dve ekipi sta šli v polfinale in finale. V 

zaključku so za 3. mesto igrali Štepih Bullsu iz Polzele 

in Mobitel, za 1. mesto pa Tazadnja ekipa iz Domţal in 

Ziheraši iz Trbovelj. Po napeti in izenačeni tekmi so po 

podaljšku slavili Domţalčani. 
 

Turnir je bil v vseh pogledih zanimiv, kakovosten in v 

duhu »fair play-a«. Ravno uspešen za domače ekipe ni 

bil, saj se jim ni uspelo prebiti med dobitnike pokalov. 

Zdrav duh v zdravem telesu je vodilo tudi za naslednje 

leto, čeprav se ne bomo branili tudi kakšne lovorike. 

Vrstni red: 

1. Tazadnja ekipa iz Domţal, 

2. Ziheraši iz Trbovelj, 

3. Štepih Bullsi iz Polzele. 

ŠD Partizan Tabor 

_____________________________________________ 

 

V druţbi Miklavţa – Smrkci 

 

 
 

Popoldne pred Miklavţevim večerom v Domu krajanov 

Tabor otroke ni obiskal samo Miklavţ, ampak tudi čisto 

prava modra bitja iz Smrčje vasi, imenovana Smrkci. 

Člani Dramske skupine Teloh so za vse pridne in malo 

manj pridne otroke pripravili smrkastično zgodbo o 

začarani pozavni, ki jo je napisala Tanja Kastelic, 

odlične kostume in sceno pa naredila Ina Grţina. 

Smrketa (Teja Goropevšek), Glavca (Tomaţ Aubreht), 

Zmrda (Domen Lukman) in Klada (Blaţ Kovče) so pod 

novoletno jelko našli začarano pozavno, katero je kot 

presenečenje v Smrčjo vas prinesel Gargamel (Peter 

Jezernik). Ko so nanjo poskušali zaigrati, se jim je 

pričelo vrteti v glavi in omamljeni so popadali na tla. A 

kot vedno je vso stvar rešil Ata Smrk (Matej Demšar) in 

s čarobnim napojem iz smrčje večerne zarje z dodatkom 

sončnih ţarkov spet prebudil Smrkce, Gargamela pa 

odgnal nazaj na njegov grad. Smrkci so jo k sreči dobro 

odnesli, ravno tako pa tudi otroci, saj jih niso odvlekli 

parkeljni, ampak jim je dobri moţ Miklavţ prinesel 

darila, katera je pripravilo Turistično društvo Tabor.                              

Smrkci so navdušili majhne in malo manj majhne otroke 

in če bodo pridni, jih bodo Smrkci morda obiskali še 

kdaj. 
 

Tanja Kastelic 
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Velik uspeh gasilk veterank 

PGD Kapla - Pondor 
 

Zelo prijetno so nas presenetile veteranke 

Prostovoljnega gasilskega društva Kapla-Pondor, ki so v 

letu 2010 sestavile tekmovalno veteransko desetino pod 

mentorstvom Ivana Derče. Pričele so  vestno vaditi. Po 

začetnih neuspehih na tekmovanjih jim ni zmanjkalo 

volje in so še bolj zagnano trenirale. Po letu dni prav 

špartanskih treningov in precej izgubljenih kilogramih, 

se je v maju 2011 pokazal prvi uspeh z osvojitvijo 3. 

mesta na Teharjah, in sicer 14. maja 2011. Potem pa so 

se uspehi nadaljevali: 25. junija so v Trnovljah dosegle 

1. mesto in prehodni pokal, 26. junija 2011 so v Ţalcu 

osvojile 1. mesto, 2. julija 2011 so tekmovale v 

Šentlambertu in osvojile 1. mesto, 27. avgusta 2011 so v 

Zlatoličju dosegle 2. mesto, 2. septembra 2011 so na 

Studencih v Mariboru dosegle 1. mesto, 17. septembra 

2011 so se veselile 3. mesta na tekmovanju na Groblji, 

8. oktobra se jim je nasmehnilo 2. mesto v Štorah in 

nenazadnje so 9. oktobra 2011 v Velenju osvojile 5. 

mesto na regijskem tekmovanju ter dovolj točk za 

uvrstitev na drţavno prvenstvo, ki bo v maju 2012. 
 

Prav tako so na tekmovanju z starodobnimi brizgalnami 

s staro Rosenbauerjevo motorno   brizgalno iz leta 1928 

na Vranskem 23. julija 2011 osvojile 2. mesto, v 

Gotovljah so 13. avgusta 2011 dosegle 1. mesto in 20. 

avgusta 2011 so se v Šoštanju veselile 1. mesta. 

 

Veteransko ekipo so na tekmovanjih v letih 2010 in 2011 

sestavljale Milena Derča, Marinka Urankar-Florjan, Ivanka 

Rančigaj, Sonja Pustoslemšek, Zvonka Drča, Nika 

Pečovnik, Dragica Madjarić in Tina Kriţnik, ki jo je v letu 

2011 zamenjala Zalika Bergant. Ta ekipa nam je lahko za 

zgled, saj je dokazala, da se kljub letom lahko s trdim 

delom, močno voljo in neizmerno zagnanostjo marsikaj 

doseţe. 
 

 
                                                                                                                      

Mihael Kokole 

__________________________________________________________________________________________

 

 

KULTURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR 

TABOR 

 

                                           

                                                                                                                                                                                                             VABI NA PRAZNOVANJE SLOVENSKEGA 

KULTURNEGA PRAZNIKA 

 

 

 

v sredo, 8. februarja 2012, ob 16. uri,  

                                             v Domu krajanov Tabor.  

 

Program bodo sooblikovali učenci POŠ Tabor, člani KD Ivan Cankar Tabor 

in Pevsko društvo Tabor. 

 

Slavnostni govornik bo Marjana Lesjak. 

Vljudno vabljeni! 
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Vabilo 

 

V četrtek, 9. februarja, ob 18. uri 

bo v veliki dvorani Aninega doma v Preboldu 
predavanje poznanega slovenskega zeliščarja Joţeta Majesa:  

 

NOVOSTI NA PODROČJU ZDRAVLJENJA Z RASTLINAMI 
 

Po predavanju bo na voljo za svetovanje. 

Vstopnina 3 €. 
 

 

NEKAJ O BIODINAMIKI 

Kmetujemo konvencionalno, integrirano, biološko in biodinamično. 
 

Pri KONVENCIONALNEM kmetovanju uporabljamo mineralna gnojila in pripravke za varstvo rastlin in seveda tudi 

razne herbicide, insekticitide ... To pomeni, da rastlina dobi različne soli, zaradi tega je ţejna in jo moramo zalivati. Ker 

pa hitro raste, jo napadajo vsemogoče bolezni in škodljivci. Zato jo moramo poškropiti še z insekticidi in fungicidi. Ni 

potrebno posebej poudariti, da je to kmetijstvo eden od zelo velikih onesnaţevalcev okolja in naše podtalnice. 
 

INTEGRIRANO je ena stopnja na bolje predvsem v sadjarstvu, ko poskušajo izbirati lege primerne za gojenje. Vendar 

še vedno uporabljajo mineralna gnojila in pripravke za varstvo rastlin,čeprav malo bolj kontrolirano. Integrirano 

pridelujejo tudi poljščine, izbirajo okolju bolj prijazne kemične pripravke za varstvo rastlin in gnojijo na osnovi analize 

zemlje. 
 

BIOLOSKO ali EKOLOSKO kmetovanje se v Sloveniji širi in zmanjšuje onesnaţevanje narave. Hrana je pridelana 

ob redni kontroli nadzorne organizacije, ki podeljuje certifikate šele po tretjem letu, ko je kmetija končala 

preusmerjanje iz konvencionalne v ekološko kmetijo. Uporabljati se sme samo sredstva, ki so na seznamu dovoljenih 

sredstev pri ekološkem kmetovanju. S tem kmetovanjem je narejeno zelo veliko za ohranjanje narave in izboljšanje 

kakovosti hrane. 
 

Kaj pa je BIODINAMIČNO kmetovanje? Biodinamična metoda je prva sonaravna metoda, ki ţe 80 let dokazuje, da 

lahko uspešno kmetujemo brez kemije. Je najtemeljiteje teoretično raziskana metoda, preizkušena v praksi v vseh 

klimatskih območjih Zemlje. Uporablja se v vrtnarstvu, poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, ţivinoreji, 

semenarstvu, čebelarstvu, gozdarstvu. Povezuje izročila o delu z naravo, sposobnost opazovanja in upoštevanja 

naravnih procesov. Biodinamiki uporabljamo samo kompost, ki je prepariran s kompostnimi preparati. Poleg tega 

uporabljamo še gnoj iz roga in kremen iz roga. S tem, ko uporabljamo biodinamične pripravke, delamo s kozmičnimi 

silami. Sejemo in obdelujemo po našem setvenem koledarju, ki ga vsako leto sestavi ga. Maria Thun. Tako pritegnemo 

iz kozmosa energije, potrebne za rast posameznih vrst rastlin.  
 

Temeljni poudarki biodinamične metode so: 

- pri negovanju zemlje, rastlin in ţivali je na vseh razvojnih stopnjah potrebno upoštevati zakonitosti ţivljenja v 

sozvočju z naravnimi in kozmičnimi ritmi, z energijami planetov in ozvezdij; 

- uporaba Setvenega koledarja Marie Thun in Matthiasa K.Thun; 

- kolobarjenje po zaporedju kozmičnih impulzov za plodovke, korenovke, cvetnice in listnate rastline; 

- uporaba biološko-dinamičnih pripravkov za kompost, za spodbujanje zdravega razvoja in zaščito rastlin; 

- gnojenje in oţivljanje tal s pravilno prepariranim kompostom. 
 

Biološko-dinamična metoda ne dovoljuje: 

- uporabe industrijsko izdelanih umetnih gnojil in mineralov; 

- uporabe kemičnih sredstev za zatiranje rastlinskih bolezni, škodljivcev in plevelov; 

- uporabe konvencionalnih in gensko spremenjenih ali s kemičnimi sredstvi razkuţenih semen in organizmov; 

- uporabe rastnih spodbujevalcev kemičnega in hormonskega  izvora pri reji ţivali in zdravljenju. 

Hrana iz biodinamične pridelave se po vsem svetu prodaja pod blagovno znamko DEMETER. 
 

 

 

Društvo za biodinamično gospodarjenje 

AJDA ŠTAJERSKA, Soseska 13, 3312  Prebold 

tel:. 03 705 30 75, e-mail: ajda.stajerska@gmail.com 
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VALENTINOV PLES, 

14. po vrsti, 

se bo letošnje leto odvijal  

v soboto, 11. februarja 2012, ob 20. uri  

v Domu krajanov Tabor. 

 

Društvo podeželske mladine Tabor vas vabi,  

da se z nami zavrtite v ritmih  

ansambla AKORDI. 
 

 

 

 

 

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,  

tisoč in tisoč zvez med nami,  
da gre po svetu - rama ob rami -  

svetloba z nami. 
(Tone Pavček) 

 

 

 

 

 

Veselimo se našega srečanja. 
 

 Rezervacija vstopnic je možna od 23. januarja 2012 dalje, prodaja pa se prične s 1. februarjem   

pri Anji Pustoslemšek (tel.: 031 519 678).  

Prav tako se lahko na to številko obrnete za dodatne informacije. 
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Vabilo 
 

V soboto, 18. februarja, ob 10. uri, 

bo v Domu krajanov v Taboru 
 

zelo zanimivo predavanje Mete Vrhunc z naslovom 

 

BIODINAMIČNO GOSPODARJENJE –  

ODGOVORNOST DO SEBE, NARAVE IN ZANAMCEV 
 

Vstop prost! 
KGZS-Zavod Celje 

Izpostava Ţalec 

 

 

 
DRAMSKA SEKCIJA TELOH 

 

ČAJ ZA DVE, komedija Toneta Partljiča 

 
v soboto, 18. februarja 2012, ob 19. uri 

v Domu krajanov Tabor. 

 

 
 
Spoštovani, 

»čajanko« sva za vas pripravili Olga Markovič in Jožica Ocvirk – igralki. Z ljubiteljskim gledališčem sva se 

srečali pred več kot 40 leti, v Celju in Preboldu. Dokazali sva se tudi kot režiserki in avtorici različnih 

scenarijev, proslav, voditeljici in sooblikovalki zahtevnih in priložnostnih programov. Obe sva tudi dobitnici 

Savinove nagrade s plaketo. S povsem različnim gledališkim izrazom sva tokrat združili svoje izkušnje kot 

prijateljici, neobremenjeni s tekmovalnostjo in nevoščljivostjo. Skupni čas, ljubezen do gledališča in znanje, 

združujeva v specifičnosti dveh osebnosti, kot tudi v resnici sva. Pri študiju sva se zabavali, iskali in 

dopolnjevali – tako čutiva Olga in Jožica – takšni sta tudi Angela in Jasmina – ki ju boste spoznali ob gledanju 

predstave.  

 

Vabljeni! 
Olga in Jožica 

KUD Žalec –AG Žarek 

 



    20 

 

 
VLOGA ŢENSKE IN MOŠKEGA V PARTNERSTVU 

 
V torek, 28. februarja 2012, ob 19. uri, 

 bo v sejni sobi Občine Tabor 

 

predavanje g. Toma Brumca, 

zelo priznanega dipl. pranoterapevta. 

 
Po predavanju bo priloţnost za oseben posvet z g. Brumcem. 

 

Dodatne informacije na tel.: 031 328 990, Damijana Lukman. 

  
 

 

 

 

                   

  
 

 

Čebelarsko društvo Tabor 
 

vabi v nedeljo, 26. februarja 2012, od 8. ure dalje na 
 

KMEČKO TRŢNICO 
                                      na parkirišče pred ţupnijsko stavbo. 

 

Uţivajmo lokalno pridelano hrano: cvetlični in kostanjev med, medene izdelke, bučno olje, česen, 

rezance, kruh, zelenjavo, suhomesnate izdelke ... 
 

DOBRODOŠLI! 

 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.najnaj.si/slike/data/media/82/18_Cebela_Regrat.jpg&imgrefurl=http://www.najnaj.si/slike/details.php?image_id=552&sessionid=7c863f4332faf4318595690d8818a3d9&h=300&w=400&sz=67&tbnid=IwILpv9SLa_7WM:&tbnh=104&tbnw=138&prev=/search?q=slika+%C4%8Debela&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=slika+%C4%8Debela&docid=CyMHu8wSCSPIqM&hl=sl&sa=X&ei=XrgeT9TxE4Sl-gah5rAv&ved=0CDAQ9QEwAQ&dur=1625
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Prireditve v februarju 2012 
 

 
 

četrtek, 2. februar, ob 9. uri 

PRODUKCIJA IN UKREPI ZA ZMANJŠANJE TOPLOGREDNIH PLINOV V ŢIVINOREJI,  

ŢIVINOREJA IN EKONOMIKA 

sejna soba občine Tabor 

(Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, Izpostava Ţalec, 03 710 17 80) 
 

 
 

sreda, 8. februar, ob 16. uri 

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

Dom krajanov Tabor 

(KUD Ivan Cankar Tabor,  040 467 677)  
 

 
 

sobota, 11. februar, ob 20. uri 

VALENTINOV PLES 

Dom krajanov Tabor 

(Društvo podeţelske mladine Tabor, 051 234 575) 
 

 
 

četrtek, 16. februar, ob 19. uri 

PREDAVANJE O ZDRAVJU -  PLJUČA 

Dom krajanov Tabor, društveni prostor  

(Joţica Ramšak, 041 289 632) 
 

 
 

sobota 18. februar, ob 10. uri 

BIODINAMIČNO GOSPODARJENJE - ODGOVORNOST DO SEBE, ZANAMCEV IN NARAVE 

Dom krajanov Tabor 

(Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, Izpostava Ţalec, 03 710 17 80) 
 

 
 

 

sobota 18. februar, ob 19. uri 

KOMEDIJA: ČAJ ZA DVE 

Dom krajanov Tabor 

(Dramska sekcija Teloh, 040 206 991) 
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nedelja, 19. februar, od 15. do 16. ure 

OTROŠKA MAŠKARADA 

Dom krajanov Tabor  

(Turistično društvo Tabor, 041 515 988) 
 

 
 

torek, 21. februar, ob 9. uri  

SEZNANITEV Z UKREPI KMETIJSKE POLITIKE IN SEZNANITEV Z NOVOSTMI PODUKREPOV KOP  

sejna soba Občine Tabor 

(Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, Izpostava Ţalec, 03 710 17 80) 
 

 
 

petek, 24. februar, ob 18. uri 

STROKOVNO PREDAVANJE: ŠOLA PROTI BOLEČINI V KRIŢU 

Dom krajanov Tabor, društveni prostor,  

(Karmen Jezernik, 03 703 20 92) 
 

 
 

nedelja, 26. februar, ob 8. uri 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 
 

 
 

torek, 28. februar, ob 18. uri  

PRAVLJIČNA URICA S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjiţnica Tabor 

(Karmen Jezernik, 03 703 20 92) 
 

 
 

torek, 28. februar, ob 19. uri  

VLOGA ŢENSKE IN MOŠKEGA V PARTNERSTVU 

predavanje Tomislava Brumca 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 

Zaradi viharjev poţenejo hrasti globlje korenine. (George Herbert) 
 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. 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. 


