
 

1 

Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Pa je minilo! Počitnice, dopusti… in morda tudi poletje, če nas september ne preseneti kako drugače. 

 

Šolarji bodo zdaj zdaj napolnili šolske torbe in se pripravili na začetek novega  

šolskega leta, učitelji pa bodo pripravili redovalnice za vpisovanje novih ocen,  za 

katere verjamem, da bodo tudi tokrat lepe. V letošnjem letu je prvi september 

ponedeljek, tako da bo potrebno kar resno poprijeti za knjige in zvezke že v prvem 

tednu … Ja, počitnic bo nepreklicno konec. Bo pa v šoli veselo in zanimivo, ko si 

boste še kar nekaj časa pripovedovali o poletnih dogodivščinah in prigodah in o tem 

morda napisali kakšen sestavek za Novice, ki ga bomo zelooo veseli. 

 

Občina Tabor bo kot vedno doslej skupaj s policisti poskrbela za varno pot v 

šolo. Še posebej se zavedamo, da je zelo pomembna skrb za tiste, ki bodo na 

šolsko pot stopili prvič in še ne vedo za vse nevarnosti v prometu. Še vedno 

imamo najpomembnejšo vlogo pri osveščanju in zaščiti svojih otrok v prometu 

starši, ki jim moramo ob upoštevanju počitniške razigranosti in otroške 

nepredvidljivosti pred začetkom pouka nameniti dovolj časa za vzgojo v 

cestnem prometu. 

 

Srečno v novem šolskem letu! 
 

 

Saša Zidanšek Obreza, 

glavna urednica 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pred zadnjim dejanjem 

 

Takšne besede običajno uporabljamo, ko se nekaj konča in pričakujemo finale. Teh finalov imamo v domačem okolju in 

celotni državi kar precej. Če se najprej ozrem na državni nivo, se nam končno po vseh peripetijah v zvezi z evropskimi 

volitvami, referendumom, vlado za tekoče posle ter državnimi volitvami, končno obeta zadnje dejanje: ustoličenje nove 

vlade in prgišče upanja, da se bo kdo morda v Ljubljani ukvarjal tudi s tegobami nas ‒ državljanov. Ups, bil sem prehiter, 

še evropska komisarka ali komisar sta pred nami. Lokalnega političnega prostora se tokrat zaradi osebne vpletenosti ne 

Iz županovega kabineta 
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Številka: 041-01/2014-1 

Datum: 29.07.2014 

 

Sklep o imenovanju tajnika in namestnika 

tajnika 

Občinske volilne komisije 

 

Na osnovi 39. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. 

RS, št. 94-4693/07 – ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H), 

36. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-

UPB1, Ur.l. RS, št. 109/06) v zvezi s 4. členom ZVL in 

na predlog župana Občine Tabor z dne 2. 6. 2014,  je 

Občinska volilna komisija sprejela Sklep o imenovanju 

tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije 

občine Tabor za izvedbo Lokalnih volitev 2014: 

 

Za tajnico OVK Občine Tabor se imenuje Saša 

ZIDANŠEK OBREZA, rojena 18. 6. 1971, stanujoča 

Čopova 5, 3310 Žalec, po poklicu univerzitetna 

diplomirana ekonomistka.  

 

Za namestnico tajnice Občinske volilne komisije 

Občine Tabor, za izvedbo Lokalnih volitev 2014, se 

imenuje Tatjana KOVČE, rojena 20. 1. 1965, stanujoča 

Ojstriška vas 54, 3304 Tabor, po poklicu komercialni 

tehnik.  

 

Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi na krajevno 

običajen način: na oglasni deski in na uradni spletni 

strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si. 

 

Predsednik OVK 

             David Teržan, l.r. 

Pripravila:  

Saša Zidanšek Obreza,  

tajnica OVK 

Pripravila:  

Saša Zidanšek Obreza,  

tajnica OVK 

bom dotikal, to bodo zagotovo počeli drugi, je pa domače okolje prav gotovo v pričakovanju zadnjih dejanj na mnogih 

ravneh. Če najprej omenim hmeljarje, z nasmehom in prikritim strahom pričakujejo eno najboljših letin hmelja. Šolarji se 

ubadajo s stalnim in nikdar rešenim vprašanjem: kam sta tako hitro izginila dva meseca počitnic? Tudi vsi mi se 

sprašujemo, kaj je s tem svetom, saj so nam najprej ukradli državo, zdaj pa nam je nekdo ukradel še poletje. Upokojenci se 

muzajo ob pričakovanju, da bo naslednje poletje, kakršno že bo, prineslo Erjavčev regres. Žal pa je tudi premnogo tistih, ki 

z nestrpnostjo čakajo na možnost zaposlitve. Na koncu vseh pričakovanj pred zadnjim dejanjem še vedno prednjači želja 

po zdravju, ki, žal, vsakomur tudi ni naklonjeno. 

 

Torej, pričakovanja in želje pred zadnjim dejanjem so trenutek, ki budi upanje in hkrati tudi strah, vendar to je – življenje. 

Naj bo usmerjeno v prihodnost, ki je čudovita toliko, kolikor si je želimo in jo ustvarimo sami. 

 

Vilko Jazbinšek, župan 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občinska volilna komisija obvešča 

 
OBČINA TABOR 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
TABOR 21, 3304 TABOR 

TEL. 03 705 70 80, FAX: 03 705 70 86   E-POŠTA: info@obcina-tabor.si 

 

Številka: 041-01/2014-1 

Datum: 29.07.2014 

 

Sklep o določitvi volišč za izvedbo volitev v 

OS in volitev župana Občine Tabor 

 
Občinska volilna komisija Občine Tabor na podlagi 3. 

točke 41. in 76. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. 

RS, št. 94/07 ZLV UPB3 in 45/08) in 17. IN 18. člena 

Zakona o evidenci volilne pravice (Ur.l. RS, št. 98-

3489/13) ter na podlagi Razpisa rednih volitev v občinske 

svete in redne volitve županov (Ur.l. RS, št. 47/2014), ki 

bodo v nedeljo, dne 5. oktobra 2014, sprejela Sklep o 

določitvi volišč za izvedbo volitev v občinski svet in 

volitev župana občine Tabor. Za izvedbo volitev se 

določijo volišča, ki obsegajo območja naselij: Črni Vrh, 

Kapla, Loke, Miklavž, Ojstriška vas, Pondor, Tabor. 

 

Volišča so določena z nazivi, kot je določeno za izvedbo 

lokalnih volitev v letu 2010. Pregled volišč in določitev 

območij volišč z navedbo naselij je sestavni del tega 

sklepa. Za predčasno glasovanje se določi volišče na 

sedežu Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Za 

glasovanje invalidov se določi volišče v Domu krajanov 

Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor. 

 

Za vsako volišče se določita po dve volilni skrinjici, ena 

za izvedbo volitev v občinski svet in ena za izvedbo 

volitev za župana. Skupno se naroči osem (8) volilnih 

skrinjic. 

 

Predsednik OVK 

                      David Teržan, l.r. 
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VOLIŠČA OBČINE TABOR  

po prostorskih okoliših, naseljih, hišnih številkah in volilnih enotah 
 

Številka 

volišča 

Volišče Prostorski 

okoliš 

Naselje 

 Hišne številke 

Volilna 

enota 

184001 DOM 

KRAJANOV 

0001 TABOR (007) 1  2  2A  3  3A  5  5A  5B  6 6A 7 10A 11 12 12A 12G 13 14 

18 54 55 56 58 59 60 

 

1 

  

 

VOLIŠČE 

ZA 

INVALIDE 

0002 TABOR (007) 4  8  9  10  12B  12C  12Č  12D  12E  12F  15  16  16A  17 

17A  17B 17E 18E  19  20  21  21A  21B  21C  22  22A  23  

23A 23B  24  25  27  28   29  30  31  32  33  34  35  36  37  39  

39A  40  41  41A  42   43  43A  44 44A  45   45A 45B  45C  

45D 45E 46  47  48   49   51   51A  51B  51C  51D  51E  52   

53   53A  53B  53C  56A  56B  57   57A  57B  58A  61 61A   

62   63 63A  64   65   66   70  71 72 73 76  77   78  100  101  

102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  

114  115  116  117  118  119  120  121  122  123 124  125  

126  127  128  129  130  131  150 151 152  153  154  155  156 

157 158 159 160  161   

1 

  0003 OJSTRIŠKA 

VAS (005) 

1   2   3   4   4A   4B  4C  5   6   7   8  9   10   11  12  12A  13  

14  15  16  17  18  18A  19   20  20A 20C 21 22  23   24  25   

26  27  28   29   30  31  32  33  34  34A  34B  34C  35  35A  

35B 35C 35D 35E 36 36A  36B  36C  36D  37  38  38A  40   

41   41A  42  43  44  45  46  46A  46B  47   48   49   50   50B  

51 52  54   55   56  57  58  59  60  61   
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  0007 ČRNI VRH 

(001) 

19  20  22  23  24 24A 25  25A  25B 26  27 28   29 30 31  34  

35  36  37 38 39 39A  40 40A 41   42  44  45  47 48 48A  48B  

49 49A  50   50A  51  52  
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  0012 MIKLAVŽ PRI 

TABORU (004) 

1  2  3  4  4A 6  7  7A   8  8A  9  10 11 11B 12 12A 13   14  15  

16 16A 17 18  18B 19 19A 19B 19C 20  21   22  23  23A  24  

25  26  27  28  

 

5 

  0015 MIKLAVŽ PRI 

TABORU (004) 

5 5 

  0016 MIKLAVŽ PRI 

TABORU (004) 

20 A 5 

184002 GASILSKI 

DOM KAPLA 

0004 KAPLA (002) 1  2  3   4   4A  4B  4C  5   6   7   8   9   9A  10  11  12   13  14  

15  16  16A 16C 17 17A  17B  18   19  20  21  21A 22  22A  

23   24  25  25A  26  27  34  37  37A 46  46A  48  49  50  52 

 

3 

  0005 KAPLA (002) 28  29  29A 30  31 31A 32  35  36 36A 38 39 40  41  42  43  

44  45  45A  51  51A  53   54 55  55A  56  56A  56B  57  58  

59  59A  60   61   62   63   63A  64   65   66   

3 

  0006 PONDOR (006) 1  2  2A  3  4  4A  5   6  6A  7  7A  8  9   9A   9B  10  10A 10B 

11  11A 12  13  14  15 16 16A  17  17A 18  19  19A  20  20A  

20B  21  22  23  23A  23B  24  24A  25  26  27  27A  28  29  

29A 29B  30  30A  30B  31  32  33  34  35  36  
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184003 GASILSKI 

DOM LOKE 

0008 ČRNI VRH 

(001) 

1  2  2A 2B  3   4   5   6   7  8  9 10 11 12  13   13B 14 15 16 

17  18  32  32A 33  33A  33B  
7 

  0009 LOKE (003) 35  6 

  0010 LOKE (003) 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 12A 13  14   15  16  17 18 19  

20  21 22  23  24 24A  25  26  27  28 28A  29  30  31  32  33  

34  36 37 38   38A  39  40  41  42  43  44  45  46  47 

6 

  0011 MIKLAVŽ PRI 

TABORU (004) 

29  30  31  31A  32  33  34  35  37  38  5 

  0013 MIKLAVŽ PRI 

TABORU (004) 

36  39  40  41 41A 42  43 44 45 46 47 47A  48  49  49A  49B  

50  51 51A 52  53  54  56  57   58  59  60  61 62  63  64  65 
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  0014 MIKLAVŽ PRI 

TABORU (004) 

66  67  68  69   5 
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Pripravila:  

Saša Zidanšek Obreza, tajnica OVK 

Pripravila:  

Saša Zidanšek Obreza, tajnica OVK 

Številka: 041-01/2014-1 

Datum: 29.07.2014 

 

Sklep o določitvi dneva za izvedbo predčasnega glasovanja za izvedbo lokalnih volitev 2014 

 

OVK je dan za izvedbo predčasnega glasovanja za izvedbo lokalnih volitev 2014 določila  

 

SREDO, 1. oktober 2014 od 9. do 19. ure. 

 

Predsednik OVK 

                      David Teržan, l.r. 

 

Volišče za predčasno glasovanje: sejna soba Občine Tabor, Tabor 21, Tabor 

 

 

Na podlagi 54. in 106. člena Zakona lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07 ZLV UPB3 in 45-1987/08-ZLV-H) je Občinska 

volilna komisija Občine Tabor na konstitutivni seji dne 29. 7. 2014 in z dopolnitvijo na 1. seji dne 4. 8. 2014, sprejela  

UGOTOVITVENI SKLEP 

o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature  

za župana in za člane občinskega sveta  

občine Tabor 

 

1. 

Zakon o lokalnih volitvah v 106. členu določa, da kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število 

podpisov najmanj 2 % od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, 

vendar ne manj kot 15. 

 

Potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana Občine Tabor za redne lokalne volitve dne 5. 

oktobra 2014, ki ga lahko določijo volivci s podpisovanjem, je najmanj 18. 

 

Zakon o lokalnih volitvah v 54. členu določa, da kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko 

določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število podpisov je 

najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih lokalnih volitvah v občinski svet, vendar 

ne manj kot 15. 

 

Potrebno število podpisov volivcev, za vložitev kandidature za posameznega člana občinskega sveta Občine Tabor 

za redne lokalne volitve 5. oktobra 2014, ki ga lahko določijo volivci s podpisovanjem, je:  

 v VE 1, kjer se volita dva člana občinskega sveta, najmanj 15; 

 v VE 2, kjer se voli en član občinskega sveta, najmanj 15; 

 v VE 3, kjer se voli en član občinskega sveta, najmanj 15; 

 v VE 4, kjer se volijo trije člani občinskega sveta, najmanj 15; 

 v VE 5, kjer se voli en član občinskega sveta, najmanj 15; 

 v VE 6, kjer se voli en član občinskega sveta, najmanj 15; 

 v VE 7, kjer se voli en član občinskega sveta, najmanj 15. 

 

2. 

Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi na krajevno običajen način na oglasni deski in na uradni spletni strani Občine 

Tabor: www.obcina-tabor.si. 

 

Številka: 041-01/2014-2/5 

Tabor, 4. 8. 2014 

 

Predsednik OVK 

                      David Teržan, l.r. 
 

 

 

http://www.obcina-tabor.si/
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Pripravila:  

Saša Zidanšek Obreza, tajnica OVK 

Številka: 041-01/2014-3 

Datum:  18. 8. 2014 

 

Sklep o določitvi volilnih odborov po posameznih voliščih 
 
Občinska volilna komisija Občine Tabor  je na  osnovi 37. in  38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07 

ZLV UPB3 in 45/08) in na predloge občinskih odborov političnih strank ter občanov Občine Tabor sprejela sklep o 

imenovanju volilnih odborov po posameznih voliščih v Občini Tabor: 

 

 

VOLIŠČE 

 

PRIIMEK IN IME 

 

 

NASLOV 

 

FUNKCIJA 

OBČINA TABOR, predčasne volitve LESKOVŠEK Ana Ojstriška vas 60, TABOR PREDSEDNICA 

OBČINA TABOR, predčasne volitve KOS Aleš Kapla 4 b, TABOR NAMESTNIK PREDSEDNICE 

OBČINA TABOR, predčasne volitve URANKAR Viktor Ojstriška vas 36, TABOR ČLAN 

OBČINA TABOR, predčasne volitve NATEK Samo Pondor 27 a, TABOR NAMESTNIK ČLANA 

OBČINA TABOR, predčasne volitve KOKOVNIK Matej Ojstriška vas 55, TABOR ČLAN 

OBČINA TABOR, predčasne volitve KOVČE Blaž Ojstriška vas 54, TABOR NAMESTNIK ČLANA 

    

DOM KRAJANOV TABOR 

volišče št. 184001 

STROUHAL Irena 

 

Tabor 43 a 

TABOR 
PREDSEDNICA 

DOM KRAJANOV TABOR 

volišče št. 184001 

SIRŠE Milan 

 

Tabor 41 

TABOR 
NAMESTNIK  PREDSEDNICE 

DOM KRAJANOV TABOR 

volišče št. 184001 

ZORENČ Jasna 

 

Ojstriška vas 4 c 

TABOR 
ČLANICA 

DOM KRAJANOV TABOR 

volišče št. 184001 

STROŽIČ Jože 

 

Črni vrh 17 

TABOR 
NAMESTNIK  

ČLANICE 

DOM KRAJANOV TABOR 

volišče št. 184001 

GRŽINA Anton 

   

Tabor 51 

TABOR 
ČLAN 

DOM KRAJANOV TABOR 

volišče št. 184001 

SKOK Uroš 

 

Kapla 1 

TABOR 
NAMESTNIK  

ČLANA 

    

GASILSKI  DOM KAPLA 

volišče št. 184002 

JUG Petra 

 

Tabor 10 

TABOR 
PREDSEDNICA 

GASILSKI  DOM KAPLA 

volišče št. 184002 

LESJAK Irena 

 

Miklavž / Taboru 12 

TABOR 
NAMESTNICA  

PREDSEDNICE 

GASILSKI  DOM KAPLA 

volišče št. 184002 

LUKMAN Karmen 

 

Tabor 6 a 

TABOR 
ČLANICA 

GASILSKI  DOM KAPLA 

volišče št. 184002 

VRANIČ Drago 

 

Ojstriška vas 18 

TABOR 
NAMESTNIK  

ČLANICE 

GASILSKI  DOM KAPLA 

volišče št. 184002 

KOVČE Ksenija 

 

Tabor 12 č 

TABOR 
ČLANICA 

GASILSKI  DOM KAPLA 

volišče št. 184002 

        PETEK Branko 

 

Kapla 41 

TABOR 
NAMESTNIK  

ČLANICE 

    

GASILSKI DOM LOKE 

volišče št. 184003 

BIZALJ Vesna 

 

Kapla 36 a 

TABOR 
PREDSEDNICA 

GASILSKI DOM LOKE 

volišče št. 184003 

LUKMAN Peter 

 

Tabor 65 

TABOR 
NAMESTNIK  PREDSEDNICE 

GASILSKI DOM LOKE 

volišče št. 184003 

MIKLAVC Marica 

 

Pondor 9 b 

TABOR 
ČLANICA 

GASILSKI DOM LOKE 

volišče št. 184003 

PETRIČ Tomaž 

 

Tabor 23 a  

TABOR 
NAMESTNIK  

ČLANICE 

GASILSKI DOM LOKE 

volišče št. 184003 

LESJAK Blaž 

 

Miklavž / Taboru 12 

TABOR 
ČLAN 

GASILSKI DOM LOKE 

volišče št. 184003 

REMIC Simona 

 

Kapla 31 

TABOR 
NAMESTNICA 

ČLANA 

    

 
 Predsednik OVK 

David Teržan, l.r. 
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Prejeli smo 

Veselimo se srečanja z vami.  

                                                                                                                                                                      Vaša pravna klinika  

 

 

 
 

 

 

 

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 razmerjih (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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti na področju osebnega dopolnilnega dela in kratkotrajnega dela 

 

Vsem tistim, ki se boste ali se že ukvarjate z osebnim dopolnilnim delom ali kratkotrajnim delom, sporočamo, da je Zakon 

o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno prinesel novosti na tem področju. 

 

Kaj je opravljanje kratkotrajnega dela? 

 

Namen Zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno, ki določa kratkotrajno delo je, da lahko zakonec, otroci in 

starši lastnika oziroma solastnika družbe, ustanovitelja zavoda oziroma samostojnega podjetnika z največ 10 

Brezplačno svetovanje za naše občane 

Nudi  

BREZPLAČNO 

 

PODJETNIŠKO IN DAVČNO SVETOVANJE 
 

vsako četrto sredo v mesecu 

v prostorih Občine Tabor 

od 15. do 17. ure. 
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zaposlenimi v primerih izredno povečanega obsega dela pri naštetih delodajalcih opravljajo kratkotrajno delo – neke 

vrste pomoč, za katero ne prejemajo plačila. Vendar pa je treba opravljanje kratkotrajnega dela pred začetkom 

dela prijaviti pri krajevno pristojni upravni enoti. Od 18. avgusta 2014 te prijave pri upravni enoti ne bo več, boste 

pa morali delodajalci voditi dnevno evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu in jo predložiti ob začetku in zaključku v 

podpis osebi, ki bo opravljala kratkotrajno delo. Evidenco boste morali delodajalci hraniti še dve leti po prenehanju 

opravljanja kratkotrajnega dela. 

 

Pomembna novost je, da se je razširil nabor oseb, ki lahko opravljajo kratkotrajno delo, mednje sodijo: 

- zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika 

mikrodružbe, zavoda ali samozaposlene osebe, 

- zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali 

solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe, 

- oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe, zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do 

prvega kolena (to so starši in otroci), 

- starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali 

solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe. 

 

Dela se bodo lahko opravljala največ 40 ur tedensko. 

 

Kaj je osebno dopolnilno delo?   

 

Osebno dopolnilno delo je pomoč v gospodinjstvu, njim podobna 

dela ali druga manjša dela. Dela se ne smejo opravljati za pravno 

osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. V teh primerih 

bo moral vrednotnico kupiti naročnik dela. 

 

Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik sam 

izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti ter izdeluje druge 

izdelke na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih 

postopkih in jih prodaja ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in 

zelišča. V teh primerih bo vrednotnico kupil izvajalec dela. 

 

Vsi tisti, ki boste opravljali osebno dopolnilno delo po 1. januarju 2015, ste dolžni: 

- da se pred pričetkom opravljanja dela prijavite pri AJPES-u (prek spletnega portala) ali osebno na pristojni 

upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče, 

- da boste opravljali dela za osebo, ki ima vrednotnico na vaše ime (oz. ima vrednotnico pri sebi), 

- da vaš prihodek v posameznem polletju koledarskega leta ne bo presegal treh povprečnih mesečnih neto plač v 

RS v preteklem koledarskem letu, 

- do 10. v mesecu po preteku polletnega obdobja poročati DURS o doseženem prihodku. 

 

Vrednotnico boste pridobili na upravni enoti, na osnovi vložitve zahtevka preko e-uprave ali osebno. Veljala bo za 

koledarski mesec. 

 

Osebe, ki imate na dan uveljavitve tega zakona priglašeno osebno dopolnilno delo, se boste morale ponovno 

priglasiti za opravljanje tega dela do konca junija 2015. 

 

Vsi tisti, ki boste opravljali svoje delo oziroma dejavnosti brez vpisa/priglasitve, kot določa zakonodaja, se šteje, da delo 

opravljate na črno, za kar ste lahko sankcionirani. 

 

Hkrati pripominjamo še, da za delo ali zaposlovanje na črno ne šteje oziroma je dovoljena brezplačna pomoč na 

kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah. Prav tako tudi sosedska pomoč, ki se oz. se bo lahko 

izvajala med bližnjimi sosedi in brez plačila. Sem sodi tudi sorodstvena pomoč, to je brezplačna pomoč zakoncu oz. 

partnerju in sorodnikom v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena (to so stari starši, starši, otroci, vnuki, 

pravnuki, bratje, sestre, nečaki/nečakinje, strici/tete) in v svaštvu do vštetega drugega kolena (to so tasti/tašče, zeti/snahe, 

očimi/mačehe ter pastorki/pastorke). 

 

                                                        Simona Stanter, načelnica 
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Kako registrirati motorno vozilo in pridobiti status starodobnika 

 

Poletje je čas, naklonjen ljubiteljem mopedov oz. koles z motorji. V 

tem času lastniki tovrstnih prevoznih sredstev največkrat želijo 

registrirati svoje jeklene konjičke. Pogosto pa se zgodi, da so le-ti 

izgubili oz. nimajo dokumentacije, ki je potrebna za registracijo 

vozila. Vse do spremembe Zakona o motornih vozilih leta 2011 je 

bilo mogoče mopede registrirati tudi v primeru, ko lastnik ni imel 

dokazila o izvoru (računa, pogodbe…) na podlagi izjav dveh 

polnoletnih prič pri upravni enoti ali registracijski organizaciji. 

Trenutno veljavna zakonodaja tega ne dopušča.  

 

Vlogi za registracijo motornih vozil, kamor sodijo tudi mopedi, je potrebno predložiti med ostalimi dokazili 

(zavarovalna polica, potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila,…) tudi »dokazilo o izvoru in lastništvu vozila ali 

posameznih delov vozila, ki so bili dodatno vgrajeni (npr. šasija, motor)«. 

 

V zvezi s tem bi radi poudarili, da zakon določa izjeme, med katere sodijo starodobniki (starodobnik je vozilo, ki je bilo 

izdelano pred 30 ali več leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in 

obliko in se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze), traktorji in 

traktorski priklopniki, če so bili na ozemlju Republike Slovenije pred 1. majem 2004, ter bivalni priklopniki, izdelani pred 

1. januarjem 1998, če lastništvo teh vozil ni sporno. Poudarjamo, da mopedi ne sodijo med tako imenovane izjeme. 

 

V primeru prej navedenih izjem, kadar lastnik nima nobenih dokumentov o lastništvu, ker so le-ti uničeni ali izgubljeni, 

upravna enota uvede poseben ugotovitveni postopek na zahtevo stranke. 

 

Pri mopedih, ki niso zajeti med starodobnike, mora lastnik poleg dokazila o lastništvu priložiti tudi dokazilo o izvoru 

vozila, kar pomeni, da mora biti dokazana celotna veriga prenosa lastništva vozila od njegove prodaje na trg (za vozila, 

ki so bila ves čas v Republiki Sloveniji) oziroma od prihoda vozila na ozemlje Republike Slovenije (za vozila, ki so bila 

že registrirana izven Republike Slovenije) do njegovega zadnjega lastnika.  

 

Pridobitev statusa starodobnega vozila 

 

Fizična ali pravna oseba, ki želi registrirati starodobno vozilo v prometu, ki je že lahko bilo kdaj registrirano v Republiki  

Sloveniji ali ga je uvozila iz tujine, vloži pri strokovni organizaciji za ugotavljanje skladnosti vozil zahtevo za razvrstitev 

vozila kot starodobno vozilo.  

 

Zahtevi za podelitev statusa starodobnika je treba priložiti dokumente, iz katerih so razvidni proizvajalec, leto izdelave 

vozila in tehnični podatki o vozilu. Strokovna organizacija od vložnika zahteva predložitev poročila o izpolnjevanju prej 

navedenih zahtev, ki ga izda nacionalna organizacija za starodobnike, ki je članica Mednarodne zveze starodobnih vozil 

(FIVA), s pravico izdaje dokumentov o razvrstitvi vozil po pravilih te mednarodne organizacije. Po izvedeni identifikaciji 

vozila strokovna organizacija razvrsti vozilo kot starodobnik, če vozilo izpolnjuje pogoje. Več informacij za registracijo 

starodobnih vozil najdete na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa: http://www.avp-rs.si/vozila/primeri-iz-

prakse/pridobitev-statusa-starodobnega-vozila. Želimo vam varno vožnjo! 

 

                                                             Simona Stanter, načelnica 
 

 

 

 

 

 

Izbrisani – izplačila denarnih odškodnin 

 

Osebe, ki so bile po osamosvojitvi Slovenije izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (RSP) in izpolnjujejo z Zakonom o 

povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz RSP, določene pogoje, lahko od 18. 6. 2014 dalje v roku treh let (do 18. 6. 

2017), na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji, vložijo zahtevo za določitev denarne odškodnine.  

 

Navedeni zakon določa, da je upravičenec oseba, ki je bila izbrisana iz RSP in je po izbrisu pridobila dovoljenje za stalno 

prebivanje po Zakonu o tujcih, Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ ali Zakonu o 

začasnem zatočišču oziroma je bila po izbrisu sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije. Do povračila škode so 

upravičeni tudi tisti izbrisani, ki so si v Republiki Sloveniji poskušali urediti status, pa je bila njihova vloga za izdajo 

http://www.pictureslovenia.com/si/foto/?u=312
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Jaka Strojanšek, RA Savinja 

 tel.: (03) 713 68 60, e-pošta: jaka.strojansek@ra-savinja.si 

dovoljenja za stalno prebivanje ali za sprejem v slovensko državljanstvo zavrnjena, zavržena ali je bil postopek ustavljen. 

Ta vloga je morala biti vložena pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa 

državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 24. 7. 2010. 

  

V upravnem postopku o izplačilu denarne odškodnine odloča upravna enota, na območju katere je imela oseba v času 

izbrisa prijavljeno stalno prebivališče. Zoper odločbo upravne enote o določitvi denarne odškodnine je dovoljena pritožba, 

o kateri bo odločalo Ministrstvo za notranje zadeve. Upravičenci lahko vložijo tudi tožbo za plačilo denarne odškodnine v 

sodnem postopku, v tem primeru bo odločalo pristojno sodišče. 

  

Zahtevi za izplačilo odškodnine ni potrebno priložiti nobenih posebnih dokazil, ampak le navesti osebne podatke, za 

državljane in rezidente Slovenije potrebujemo tudi davčno številko in transakcijski račun, če imajo le-tega odprtega. Tiste 

osebe, ki so si v Republiki Sloveniji poskušale urediti status, pa je bila njihova vloga za izdajo dovoljenja za stalno 

prebivanje ali za sprejem v slovensko državljanstvo zavrnjena, zavržena ali je bil postopek ustavljen, morajo v postopku 

dokazati, da so v obdobju od izbrisa iz RSP do pravnomočnosti odločbe, s katero je bila njihova vloga zavrnjena ali 

zavržena oz. sklepa o ustavitvi postopka, tudi dejansko živeli v Republiki Sloveniji (npr. potrdilo o šolanju, pogodbe o 

zaposlitvi oz. kopije delovne knjižice, najemne pogodbe za stanovanje, potrdila o koriščenju zdravstvenih storitev, itd.). Za 

vlogo in odločitev na prvi in drugi stopnji v upravnem postopku se ne plača upravna taksa.  

 

Višina denarne odškodnine se upravičencem določi glede na obdobje izbrisa. Upravičencem za vsak zaključen mesec 

izbrisa pripada 50 evrov denarne odškodnine. Z odločbo o izplačilu denarne odškodnine upravna enota ugotovi obdobje 

izbrisa in višino denarne odškodnine. Odškodnine do višine 1.000 evrov se bodo izplačale v enem znesku, 30 dni po 

pravnomočnosti odločbe. Odškodnine, višje od 1.000 evrov, se bodo izplačevale v največ petih obrokih. 

  

Pri uveljavljanju odškodnine v sodnem postopku in pri uveljavljanju drugih oblik pravičnega zadoščenja zaradi izbrisa 

mora oseba izkazati, da izpolnjuje pogoje oziroma status upravičenca. Status upravičenca se lahko izkazuje s potrdilom 

upravne enote, da je bila oseba izbrisana iz RSP in je po izbrisu pridobila dovoljenje za stalno prebivanje ali je bila sprejeta 

v državljanstvo. Izpolnjevanje pogojev za pridobitev odškodnine v sodnem postopku ali pri uveljavljanju drugih oblik 

pravičnega zadoščenja se lahko dokazuje tudi s pravnomočno odločbo o priznanju upravičenca ali pravnomočno odločbo o 

določitvi denarne odškodnine.  

  

Na Upravni enoti Žalec smo od dne, ko se je zgoraj citirani zakon začel uporabljati, do 30. 6. 2014 prejeli 12 tovrstnih 

zahtevkov, tri zadeve smo v pristojno reševanje odstopili drugim upravnim enotam, v ostalih zadevah pa smo izdali že 

prve odločbe. 

 

Simona Stanter, načelnica  

 

 

 

 

 

Razpis "START" 

 
Obveščamo vas o objavi razpisa Projektnega sklada 

regije povodja Donave. Kratek povzetek razpisa 

lahko preberete na spletni strani 

http://www.mojaobcina.si/tabor/novice/evropski-

projekti/razpis-start.html  (v priponki so tudi prijavni obrazec in navodila za izpolnjevanje), gre pa za razpis v skupni 

vrednosti 900.000 EUR, vrednosti projekta so v mejah med 10.000 EUR in 40.000 EUR ter najvišjim odstotkom 

sofinanciranja 90 % (omogočeno je tudi predfinanciranje v vrednosti 50 %).  

 

Izpolnjeno prijavnico bo potrebno oddati preko spletne aplikacije med 15. in 17. septembrom 2014, predviden pa je še en 

klic do konca projekta (konec leta 2016). 

 

Predlagamo, da na RA Savinja do srede, 27. avgusta 2014 posredujete projektne predloge oz. (delno) izpolnjene prijavne 

obrazce ("application form"). Pri nas jih bomo uredili in skupaj z vami pripravili končne projektne predloge, ki bodo 

kandidirali za START sredstva.   

 

Razpis bo objavljen tudi na spletni strani Razvojne agencije Savinja.   

 

 

 

mailto:jaka.strojansek@ra-savinja.si
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5 evrov za ljudi v stiski 

 
V zadnjem času se povečujejo prošnje po pomoči plačila osnovnih položnic in hrani, zato se je Območno združenje Rdečega 

križa Žalec odločilo organizirati humanitarno akcijo SMS-donacija za socialno ogrožene ljudi v Spodnji Savinjski dolini. 

Akcija poteka do konca leta. 

 

V prvi polovici leta 2013 se je povpraševanje po osnovnih prehranskih izdelkih, oblačilih in plačilu položnic povečalo kar za 

30 odstotkov. Poleg tega je v zadnjem času še nekaj podjetij prišlo v stečaj, zaradi česar se je število upravičenih do pomoč i 

še povečalo. Nekaj sredstev žalski Rdeči križ pričakuje iz dela dohodnine za lansko leto, še več pa si obeta od pomoči tistih, 

ki kljub težkim časom še lahko darujejo kakšen evro in pomagajo ljudem v še večji stiski. 

 

Uporabniki Mobitela, Debitela in Izi mobila lahko do konca leta darujete 5 evrov, če pošljete SMS sporočilo z besedo 

HRANA5 na številko 1919. Zbrana sredstva bomo uporabili za nakup osnovne hrane in pomoč pri plačilu najpomembnejših 

položnic, kot so električna energija, komunalne storitve in najemnine stanovanj. O upravičenih do teh pomoči se bodo 

odločali odbori krajevnih organizacij in Komisija za socialno dejavnost pri žalskem združenju. 

 

Več informacij: Matjaž Črešnovar, sekretar OZ RK Žalec, tel. 041 601 751. 

OZ Rdečega križa Žalec 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomagali smo napolniti šolske torbice 

 
Bliža se novo šolsko leto in mnogi starši tudi letos ne bodo mogli kupiti otrokom 

šolskih potrebščin. Zato smo organizirali akcijo zbiranja šolskih potrebščin 

Pomagajmo napolniti šolske torbice. 

 

Krajevni organizaciji Rdečega križa Žalec in Griže sta 19. julija dopoldne na žalski 

tržnici in pred griško krajevno skupnostjo zbirali zvezke, svinčnike, barvice, pisala, 

ravnila in ostale šolske potrebščine. Poleg tega so ljudje darovali skupaj 96 evrov 

prostovoljnih prispevkov, ki jih bosta krajevni organizaciji namenili nakupu 

potrebščin za otroke socialno ogroženih družin. 

 

Šolske potrebščine še vedno lahko darujete. Sprejemajo jih na sedežu RKS – 

Območnega združenja Žalec na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu. 

 

Več informacij: 

Pavla Artnik, predsednica RKS – OZ Žalec, tel.: 051 457 661; 

Matjaž Črešnovar, sekretar RKS – OZ Žalec, tel.: 041 601 751. 

OZRK Žalec 

 

Postavili so nove zabojnike za uporabna oblačila 

 
V nekatere kraje na območju Spodnje Savinjske doline je RKS – Območno združenje Žalec postavilo nove zabojnike za 

uporabna oblačila in obutev. Prebivalcem po novem ni potrebno stvari oddajati le v zabojnik pred centralnim skladiščem v 

Hmeljarski ulici 3 v Žalcu. 

 
Po dogovoru z lokalnimi skupnostmi so zabojniki postavljeni: 

- v Surovini v Vrbju, 

- med blokovskim naseljem v Bevkovi ulici v Žalcu,  

- pred Podružnično osnovno šolo Trje,  

- v Libojah pred Barom Lili,  

- v Gotovljah pri Gostišču Novak,  

- pred Osnovno šolo Tabor  

- in ob gostišču Pri Nacu v Grižah. 
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Že nekaj časa pa lahko stvari oddajate tudi v zabojnike: 

- v Preboldu pri gostišču Filjalka,  

- Šempetru za krajevno skupnostjo  

- in na Polzeli pred Papirnico A4. 

 

Poleg uporabnih oblačil in obutve lahko v zabojnike odlagate hišni tekstil, kot je 

posteljnina, prti, zavese, brisače in tudi igrače. Občane prosijo, da v njih ne 

odlagajo mokrih, umazanih in strganih oblačil ter obutve, šiviljskih in krojaških 

odpadkov ter tekstilnih polizdelkov. Stvari naj oddajajo čiste v plastičnih vrečkah. 

 

Zbrane stvari pripeljejo v centralno skladišče v Žalec, kjer jih pregledajo prostovoljci. Še uporabne sortirajo po številkah in 

razdelijo socialno ogroženim ljudem vsak torek od 9. do 11. ure. Raztrgana in neuporabna oblačila so namenjena krpam za 

čiščenje.  

 

V RKS ‒ OZ Žalec se za oddane stvari najlepše zahvaljujejo.  

 

Več informacij: 

Pavla Artnik, predsednica RKS – OZ Žalec, tel.: 051 457 661; 

Matjaž Črešnovar, sekretar RKS – OZ Žalec, tel.: 041 601 751. 

OZRK Žalec 

 

Hrano je prejelo manj socialno ogroženih 

 
Zadnja delitev hrane socialno ogroženim iz Spodnje Savinjske doline je bila v začetku 

julija. Število prosilcev se je zmanjšalo, najverjetneje zaradi tega, ker morajo dostaviti 

nova dokazila o prihodkih, ugotavljajo na RKS – Območnem združenju Žalec. 

 

Število prosilcev po osnovni hrani se iz leta v leto veča, toda pri zadnji delitvi hrane v 

začetku julija so v RKS – Območnem združenju Žalec ugotovili, da se je število 

prejemnikov zmanjšalo za 6 %. V začetku vsakega leta od upravičencev zahtevajo 

predložitev novih dokazil o prihodkih in ravno ta odstotek zajema tiste, ki dokazil niso predložili. Pri naslednjih delitvah 

jih ne bodo vabili k prejemu hrane. Upravičence po novem na delitve vabijo s SMS sporočili, tiste, ki nimajo mobilnih 

telefonov, pa še vedno po pošti. Do aprila je bilo v njihovi evidenci 532 upravičenih družin do prejema pomoči v hrani.  

 

Hrane primanjkuje, zato so od nacionalnega RKS prejeli le polovico prehranskih paketov od predvidene količine. Ostalo 

polovico so iz prostovoljnih prispevkov sofinancirale krajevne organizacije Rdečega križa. Naslednja delitev hrane bo 

konec letošnjega septembra. 

 

Več informacij:  

Pavla Artnik, predsednica RKS – OZ Žalec, tel.: 051 457 661; 

Matjaž Črešnovar, sekretar RKS – OZ Žalec, tel.: 041 601 751. 

OZRK Žalec 
 

 

 

 

 

 

 

Obvestilo o obveznem zatiranju pelinolistne ambrozije 

 

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia spadajo med škodljive 

rastline, ki zaradi svoje razširjenosti predstavljajo probleme za kmetijstvo in zdravje ljudi. Pelinolistna ambrozija kot 

plevel povzroča težave in dodatne stroške v kmetijstvu, večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka se 

ugotavlja zlasti v ekološki pridelavi, kjer kemično zatiranje ni mogoče. Velike težave povzroča pri občutljivih ljudeh 

zaradi inhalacijskih alergij oziroma senenih nahodov.  

 

Z namenom preprečevanja širjenja in zmanjševanja zapleveljenosti kmetijskih in nekmetijskih površin z ambrozijo je v 

skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 ‒ uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 

― ZIN-B) ter Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS 63/2010) predpisano 

obvezno zatiranje teh škodljivih rastlin. Imetniki zemljišč (lastniki, upravljavci, najemniki) morajo sami odstranjevati 

ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih. 



 

12 

Sestava 

Gorčično olje vsebuje veliko količino antioksidantov ‒ tokoferolov (vitamin E), ki skupaj z eteričnimi olji preprečujejo 

žarkost maščob med daljšim shranjevanjem in zagotavljajo večjo obstojnost gorčičnega olja, ki se lahko hrani dlje in pri 

višjih temperaturah kot druga rastlinska olja. 

 

 

V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno ambrozijo točkovno skoraj po vsej državi, zapleveljenost 

s to invazivno rastlino pa se povečuje. Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, se 

pogosto pojavlja na zapuščenih in neobdelanih površinah oziroma tam, kjer je zaradi gradnje ali 

drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. Največ je najdemo ob cestah, železniških 

progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na 

slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča. 

Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in 

preprečevanjem njenega cvetenja oziroma tvorbe semen, s katerimi se širi dalje. 

 

Zato vas pozivamo, da na zemljiščih, ki so v vaši lasti ali v upravljanju zagotovite 

odstranjevanje pelinolistne ambrozije oziroma še posebej obvestite o tem podjetja, ki pri 

vas izvajajo komunalne, cestne ali gradbene storitve oziroma skrbijo za te površine.  

 

Rastline ambrozije je treba odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del, tako da se rastlina v tej rastni 

dobi ne obraste več. Ambrozijo se lahko izpuli s koreninami vred ali jo v sezoni večkrat pokosi ali pa se jo zatira s 

herbicidom. Imetniki rastlin so dolžni poskrbeti, da ambrozija ne cveti in ne semeni. Cvetenje se v večini let začne v 

sredini julija in traja do konca oktobra, maksimum pa je v avgustu in začetku septembra. Ker se pri nas pelinolistna 

ambrozija po košnji zelo hitro obrašča, morajo imetniki zemljišč opravljati nadaljnja opazovanja zemljišč vso rastno dobo 

in po potrebi izvajati košnjo ali druge ukrepe zatiranja, da se prepreči nastanek semen.  

 

Najnovejša priporočila za zatiranje ambrozije na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih najdete na spletni strani Uprave za 

varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer so dostopne tudi ostale informacije v zvezi z ambrozijo: 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/skodljive_rastline/ambrozija/ 

Za strokovno pomoč pri prepoznavanju in ukrepih se lahko obrnete na strokovnjake za varstvo rastlin na Kmetijskem 

inštitutu Slovenije, Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor 

ter Kmetijsko gozdarskih zavodih Maribor, Novo mesto in Nova Gorica v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice. 

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

dr. Vida Čadonič Špelič, generalna direktorica  

 

Uporaba gorčičnega olja v kuhinji 

 

V 18. stoletju je bilo gorčično olje je izdelano iz semen najboljših sort gorčice, dobavljene iz Anglije in je bilo eno najbolj 

priljubljenih imperialnih dobrot. In do danes je pikantno gorčično olje priljubljeno po vsem svetu, ne le zaradi odličnega 

okusa, ampak tudi zaradi svojih neverjetnih zdravilnih lastnosti. 

 

Uporaba pri kuhanju 

Gorčično olje se pridobiva iz gorčičnih semen s hladnim stiskanjem pod 40 °C. Hkrati pa ohranja vse uporabne lastnosti. V 

nasprotju z drugimi rastlinskimi olji ima gorčica veliko večjo odpornost proti oksidaciji in je zaradi tega možna daljša 

hramba. 

 

Zdaj pa okus. Sloves gorčice ne vpliva na okus olja. Olje ni grenko. Okus je tako prijeten, da lahko z veseljem v njega 

pomočite celo navaden kruh in ga pojeste. Besede s katerimi bi opisal njegov okus so nehvaležno opravilo zato je najbolje, 

da preprosto poskusite sami. 

 

V francoski kuhinji gorčično olje dodajajo solatam, juham, uporablja se za pripravo domačega peciva. Gorčično olje ne 

doda grenkobe, se ne smodi, ampak samo nežno poudarja okus hrane. V azijskih državah se gorčično olje že dolgo 

uporablja za praženje zelenjave, kuhanje različnih mesnih in ribjih jedi. Če piščanca pred pečenjem mariniramo z 

gorčičnim oljem, je meso sočno in hrustljavo. Odlično se poda sveži zelenjavi. Če gorčično olje dodamo testu, 

pecivopostane dišeče, z lepim, zlatim odtenkom. Priporočam uporabo tega olja za cvrtje, rib, kolačkov in cheesecakes.  

 

Pri nakupu gorčičnega olja je pomembna izbira: olje mora biti hladno stiskano, sveže in dobre kakovosti. 

 

 

 

https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
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Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite 

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

 

Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo  potekali po voznem redu, ki je priložen temu obvestilu.  

Varstvo za učence bo organizirano od 6.50 dalje. 

Poleg maščobnih kislin gorčično olje vsebuje vitamine : E, B1, B2, B3 (PP), B4, B6, B9, K, P, A, D, in fitosterole, klorofil 

itd. Kot vsa rastlinska olja je lahko gorčično olje naravni rastlinski vir v 

maščobi topnih vitaminov E, K, A, D.  

 

Gorčično olje je tudi relativno bogato s holinom v primerjavi z drugimi 

rastlinskimi viri (Holin je organska spojina, ki spada 

med vodotopna esencialna hranila. V organizmu se nahaja v celičnih 

membranah, pomemben pa je tudi kot izhodna spojina za biosintezo živčnega prenašalca acetilholina. Dnevni vnos s hrano 

mora znašati 425–550 miligramov za odraslega človeka. Vir holina so tudi jajca in meso.). Skupina vitaminov B igra 

pomembno vlogo v živčnem sistemu in telesu (sinteza fosfolipidov, snovi, ki preprečuje zamaščenost jeter). 

 

Gorčično olje v svoji sestavi vsebuje vitamin B6 in spodbuja sintezo tega vitamina s črevesno mikrofloro. Vitamin B6 ima 

pomembno vlogo v različnih presnovnih procesih (maščob, ogljikovih hidratov, beljakovin, vode in menjalni soli), 

uravnava raven holesterola in sladkorja v krvi, vključenih v nastajanju hemoglobina, izboljšuje delovanje centralnega in 

perifernega živčnega sistema (vitamin B6 je naravni antidepresiv). 

 

Za gorčično olje je značilna tudi povišana koncentracije biološko aktivnih snovi ‒ fitosterolov ("rastlinski 

hormoni"). Fitosteroli imajo protibakterijsko in anti-tumorske lastnosti, zmanjšujejo raven v krvi "škodljivega" holesterola, 

izboljšujejo stanja kože. Gorčično olje vsebuje tudi veliko količino klorofila, izotiocianatov, sinegrina...  

 

Tomaž Škorjanc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obvestilo za prvi šolski dan 2014 
 

Spoštovani učenci, učenke in starši! 

 

Prijetni počitniški dnevi se iztekajo in čas je, da se ponovno srečamo. Veselimo se srečanja z vami, še posebej pa 

pričakujemo vas, prvošolčki. Vsem pa želimo zdravo, uspešno in prijetno šolsko leto, ki je pred nami. Za začetek šolskega 

leta smo vam pripravili nekaj informacij. 

 

Sprejem prvošolcev bo v ponedeljek, 1. septembra 2014, ob 10.30 v prostorih POŠ Tabor. 

Pričetek pouka za vse druge učence bo v ponedeljek, 1. septembra 2014, ob 8.25. S svojim razrednikom se dobite v 

matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in matičnih učilnic je zapisan spodaj. 

Iz vrtca in šolskih klopi 

Obiskala nas je štorklja 
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojencev: 
 
 

 

 

 7. julija se je v kranjski porodnišnici rodila 2980 g težka in 50 cm velika deklica Karin 

staršema Aleksandri Kolednik in Darku Šmitu iz Črnega Vrha.  

 

 16. julija je na svet prijokala 3270 g težka in 49 cm velika deklica Ester staršema 

Tamari Lukman in Milanu Goropevšku iz Lok. 

 

 9. avgusta se je v celjski porodnišnici rodil 49 cm velik in 2790 g težek deček Anže 

staršema Petru in Veroniki Božnik iz Ojstriške vasi. 

 

 14. avgusta se je v ljubljanski porodnišnici rodila 2425 g težka in 46 cm velika deklica 

Lara staršema Saši Menčak in Urošu Ajniku iz Kaple.   

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

mailto:info@obcina-tabor.si
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
https://www.facebook.com/notes/olje-konopljino-bučno-sončnično-ogrščica/sestava-gorčičnega-hladno-stisnjenega-olja/443502199113730
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Spoznajmo se med seboj 

 

V današnjem času, ko tako hitimo vsak na svojo stran, nimamo pravega časa, da bi se 

med seboj boljše spoznali. Prijateljstva sklepamo hitro in površno. A vendar je pravo 

prijateljstvo večno in resnični prijatelj te nikoli ne zapusti. Če smo pravi prijatelji, si med 

seboj radi pomagamo. Vendar našo pomoč potrebujejo tudi drugi ljudje. Sama rada 

pomagam vsem, ki pomoč potrebujejo. Največkrat so to moji sošolci, brat, babica, moji 

starši in ne smem pozabiti tudi na vse moje živali. Če želimo, lahko vsi pomagamo. 

Pomoč lahko nudimo na različne načine. Včasih je dovolj že lepa beseda, drugič kakšna 

malenkost. Lahko pomagamo tudi prek različnih organizacij. Za svoja dobra dejanja ne 

zahtevamo plačila. Ker smo še otroci, lahko prostovoljno pomagamo z zbiranjem oblačil, 

igrač, zvezkov, ipd. Odrasli pa zbrane stvari pošljejo tistim, ki jih najbolj potrebujejo. 

Tudi tutorstvo mi je zelo všeč. To pomeni, da je določena oseba varuh nekomu drugemu. 

V tem današnjem času bi vsak občasno potreboval svojega tutorja. S tem bi imel občutek, 

da ga vedno nekdo varuje in mu je vedno pripravljen pomagati. 
 

 
 

 
 

Špela Marko, 3. c,  

POŠ Tabor 

Prvi dan poteka pouk po urniku. Učenci naj imajo s seboj pribor za pisanje, zvezek in copate. Prvi dve uri bosta potekali z 

razrednikom, nato pa bo redni pouk. 

Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu. 

Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, zagotovljeno bo tudi kosilo. 

 

Želimo vam prijeten začetek šolskega leta. 

Ravnateljica: 

Majda PIKL, univ. dipl. ped. 

 
 
 

RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC za šolsko leto 2014/2015 
 

 

VOZNI RED za šolsko leto 2014/2015 
 

V ŠOLO DOMOV 

 PRESEDLE ................................. 

 ČRNI VRH .................................. 

6.30 

6.45 

 PONDOR – TABOR (Pihlbirt) – 

OJSTRIŠKA VAS –  MIKLAVŽ ..... 

 

13.45 

 BOKAL........................................ 6.55  DOL .................................................. 14.10 

   LOKE – ČRNI VRH ......................... 14.30 

 ŠTAJNER  ................................... 

 LESJAK ....................................... 

7.10 

7.15 

 OJSTRIŠKA VAS – KAPLA –  

TABOR (Pihlbirt) ............................. 

 

15.15 

 OJSTRIŠKA VAS ....................... 7.20  KAPLA – PONDOR – BLATE ........ 15.30 

    

 VRHOVC ..................................... 
7.35 

 
  

 OJSTRIŠKA VAS - postaja Tabor 

(Pihlbirt) ....................................... 

 

7.45     
  

 KAPLA ......................................... 7.55   

 BLATE ......................................... 8.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred Razrednik Matična učilnica 

1. c Silva Rizmal 1. c 

2. b Katja Ivezić 2. b 

3. c Darja Savinek 3. c 

4. c, 5. c Branko Šketa 4. c, 5. c 

6. c, 8. b Barbara Pertinač GUM 

7. b Polona Miklavc NAR 

9. c Beatrika Jernejc U1 



 

15 

Še en dober dan je minil in še eno dobro delo je opravil naš škrat, zdaj pa bo zadovoljen odšel spat. 

Mimi in vrtni palčki 
 

Mimi se je na večer sprehajal med bogato polnimi vrtovi ljudi. Vonjal je posejana sveža aromatična zelišča in rože ter tu in 

tam poskusil kakšen sočen plod. Na vsakem vrtu je spregovoril besedico ali dve s palčkom, ki je čuval vrt. Vrtni palčki in 

palčice so vseh oblik in barv, z bradami ali brez, rdečih lic ali pa tudi ne. Sicer so narejeni iz gline, a takoj ko jih 

postavimo na vrt, skrivnostno oživijo. So pa tudi zelo previdni, saj vedno pazijo, da jih ljudje ne vidimo.  

 

Mimi je prijateljeval prav z vsemi vrtnimi palčki, saj so si redno izmenjavali pridelke; palčki so mu dali povrtnine s svojih 

vrtov, Mimi pa jih je zalagal z gobami, kostanjem v jeseni, lešniki in divjim jagodičevjem ter divjimi zelišči. 

 

Ko je prehodil že skoraj vse vrtove in se mu je korak počasi obračal proti gozdu, je nenadoma zaslišal obupano hlipanje ob 

zadnjem vrtičku. Skočil je na vrt in iskal od kod prihaja jok. Na tleh je zagledal razbitega palčka, zraven pa palčkovega 

prijatelja Tonka, ki je jokal nad črepinjami raztreščenega Tinka.  

 

»Včeraj so se otroci žogali ob vrtu in naenkrat je žoga priletela na vrt, naravnost v Tinka in ga razbila,« je pojasnil Tonko 

Mimiju. 

 

Mimi je brž stekel v najbližjo vrtno uto, kjer je poiskal najmočnejše lepilo. S palčkom Tonkom sta zložila Tinkove koščke 

po vrsti, od čevljev pa do kape na glavi. Sestavljala sta jih skrbno in previdno, da so vsi delčki pristali na svojem mestu. 

Počasi so nastajale noge z rjavimi čevlji in hlačami ter črnim pasom. 

Nadaljevala sta s sestavljanjem trupa in rok. Zelena srajca z belo obrobo, ki jo je 

nosil Tinko, je počasi dobila svojo obliko. Nato je sledil vrat, siva brada, rdeč 

nosek in lička, modre oči , čelo in sivi lasje, ki so silili izpod rdeče kape. 

 

Tinko je bil zopet v enem kosu, toda ni oživel. 

 

Kakšna sreča, da Mimi nikoli ni šel od doma brez svojega mošnjička s čudežnim 

prahom! Potrosil ga je nad Tinka in Tinko je zažarel od čarobnosti ter oživel. Kakšno veselje! Tinko in Tonko sta bila 

zopet skupaj. Prava prijatelja, ki sta pazila najlepši vrt od ljudi, nedaleč stran od Mimijevega gozda.  

   

Prihodnost si krojim sama 

 

Le kaj bo jutri? Kaj bo, ko odrastem? Kdo ve? Kam vse me lahko pripelje 

življenje? Morda pa me po svetu odpelje moj bratranec Anže, ki je pilot. Lahko bi 

me odpeljal v Pariz. Tam bi si ogledala Eifflov stolp. Privoščila bi si nakupovanje 

do onemoglosti. Delala bi kot modna oblikovalka. Morda bi s seboj vzela 

harmoniko in igrala romantične šansone v prefinjeni francoski kavarni. Lahko bi 

igrala na orgle v Notredamski cerkvi. Pot bi me lahko popeljala tudi v daljno 

Avstralijo. Pela bi operne arije v sydneyski operi. Ali pa bom potovala v 

skandinavske dežele? Tam me bodo lahko preganjali božičkovi jeleni. Božiček me 

bo lahko povabil na vročo čokolado in medene piškote. Če me bo preveč zeblo, se 

bom odpravila v Afriko. Ogledala si bom svet faraonov in postala znana 

raziskovalka. Jahala bi kamelo Karamelo in prišla do reke Nil, kjer se kopa nilski 

krokodil. Ker bo tu zelo vroče, bom mogoče odpotovala na Japonsko po zelo veliko 

pahljačo. Potovanje bo lahko zelo utrujajoče, zato se bom verjetno rajši vrnila 

domov. Odločila sem se, da bo za potovanje še dovolj časa in da bom rajši še kar 

nekaj časa hodila v šolo. V življenju ni pomembno, kako velik si. Pomembno je le, 

da si upaš poskusiti nove stvari. 

 

Tajda Strožič, 3. c,  

POŠ Tabor 

Moji starši in jaz 

 

V naši družini sem edinček, 

zato velikokrat prosim starše 

za družbo. Oba sta zelo 

zaposlena, zato se največkrat 

igram sam. Zvečer, ko 

naredim vse za šolo, si 

vzamemo čas za drug 

drugega. Igramo se družabne 

igre, rišemo, barvamo in 

ustvarjamo. Izdelke 

razstavimo. Najlepše mi je, 

kadar gremo na sprehod ali 

pa na igrišče. Zvečer me 

pospremita v posteljo. 

Skupaj smo srečna družina.  

 

Sen Žgajner, 3.c,  

POŠ Tabor 

Škratovi prijatelji 
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Aktivnosti naših drušev  

 
 

 

 

 

 

 

Planinski tabor Kamniška Bistrica 2014 

 
Ko pričneš pisat članek za naše lokalne novice, pomeni, da je tabora na srečo oz. na žalost konec. In to veseli konec, brez 

poškodb ali nesreč, razen nekaj žuljev in manjših 

prask, kar nas še posebej veseli. Kljub letošnjemu 

poletju je bil tabor izpeljan po načrtu, ki smo si ga 

zadali. 

 

Teden je bil izredno razgiban, k čemur je 

prispevalo tudi manjše število udeležencev. Po 

uvodnem sobotnem spoznavanju in utrjevanju imen 

starih in novih planinskih obrazov, smo v nedeljo 

preizkusili planinske gojzarje do Kamniškega sedla 

in naprej do Brane. Po večerji pa smo si lahko pri 

Juriju dali duška ob gledanju nogometnega finala. 

Ponedeljek je bil v znamenju planinske šole in raznih iger na tabornem prostoru. V torek smo se prebudili v bolj klavrno 

vreme, ki pa nas ni odvrnilo od načrtovanega vzpona na Grintovec. Odpeljali smo se do Žagane peči, od koder smo 

prepešačili do Kokrskega sedla, kjer so se »ta večji« podali do bivaka pod Grintavcem in preko Velikih podov do 

Mlinarskega sedla ter na vrh. Turbopolži pa so vrh osvojili po južni strani. 

  

Sreda je bila v znamenju predavanj iz planinske šole, utrjevanju vozlov in tekmovanju v orientaciji, odbojki, frizbibalu,… 

Četrtek je dan piknika in presenečenja za otroke. Na bližnjem Kraljevem hribu so se lahko preizkusili v paintballu 

(streljanju z barvnimi kroglicami). V petek pa smo se podali še na zadnjo turo, in sicer na Veliko planino. Pot nas je vodila 

iz Kamniške Bistrice preko planine Dol na Zeleni rob do Velikih stanov, kjer smo si privoščili mlečne dobrote, 

najpogumnejši so se preizkusili na jodlarskem odru ali pa uživali v gorskem raju. Nadaljevali smo do cerkvice Marije 

Snežne in naprej mimo treh domov na Malo planino in od tu preko Pasjih pečin do Sv. Primoža in naprej do Stahovice in 

tabornega prostora. Prišla pa je sobota, čas pakiranja in slovesa. 

  

Preživeli smo pester, zanimiv in poučen teden, ki ga ne bomo kar tako pozabili. Otrokom smo dali veliko, oni pa so nam z 

isto mero vračali, kar največ šteje. Res je dober občutek, ko je otrok zadovoljen, vodstvo pa še bolj, da se je vse srečno 

končalo in da smo jih uspešno in VARNO vodili po teh naših čudovitih gorah. 

  

Zahvalili bi se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi tabora!  

 Planinsko društvo Tabor 

  

Slikarji in fotografi 

 
V nedeljo, 6. julija, smo se srečali slikarji in 

fotografi na gradu Sevnica preko Zveze likovnih 

društev Slovenije. Grad živi. V njem imajo prostore 

mladi umetniki in ustvarjalci, občinski svetniki 

imajo seje in sestanke, okolica vzdrževana, prav 

tako grad, za katerega smo imeli organiziran ogled.   

 

Ta lep predel Slovenije nas je skupno obiskalo 38 

udeležencev. Dobra polovica nas je bila iz Spodnje 

Savinjske doline. Vreme je bilo sončno in v zavetju 

senc grajskih platan smo lahko v miru ustvarjali 

preko celega dneva. Poskrbljeno je bilo za žejo in 

za kulturno predstavitev. Ob 17. uri smo zaključili, 

postavili na ogled še nedokončana dela, skupinska 

razstava pa bo na ogled na gradu do 3. septembra.  

 

                                                            Več fotografij si oglejte na spletni strani mojaobcina.si . 
    Julija Juhart 
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Obvestilo upokojencem 

 

Društvo upokojencev Tabor obvešča, da v torek, 9. 9. 

2014 organizira še zadnji izlet v letošnjem letu, in sicer v 

mesto Ptuj in njegovo okolico.  

 

Prijave se bodo zbirale v ponedeljek, 1. 9. 2014 od 8. do 

10. ure v društveni pisarni. Na cenovno zelo ugodnem 

izletu bo kot vedno poskrbljeno za dobro razpoloženje in 

dobro hrano. Vabljeni vsi, ki si želite videti kaj novega in 

se poveseliti v družbi prijateljev. 

 

Društvo upokojencev Tabor 

 

 

 

 

 

 

Veselo obvestilo 

 

Ko je v začetku letošnjega aprila odšel k večnemu počitku naš dolgoletni župnik Leopold Selčan, smo bili farani kar malo 

zbegani. Škof dr. Stanislav Lipovšek nam je z dekretom določil za župnijskega upravitelja gospoda Martina Cirarja, 

župnika z Gomilskega. Gospod Martin Cirar je zavzeto poprijel za delo in našo zbeganost lepo umiril.  

 

Sredi meseca julija pa se je po župniji začela širiti novica, da prihaja v našo župnijo duhovnik. Takrat se je med farani 

začela vesela vznemirjenost. 

 

In res, v nedeljo, 3. avgusta je prvo nedeljsko sv. mašo v naši župniji daroval dr. Alojz Pirnat, upokojeni profesor, ki ga je 

škof imenoval za duhovnega pomočnika v Župniji sv. Jurij ob Taboru. To pomeni, da gospod Martin Cirar ostaja upravitelj 

naše župnije. 

 

Dr. Alojz Pirnat je po rodu Celjan. Njegov oče je bil doma iz Čepelj pri Vranskem, mama pa iz Slomškove Ponikve. Po 

končani gimnaziji v Celju je stopil v bogoslovje in bil leta 1972 posvečen v duhovnika. Tri leta je kaplanoval v Šmarju, 

nato pa odšel na študij v večno mesto Rim. Tam je doktoriral in postal dr. duhovne teologije. Njegova doktorska 

disertacija nosi zanimiv naslov »O duhovnosti ljubezni do sovražnikov«. Po vrnitvi iz Rima je bil 11 let spiritual v 

Iz domače župnije 

Anton Jerman, 90-letnik 

 
V petek, 1. 8. 2014,  je praznoval svoj 90. rojstni 

dan Anton Jerman. Je član našega društva, živi v 

hiši na Gorjakovem v Kapli, vendar je krajan 

Gomilskega.  

 

Ob tej priliki sta ga obiskala in mu prišla voščit 

predsednik in podpredsednik društva, g. Milan 

Blatnik in g. Tone Kozmelj.   

 

Zaželela sta mu še naprej dobrega zdravja, vedrega 

počutja, vitalnosti in dobre, zdrave miselnosti. 

Podarila sta mu tudi skromno darilo društva.  

 

Čestitkam se pridružujemo tudi ostali člani društva!  

 

Društvo upokojencev Tabor 
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Nasvet 

Naj vsa dobrota, 

ki ti jo daje tvoja duša, 

obdari tisto srce, 

ki ga želiš imeti. 

Naj tvoja volja preliva 

energijo v telo tistega, 

ki ga ljubiš… 

Naj tvoji pogledi kažejo poti 

pozitivnega razmišljanja! 

Naj tvoji nasmehi lajšajo bolečine 

tistim,  

ki so tvojih nasmehov potrebni. 

Dajaj energijo življenja drugim 

in jo ohranjaj tudi zase!! 
 
 

 

TKsm 

Trditev 

Naj vdihnem tvoj  

dih, 

naj vidim tebe 

s tvojimi očmi, 

naj čutim s tvojimi  

čuti, 

naj te ljubim s tvojo  

ljubeznijo! 

Ustavi svoje poželjive  

želje, 

ustavi svoje poglede  

radodarnosti, 

ustavi svoje nedosegljive  

misli, 

Ustavi tvoj prehitri  

čas!! 

Zaznaj lepoto življenja 

okoli sebe, 

zaznaj ljubezen, ki ti  

jo dajemo, 

zaznaj utrip naših src, 

zaznaj resnico o –  

sebi!!! 

bogoslovju (devet let v Mariboru in dve v Ljubljani). Nato je nastopil službo profesorja duhovne teologije. Po upokojitvi je 

zadnja leta bival v Celju in tam opravljal službo duhovnega pomočnika. To poslanstvo od nedelje, 3. avgusta 2014 

opravlja v naši župniji. 

 

V našem župnišču tudi redno biva. Z veseljem poklepeta z mimoidočimi, na voljo pa je tudi za vse duhovne potrebe 

faranov. 

 

Želimo mu dobrega počutja med nami. Naj naše podeželje krepi njegovo zdravje in veselje, Božji blagoslov pa vodi 

njegovo delo. 
 

 

 

Vida Slakan 

 

Začenjamo novo veroučno leto 

 

V mesecu septembru se bodo zopet na široko odprla vrata 

veroučnih učilnic. Duhovniki, katehistinje in kateheti ter 

drugi bomo otrokom, mladim in tudi odraslim razlagali 

skrivnosti Božje besede, jih uvajali in navduševali za 

duhovne vrednote in pravo krščansko življenje. 

 

Starši svojemu otroku po Božji previdnosti posredujejo 

življenje. S prejemom zakramenta svetega krsta otrok 

prejme še Božje otroštvo. Staršem je otrok zaupan v 

skrbništvo, vzgojo in ljubezen. 

 

Starši pri otrokovem krstu obljubijo, da ga bodo vzgajali 

v veri. Zato je verska vzgoja predvsem skrb staršev. 

Duhovnik in katehet je staršem in otroku le v pomoč, 

verouk pa le drobtinica celotne verske vzgoje. 

 

Pri verouku otrok pridobi določeno znanje o Bogu, še 

pomembneje pa je, da mu starši omogočijo živo izkušnjo 

z Njim. Pri verouku se otrok nauči nekaterih molitvenih 

obrazcev, še pomembneje pa je, da skupaj z njim doma 

molimo. Pomembno je, da otrok vsaj vsako nedeljo 

prihaja k sv. maši, še pomembneje je, da ga pri tem 

spremljajo starši oziroma skrbniki. Zagotovo so otrokom 

največji vzor  njihovi starši. O veri bodo razmišljali tako 

kot oni, po veri bodo živeli tako kot oni. Še kako je tu na 

mestu star pregovor: »Jabolko ne pade daleč od drevesa.« 

Hkrati pa se moramo vsi zavedati, da so otroci le 

posnemovalci našega življenja in tako tudi naše vere. Vsi 

otrokom dajemo zgled. 

 

Na naši veroučni hiši se v iztekajočih počitnicah 

opravljajo večja vzdrževalna dela. Po novem bomo imeli 

dve večji veroučni učilnici, narejen pa bo tudi centralni 

sistem ogrevanja. Tako se bodo precej izboljšali pogoji za 

dober in kvaliteten verouk. 

 

Vpis v prvi razred verouka bo v soboto, 6. septembra ob 

10. uri v naši veroučni hiši. Starši, k vpisu pridite skupaj 

z otrokom. Lepo vabljeni in dobrodošli. 

 

Za ostale razrede bo urnik verouka objavljen v župnijskih 

oznanilih. 
 

 

 

Vida Slakan 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 

TKsm  
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Samo mali košček 
 

Ljubim te, o življenje moje, 

čeprav mi nočeš pomagati  

in dati kaj več. 

Pa saj ne zahtevam  

veliko zase, 

samo mali košček sreče,  

sredi male jase. 

 

Ne iščem gradov, ne želim  

si zlatih zidov, 

daj mi le dobre ljudi  

poišči na tej poti, 

da bom z njimi  

ubežala samoti. 

 

Ponudi mi roko ljubezni  

in z njo srce, 

odpri mi vrata upanja in  

daj mi luč. 

Naredi, da ne bodo jezni in 

zamerljivi ljudje, 

ponudi jim sprave in  

usmiljenja ključ. 

 

Zlatka Šošterič 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgust – mesec obiranja hmelja 

 
Avgust je bil za Savinjsko dolino in s tem tudi za Tabor, predvsem v preteklosti, poseben mesec. Avgusta se je namreč 

začelo ročno obiranje hmelja, takrat še »zelenega zlata«. Na začetku gojenja se je ta zelena kulturna rastlina navijala 

okrog hmeljevk, kasneje v žičnicah na jeklene vrvice, nato na plastične vrvice. V času obiranja hmelja (od 10. do 30. 

avgusta) je bilo v Taboru in okoliških vaseh zelo živahno. Hmeljski nasadi so bili skoraj pri vsaki hiši. Zaradi ročnega 

obiranja so obiralci prihajali v pomoč s ptujskega, šmarskega, zasavskega in posavskega območja Slovenije. Nastanjeni 

so bili na »podih« gospodarskih objektov kmetij. Moški na kmetijah so bili zadolženi za merjenje hmelja, odvažanje 

hmelja s hmeljišč na hmeljske sušilnice in za sušenje hmelja, gospodinje pa so skrbele za prehrano obiralcev. Seveda 

smo za obiranje hmelja bili angažirani vsi domačini, predvsem šolska mladina, ki smo z obiranjem hmelja zaslužili 

denar za šolske potrebščine in še za kakšno oblačilo je ostalo.   

 

Kljub opraskanim in razpokanim rokam in bolečim nogam zaradi celodnevnega stanja v hmeljiščih, nam je bilo lepo. 

Veliko nam je pomenilo druženje, pogovarjanje, petje in tudi tekmovanje, kdo bo nabral več hmelja. V času obiranja 

hmelja se je začela tudi marsikatera ljubezen in tudi kasnejša zakonska zveza. Žal so to idilo prekinili obiralni stroji. 

 

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 sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo 

takoj). Tokrat boste izvedeli zakaj je bil avgust v preteklosti pomemben mesec za marsikaterega Savinjčana.  

 

  

Valovi 
 

Valovi življenja pri vsakem drugače valovijo, 

nekje so mirni in tihi, 

spet drugje visoko in glasno bučijo. 

 

Ni bistvo v valovih in v moči le-teh, 

pomembno je, kaj mislimo, 

kaj nosimo v srcu in  izžarevamo v očeh. 

 

Kar si v mislih pričarati znamo, 

tako kot vidimo in nosimo v duši, 

takšno življenje imamo in nič nas ne zruši. 

 

Od nekdaj sem se znala z valovi igrati, 

plavati z njimi v oseki in plimi, 

nisem poznala besede »bati«. 

preživeti na soncu in živeti v zimi. 

 

Bistvo življenja sem hitro dojela, 

izbrala si smer in pa pot, 

z valovi življenja sem ritem ujela, 

čeprav dvigovali so me in zakopali v prod. 

 

Želim, da sonce sreče name sije, 

da mi bisere upanja da, 

da najino prijateljstvo nikoli oblak ne pokrije, 

čeprav me včasih odnese val s »tvojega« sveta. 

 

Zlatka Šošterič 
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Zapis in fotografija: Tatjana Kobale Khodary 

Kaj hočemo, 

tudi na 

področju 

hmeljarstva 

se je uveljavil 

tehnološki 

napredek in 

prav je tako. 

Ni pa prav, da 

hmelj ni več 

zeleno zlato 

Savinjske 

doline, da 

pod 

hmeljskimi 

žičnicami 

raste koruza 

in druge 

kmetijske 

kulture. No, 

mogoče pa je 

tudi tako 

prav! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodilo se bo 

Skupinski posnetek obiralcev hmelja v Priglovi ‒ Kobaletovi  žičnici leta 1968. 
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PLANINSKI TABOR KAMNIŠKA BISTRICA 

Fotokotiček 
Pošljite nam vaše fotografije, ki jih ujamete v svoj objektiv. Dobrodošle so fotografije s področja dela, življenja, praznovanj, 

utripa kraja, narave, posnete doma, na dopustu, potovanjih, kjerkoli. Pošljite jih v jpg formatu na info@obcina-

tabor.si ali sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili 

v časopisu, ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij. 

Foto: Planinsko društvo Tabor 

Več fotografij si oglejte na spletni strani mojaobcina.si/tabor . 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
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Oglasi 

Telefon: (03) 5716 616, e-pošta: zalec.ozrk@ozrks.si 

                                                                                                                           Matjaž Črešnovar, sekretar 

 
 

 

 

HOROSKOP ZA MESEC SEPTEMBER 
 

 

 

RIBI (19. 2. - 20. 3.) 

Ste zaprti in težko pokažete kaj 

mislite, obenem pa ne zaupate 

ljudem okoli sebe. Pozabite slabe 

stvari in jih pustite za sabo. 

Pokažite čustva, ker bo lažje vam 

in vpletenim. Zaupajte vase in 

naredite potrebne korake. Neka 

situacija se bo razpletla bolje, kot si mislite. 

 

OVEN (21. 3. -  20. 4.) 

Vse se vam bo postavilo na svoje mesto. Odnosi se 

bodo uredili. V kolikor ste brez službe, jo lahko dobite, 

zaposleni pa lahko pričakujete napredek ali celo večjo 

plačo. Samskim se kaže tudi ljubezen. Napravite prave 

korake in sreča bo na vaši strani. 

 

BIK (21. 4. -  20. 5.)  

Nekaj se bo končalo zaradi vas samih, ker niste naredili 

potrebnih potez. Preveč pričakujete od drugih, sami pa 

sedite na mestu. Spremembo pričakujte ob priliki 

nekega obiska. Nikar ne delajte načrtov brez trde 

osnove. Izogibajte se prepirom in stresnim situacijam. 

Stvari rešujte po mirni poti. 

 

DVOJČKA (21. 5. -  21. 6.) 

Prišel bo trenutek, ko se ne boste znali prav odločiti, 

zato si pustite v glavi prostor za druge rešitve. Nobena 

situacija ni slaba tako dolgo, dokler je vi ne označite za 

takšno. Sprijaznite se s tem, da ne morete vedno imeti 

prav. Naredite kdaj tudi kaj za druge, pa čeprav vam je 

težko. 

 

RAK (22. 6. - 22. 7.) 

Težave, ki ste jih povzročili, boste morali tudi rešiti. Kar 

obljubite, morate tudi narediti, sicer ne pričakujte, da 

vam bodo ljudje zaupali. Ne glejte samo nase, ampak so 

na škodi tudi drugi. Četudi ste v družbi in se zabavate, 

se zavedajte, da še ni čas počitka in miru za vas. 

 

LEV (23. 7. - 23. 8.) 

Delo je na prvem mestu. Tako radi bi opravili nek obisk, 

vendar nimate dovolj korajže. Čustva so, ampak to je 

premalo, saj niste izpolnili postavljenih pogojev. 

Potrebno bo izključiti ego in vključiti razum. Prva pa je 

iskrenost, v prvi vrsti do sebe, potem pa še do drugih. 

 

DEVICA (24. 8. - 22. 9.) 

Znašli ste se v situaciji, ko ne veste, v katero smer bi se 

obrnili. Mislite, da je vse izgubljeno. Krivi ste si sami, 

še posebej pa je za to kriva vaša odvisnost. Še vedno je 

čas, da napišete sporočilo in pojasnite stvar. V službi 

boste lahko premeščeni drugam ali pa boste službo celo 

zamenjali. Zdaj je čas za to. 

 

TEHTNICA (23. 9. - 23. 10.) 

Psihično ste preobremenjeni. Največkrat se 

obremenjujete zaradi denarja. Takoj ko ga dobite, ga 

tudi porabite in ste spet tam, kjer ste bili. Do otrok 

bodite prizanesljivejši in bolj mirni. Nujno se morate 

znebiti jeze, ker škoduje vašemu zdravju. Prav tako pa 

se rešite strahov in zaupajte vase. 

 

ŠKORPIJON (24. 10. - 21. 11.) 

Vsak dan si preberite kakšno lepo misel, da si preženete 

črne misli. Nihče vam nič noče. Želite si, da bi bili vsi 

srečni, žal pa tega še v pravljicah ni. Ne skrbite toliko za 

druge, ampak uživajte življenje. Zelo vam bi koristilo, 

če bi vsaj za kratek čas zamenjali okolico. 

 

STRELEC (22. 11. - 21. 12.) 

Včasih se počutite nemočni, čeprav imate ogromno 

energije, samo pretvorite jo v pozitivno stran. Krajše 

poti so trenutno v redu, samo na koncu vas puščajo še 

bolj žalostne. Imate ljubezen pred nosom, a je žal ne 

sprejmete. Žalujete za nečim, česar nikoli ni bilo. 

 

KOZOROG (22. 12. - 20. 1.) 

Ljudje vam zavidajo druženja in uživanje. Vsi vas imajo 

za človeka, ki mu vse gre zelo lahko. Malo je tistih, ki 

vas poznajo takšne, kot ste v resnici. Čeprav ste kdaj 

utrujeni od vsega, ste lahko zadovoljni, da ste takšni kot 

ste. Vaši ljudje vas imajo radi in vas spoštujejo, še 

posebej ste za zgled svojim bližnjim. 

 

VODNAR (21. 1. - 18. 2.) 

Še vedno vas skrbi za vašega partnerja in za njegovo 

finančno stanje. Žal ga tudi tokrat ne bo uspel pravilno 

porabiti, če ne boste postavili stvari na svoje mesto. 

Postavite si ceno ali pa spremenite svoje cilje. Nikoli ni 

prepozno za novo življenje, še posebej, če starega ni kaj 

prida. 

 

Astro – svetovanje za življenje 

 

 

 
 

 

 

Oglas 
 

RKS – Območno združenje Žalec išče eno- ali dvosobno stanovanje z najemnino do 150,00 evrov v Spodnji Savinjski 

dolini.  

 

Zvezde kažejo - zvezde lažejo? 
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EGIS –TEHNODOM trgovina 
Tel.: 70 33 130, 041 256 612 

 

KAKO ZNIŽATI STROŠKE OGREVANJA? 

Kmetija Laznik vas vabi  

v soboto, 6. 9. 2014 od 9. ure dalje,  

da nas obiščete. 

Nudimo vam:  

sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne 

izdelke in naše nagrajene suhomesnate izdelke iz 

Dobrot slovenskih kmetij 2014.  

Po predhodnem naročilu vam pripravimo tudi  

meso za ŽAR. 

 

                                  Vabljeni! 

 

                                    Informacije: Adi,  

                                    041 543 396 

 

Nudimo vam:  

- prevoz hlodovine z gozdarsko prikolico, 

- razrez hlodovine, 

- izdelki iz stavbnega mizarstva in tesarstva, 

- drugi izdelki iz lesa. 

 

Informacije: Žan, 041 581 337 

 

                                                       Kmetija Laznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – avgust in september 2014 

 
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

30. 8. 2014 

8.00-14.00 
XV. OBLETNICA SVAMZ AMZS Center varne 

vožnje Čeplje 

SVAMZ Vransko 

(03 705 50 66, 041 989 191) 

30. 8. 2014 

20.00 

Vranski poletni večeri 

NEJC KUHAR, kitara 

Cerkev sv. Mohorja in 

Fortunata v Stopniku 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

2. 9. 2014 

10.30 

LITERARNO DRUŽENJE 

 

Naš dom/Zavod sv. 

Rafaela 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

11. 9. 2014 

8.00 
SREČANJE UPOKOJENCEV CELJSKE 

REGIJE V PODČETRTKU 

Odhod izpred 

Mercatorja 

Društvo upokojencev Vransko 

(041 815 211, 031 494 833) 

12. 9. 2014 

20.00 
MAKEDONIJA, POZABLJENA 

OBLJUBLJENA DEŽELA 

Predavanje Jožija Pavliča in Mihe Hribarja ob 

izdaji plezalnega vodnika 

Kulturni dom Vransko Joži Pavlič 

(031 736 991) 

13. 9. 2014 

5.30 
IZLET V BENETKE S FOLKLORNIM 

DRUŠTVOM VRANSKO 

Avtobusna postaja 

Vransko 

Folklorno društvo Vransko 

(041 674 813) 

16. 9. 2014 

18.00 
PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

20. 9. 2014 

9.00 

4. TEK IN KOLESARJENJE 

PO OBČINI VRANSKO 

Pri Športni dvorani 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 03 703 12 10) 

21. 9. 2014 

12.00 
SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV Športna dvorana 

Vransko 

Občina Vransko, Župnija Vransko, 

Župnijska Karitas Vransko, 

OO RK Vransko (03 703 28 00) 

23. 9. 2014 

16.00-17.00 

Informativni dan 

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 

UPI - ljudska univerza 

Žalec 

UPI – ljudska univerza Žalec 

(03 713 35 65) 

27. 9.-28. 9. 2014 

7.00-21.00 
DRŽAVNO PRVENSTVO 

karting, sodobni motociklizem 

AMZS Center varne 

vožnje Čeplje 

AMZS Center varne vožnje 

(01 530 52 30) 

27. 9. 2014 

10.00-12.00 
DAN ODPRTIH VRAT 

OB SVETOVNEM DNEVU TURIZMA 

Schwentnerjeva hiša 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 919 829, 03 703 12 10) 

27. 9. 2014 

20.00 

Vranski poletni večeri 

KLAVIRSKI TRIO PODLESEK - HUDNIK 

Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

 

Pri tem vam pomaga Tehnodom trgovina, ki ima bogate 

izkušnje 

na področju gradnje in prenove kurilnic: 

- na vašem domu vam nudimo brezplačno strokovno 

svetovanje, 

- pri prehodu na cenejši vir ogrevanja, 
 

 

 

do 60 % prihranka energije, 

 

- za vas dobavljamo in zmontiramo vse vrste priznanih peči 

na pelete, drva, sekance v kombinaciji s hranilnikom toplotne 

energije, toplotne črpalke in sončnih kolektorjev… 

- ter za vas uredimo vso potrebno dokumentacijo za 

pridobitev 

 

SUBVENCIJE do 2.000,00 eur 
nepovratnih sredstev iz eko sklada. 

 

- POLNJENJE 1 X DNEVNO  

za DVA DNI, 

- SANITARNA VODA 1 X  

na TEDEN. 
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... in še modrosti naših babic 
 Kadar prve dni kimovca pogostoma grmi, bo dosti tepkovca, pšenice, rži.  

 

 

 Tilen (1. 9.) oblačen, meglen, grda, deževna jesen.  
 

 

 Če na Mihovo (29. 9.) sever vleče, veliko zimo in sneg obeče.  

 NEDELJA, 31. AVGUST 
ob 8:00: KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

VPIS 2014/2015 

TAEKWON-DO, KICKBOXING, TAE-BO®, 
 

ZDRAVJE … KONDICIJA … SAMOZAVEST … DRUŽENJE 

 

Vsak ponedeljek, sredo in petek med 18.00 in 20.00 v športni dvorani 

Doma krajanov Gomilsko! Pridružite se najboljšim! 

 

VABLJENI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Ostati zvest sam sebi, unikaten, v svetu, ki se konstantno trudi, da bi te spremenil 

v nekoga drugega, je največji dosežek.« 

(Ralph Waldo Emerson) 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.  

Odgovorna urednica: Saša Zidanšek Obreza, vsebina. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, oblikovanje, vsebina; 

Tatjana Kovče, vsebina; Ana Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. 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: Hari tisk, d.o.o.  

Koledar dogodkov in prireditev – avgust in september 
 

 NEDELJA, 14. SEPTEMBER   
ob 15:00: HUBERTOVA MAŠA  

Kapelica pri Zakonjškovih 

(Lovska družina Tabor, 041 335 274) 

 NEDELJA, 28. SEPTEMBER 
ob 8:00: KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

VSEM ŠOLARJEM IN 

MALČKOM ŽELIMO LEP IN 

VAREN ZAČETEK NOVEGA 
ŠOLSKEGA LETA. 

 
Župan, občinski svet, občinska uprava in  

uredniški odbor 

http://www.obcina-tabor.si/

