
 

1 

Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomlad se kaže v vsej svoji lepoti, postaja vse topleje in na zelenih travnikih nas čakajo čudovite cvetlice, znanilke 

pomladi. Mesec april zaznamuje državni praznik dan upora proti okupatorju in ob tej priložnosti vas želimo opomniti, da 

imamo v prostorih Turistično- informacijskega centra Tabor na razpolago slovenske zastave v velikosti 70 x 140 cm. O 

izobešanju državne zastave zakon pravi, da se zastave izobesijo ob kulturnem prazniku 8. februarja, 27. aprila – na dan 

upora proti okupatorju, 1. in 2. maja ob prazniku dela, 25. junija na dan državnosti in 26. decembra na dan samostojnosti. 

Zastava je lahko izobešena tudi ob drugih prireditvah ter javnih shodih.  

 

Tudi mi smo ob občinskem prazniku Občine Tabor izobesili zastave. Te nas 

spominjajo na prireditve v okviru občinskega praznika, o katerih boste našli 

informacije v prazničnih Novicah in prilogi. 

 

Pridite in povabite še koga, ob tako pestrem programu se bo za vsakogar nekaj 

našlo.  

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praznik lokalne skupnosti 

 
Pred nami je praznik lokalne skupnosti, in sicer 20. 

slavnostna seja, ki bo 25. aprila 2018, ter za njo tudi 26. 

Šentjurski sejem, ki bo 29. aprila 2018. 

 

Slavnostna seja je namenjena vsem občanom, posebej pa 

počasti dobitnike priznanj. Njim gre tudi zahvala, saj so 

lahko vzor vsem občanom, ker nesebično bogatijo 

življenje v našem kraju. 

 

Lokalna skupnost je kljub bližajočim se volitvam dejavna 

na vseh področjih. Na 26. seji OS je bil potrjen zaključni 

račun 2017 in sprejeti nekateri pravilniki po javni 

obravnavi, da so se uskladili z veljavno zakonodajo.  

 

Pričeli smo z ureditvijo pešpoti v Taboru in do Ojstriške 

vasi. Izvršuje se delna sanacija plazu na poti ob kmetiji 

Brinar proti Trbovljam. Znani so izvajalci del za obnovo 

cest po neurju iz leta 2017 in za rekonstrukcijo ceste 

Tabor–Spodnja hosta. Potrjena je tudi trasa kolesarske 

poti skozi lokalno skupnost od vstopa iz Grajske vasi do 

meje z Vranskim v Čepljah. 

 

Iz županovega kabineta 
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Podpisana je pogodba za obnovo primarnih vodov 

vodovodov od zajetij Križnikov mlin in Suhi potok do 

glavnega rezervoarja nad Taborom z lokalnima 

skupnostma Prebold in Braslovče. 

 

Prisrčno vabim vse občane, da se udeležujejo vseh 

prireditev ob našem občinskem prazniku. 

 

                                                                           Župan 

Tone Grobler  

 

 

 
 

 

Dobitniki priznanj Občine Tabor 2018 
 

Na predloge predlagateljev in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet Občine Tabor 

sprejel sklep o podelitvi priznanj za leto 2018, in sicer: 

 

Prejemnik Priznanje Kratka obrazložitev Predlagatelj 

Emilija Pustoslemšek  Častna občanka 

‒ posmrtno 

Za življenjsko delo na 

področju gasilstva. 

PGD Kapla - Pondor 

Peter Jezernik Priznanje 

Občine TABOR  

Za požrtvovalno delo na 

področju gasilstva. 

PGD Ojstriška vas - Tabor 

Mirko Cafuta Priznanje 

Občine TABOR 

Za požrtvovalno delo na 

področju gasilstva. 

PGD Loke 

Damjana Lukman Zlata plaketa 

Občine Tabor 

Za požrtvovalno delo na 

področju kulture. 

Pevsko društvo Tabor 

 
Župan Anton Grobler bo podelil priznanje župana g. Janezu Černcu za požrtvovalno delo na gospodarskem, kulturnem in 

naravovarstvenem področju ter Gospodarskemu svetu župnije Sveti Jurij ob Taboru za delo na področju razvoja občine. 

 

Nagrajenci bodo priznanja prejeli na slavnostni seji občinskega sveta, ki bo v sredo, 25. 4. 2018, ob 19. uri v Domu 

krajanov Tabor. 

Alenka Kreča Šmid 

 

Podpis pogodbe o skupni investiciji za zagotavljanje varne pitne vode 
 

V četrtek, 5. aprila 2018, je bila v prostorih Občine Tabor podpisana pogodba o skupni investiciji za zagotavljanje varne 

pitne vode na območju občin Tabor, Braslovče in Prebold.  

 

Vodovodni sistem Tabor s pitno vodo oskrbuje 

približno štiri tisoč uporabnikov na območju občin 

Tabor, Prebold in Braslovče. Vodni viri, ki oskrbujejo 

vodovodni sistem so: zajetje Ojstrica, zajetje Križnikov 

mlin in zajetje Tonov izvir. 

 

Priprava pitne vode, s katero se zagotovi skladnost in 

zdravstvena ustreznost, se izvaja v vodohranu Tabor. 

Priprava je lahko kompletna, lahko pa je omejena le na 

dezinfekcijo.  

 

Dezinfekcija pitne vode je postopek, s katerim 

uničujemo bolezenske mikroorganizme in preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi in 

se prenašajo s pitno vodo. Dezinfekcija je zato nujen postopek v pripravi pitne vode. 

Kvaliteta naše pitne vode je dobra, da pa bi jo še izboljšali, bo izvedena še dodatna priprava pitne vode na vodnih virih 

Ojstrica in Križnikov mlin, avtomatiziral pa se bo tudi sistem v vodohranu Tabor. 

 

Z navedeno investicijo se bo povečala predvsem varnost oskrbe s pitno vodo na celotnem območju, to je od vodnega vira 

pa vse do uporabnika. Vrednost investicije bo znašala približno 29.800 EUR in se v celoti financira s strani zgoraj 

navedenih občin Spodnje Savinjske doline.  

Simon Jan 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Na navedeno telefonsko 

številko in e-naslov 

miha.centrih@pravnak

linika.si se lahko 

obrnete tudi z 

vprašanji, ki se 

nanašajo na delo 

občinskega sveta in 

nasploh Občine Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v 

volilnem okraju Loke, 

sem vam na voljo v 

prostorih Občine 

Tabor tudi v času 

uradnih ur Pravne 

klinike, torej vsako 

prvo sredo v mesecu 

med 17.00 in 19.00. 

Spoštovani občani! 

 

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

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

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

 

 

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

tel. št. 040 303 888. 

 

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

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

sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, 

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

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

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

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                      

                                                                                                                   Vaša pravna klinika     

                                           

 

Pomladanska čistilna akcija 

 

Kot že nekaj let zapored smo skupaj z društvi v občini Tabor organizirali ter izvedli tradicionalno spomladansko čistilno 

akcijo. Društva občine Tabor so se vabilu k sodelovanju odzvala v zadovoljivem številu, tako da smo prepričani, da je 

občina Tabor sedaj še bolj čista in lepa. 

  

Za sodelovanje se posebej zahvaljujemo PGD Pondor - Kapla, ki 

je letos poskrbelo za zasluženo okrepčilo po končani čistilni 

akciji, obema društvoma PGD Loke in PGD Ojstriška vas - 

Tabor za organizacijo prevozov ter seveda čiščenja, Planinskemu 

društvu Tabor, Športnemu društvu Tabor in seveda tudi vsem 

ostalim društvom ter posameznikom, ki so se tej akciji pridružili 

ter sodelovali. Najlepša hvala tudi kolektivu in učencem POŠ 

Tabor, ki so letos zelo številčno sodelovali.  

 

Po končani akciji lahko povemo, da smo letos zbrali kar štiri velike kontejnerje odpadkov, 

ki jih je odpeljalo podjetje Simbio, d. o. o., ki je tudi letos sodelovalo z brezplačnimi kontejnerji, vrečkami in rokavicami. 

 

Zahvaljujemo se vsem udeležencem čistilne akcije in vas že ob tej priložnosti vabimo k sodelovanju pri čistilni akciji v 

prihodnjem letu 2019. 

Simon Jan 

 

Ana Krašovc praznovala 90 let 

 
V teh dneh, ko nas pomlad že razvaja s toplimi žarki, je 90 let 

praznovala Ana Krašovc iz Tabora. Ob njenem visokem 

jubileju sta jo na njenem domu obiskala župan Občine Tabor 

Anton Grobler in predsednik Društva upokojencev Milan 

Blatnik. Obiska, poklonjenega darila, praznovanja in 

izrečenih iskrenih želja po zdravju, zadovoljstvu in dobrem 

počutju se je zelo razveselila. Slavljenki pa voščijo še veliko 

zadovoljnih let tudi ostali člani društva upokojencev in 

občinska uprava. 

Alenka Kreča Šmid 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Brezplačno svetovanje za naše občane 

PDG Loke na čistilni akciji. 
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Prejeli smo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi krajani 
 

Zopet se vam oglašam s kratkim obvestilom o tem, kako pomembna je sterilizacija in tudi kastracija 

muc. Pri samčkih ljudje premalokrat pomislijo, da maček oplodi veliko muc, prenašajo se pa tudi 

bolezni, katere se pri steriliziranih živalih ne. Ko sem se zglasila pri bližnjem sosedu, saj se k nam 

zateka vedno več tujih muc, in ga vprašala, če ima muce sterilizirane, mi je odgovoril, da če so 

mladiči, jih pa utopi! Rada bi omenila, da to ni ponosa vredna praksa in je tudi kaznivo dejanje. Ko 

sem mu rekla, da ga lahko prijavim, me je na zelo grd, agresiven način spodil z "njegove" javne ceste. Za današnji dan zelo 

žalostno, saj kar nekaj društev pomaga privatnim lastnikom muc do ugodnejše sterilizacije. Preprečimo skupaj rojstva 

nezaželenih muc, populacija teh je prevelika. Obrnete se lahko tudi na društvo Mačja vila ali name kot članico. 

 

Lepo bodite. 

Irena Zimmermann (041 315 926) 

Društvo Mačja vila (macja.vila@gmail.com, 031 370 647) 
 

 

 

 

 

 

 
 

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, marec 2018: 

 
 Širok, M: Pogodba : kriminalni roman;  

 Estes, K: Dekle, ki je pisalo s svilo;  

 Meissner, S: Onstran obzorja;  

 Giordano, R: Tvoje drugo življenje se začne, 

ko se zaveš, da imaš samo eno;  

 Laam, J: Izgubljeni čas ljubezni in snega.  

 
Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek med 14. in 18. uro in vsak konec meseca na pravljično urico. 

  

Občinska knjižnica Tabor 

 

Zaključna prireditev Mali Savinjčani berejo 

 

V četrtek, 12. aprila 2018, je Občinska knjižnica Tabor, ki je enota Medobčinske splošne knjižnice Žalec, organizirala 

zaključno prireditev bralnega projekta Mali Savinjčani berejo v Domu krajanov Tabor. Dvorana je bila polna nadobudnih, 

zvedavih in veselih otrok ter njihovih staršev in spremljevalcev. Otroci, letos je pridno sodelovalo kar 42 otrok iz vrtca 

Tabor, starih od 4‒6 let, so prišli po zaslužena priznanja. Po uvodnih pozdravih Karmen Kreže, vodje Občinske knjižnice 

Tabor, so sledili še nagovori direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolande Železnik, ravnateljice Osnovne šole 

Vransko - Tabor Majde Pikl in župana Občine Tabor Antona Groblerja. Vsi so v svojih nagovorih še posebej poudarili 

pomen branja za nadaljnje življenje. Otroci so na zaključku doživeli več presenečenj. Eno izmed njih je bila plesna 

predstava Knjižna vila plesne skupine Cool kids Kulturnega društva Mavrica, ki deluje pod mentorstvom Zine Vovk. 

 

Za pridno branje, sodelovanje in ustvarjanje se je vsakemu otroku s prav posebno medaljo zahvalil taborski župan. 

 Karmen Kreže 

mailto:macja.vila@gmail.com
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Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor  

 

Marčevska pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor je bila velikonočno obarvana. Otroci so z zanimanjem poslušali, kako 

je velikonočni zajček Pablo obupan iskal jajčka. Iskal jih je, ker jih je želel pobarvati. Ampak kokoši jajc niso znesle, raca, 

goska in golobica pa mu jih niso hotele dati. Po naključju je prišel do enkratne ideje. 

 

Enkratno pa so po pravljici ustvarjali tudi otroci, saj so jajčka pobarvali s tehniko marmoriranja in izdelali košarice, da so 

jih položili vanje. 
 

 

Karmen Kreže 

 
 

 

 

 

 

 

Seznam volišč za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o 

izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper 

 

Na osnovi Sklepa Državne volilne komisije o določitvi 

datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem 

referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in 

gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – 

Koper), ki bo v nedeljo, 13. maja 2018, vas v 

nadaljevanju seznanjamo s seznamom volišč v Občini 

Tabor: 

 

Območje 5. volilnega okraja 5. volilne enote: 

 

  št. 27 – Dom krajanov Tabor 

št. 28 – Gasilski dom Kapla 

  št. 29 – Gasilski dom Loke 

 

Volišče za predčasno glasovanje bo na sedežu komisije, 

Ulica Savinjske čete 5, Žalec (Upravna enota Žalec), v 

pritličju, soba št. 5. Predčasno glasovanje bo potekalo v 

torek, dne 8. 5. 2018, v sredo, dne 9. 5. 2018, in v četrtek, 

dne 10. 5. 2018,  v času med 7.00 in 19.00. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski 

številki  03 713 51 41 (Melanija Žvikart, tajnik). 

 

                                                 Predsednica Okrajne 

volilne komisije 5. volilnega okraja 5. volilne enote 

                                                             Milena Lesjak 

Metlika l.r. 

 

20 pevskih zborov pozdravilo pomlad 

 
V ponedeljek, 9. aprila 2018, je Dom II. slovenskega tabora donel v zvokih pesmi in melodij, ki jih je pelo kar 854 otrok. 

Območna izpostava JSKD Žalec je namreč organizirala tradicionalno Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih 

zborov z naslovom »Pozdrav pomladi«. Na njej se je predstavilo kar 20 zborov Spodnje Savinjske doline. Program, ki ga 

je povezovala Nina Markovič Korent, je potekal v dveh zaporednih koncertih, na vsakem se je predstavilo 10 zborov. Na 

prvem koncertu, ki se je pričel ob 16.00 so nastopili: Mlajši OPZ OŠ Vransko - Tabor, OPZ OŠ Griže, OPZ »Kobulka« I. 

OŠ Žalec, OPZ OŠ Prebold, Starejši OPZ OŠ Vransko - Tabor, OPZ »Deteljica« POŠ Ponikva, MPZ OŠ Griže, MPZ OŠ 

Prebold, MPZ OŠ Vransko - Tabor in MPZ I. OŠ Žalec. V drugem koncertu s pričetkom ob 19.00 pa so oder zavzeli: 

Cicizbor POŠ Trje, Mlajši OPZ »Polžki« Polzela, OPZ OŠ Braslovče, Združeni OPZ POŠ Trje in OŠ Petrovče, OPZ 

»Vandrovčki« POŠ Gotovlje, OPZ »Sonček« in OPZ POŠ Andraž Polzela, OPZ OŠ Šempeter v Savinjski dolini, MPZ OŠ 

Braslovče, MPZ OŠ Petrovče in MPZ OŠ Polzela. Vseh 20 zborov je pozorno poslušala strokovna spremljevalka srečanja, 

ga. Darinka Ivačič, dolgoletna zborovodkinja ter strokovnjakinja s področja otroškega in mladinskega zborovskega petja.  
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Po končani prireditvi je pohvalila množičnost otroškega zborovskega petja v naši dolini, prav tako pa tudi obiskanost 

prireditve, predvsem na prvem koncertu. S tem se je strinjala tudi ga. Neža Zagoričnik, vodja OI JSKD Žalec, 

organizatorka prireditve. Dvorana Doma II. slovenskega tabora je bila namreč kar dvakrat napolnjena skoraj do zadnjega 

sedeža, kar potrjuje dejstvo, da v naši dolini cenimo zborovsko glasbo, podpiramo mlade pevce in se nam za prihodnost 

zborovske dejavnosti ni potrebno bati. 

 

JSKD Žalec 

 

Policijska kronika za mesec marec 2018 
  

10. marca 2018 je bil Operativno komunikacijski center 

Celje obveščen, da je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo 

v Ojstriški vasi. Po sprejetem obvestilu je na kraj odšla 

policijska patrulja, ki je ugotovila, da je bilo vlomljeno 

skozi pritlično okno. Preiskana je bila notranjost hiše ter 

odtujen denar.  

 

12. marca 2018 je bila Policijska postaja Žalec 

obveščena, da je v času od 9. do 11. marca 2018 nekdo 

poskušal vlomiti skozi okno v stanovanjsko hišo v 

Ojstriški vasi, vendar mu ni uspelo priti v notranjost hiše. 

Po sprejetem obvestilu je na kraj odšla policijska patrulja, 

ki je ugotovila, da so storilci poskušali odpreti okno, 

vendar jim to ni uspelo in so od dejanja odstopili.  

 

12. marca 2018 je bila Policijska postaja Žalec 

obveščena, da je v času od 9. do 11. marca 2018 bilo 

vlomljeno skozi okno v stanovanjsko hišo v Taboru. Po 

sprejetem obvestilu je na kraj odšla policijska patrulja, ki 

je ugotovila, da so storilci preiskali stanovanjsko hišo, 

vendar niso ničesar odtujili. 

 

Za vse dogodke sledi zbiranje obvestil in kazenska 

ovadba ona ODT Celje. 

 

Drugih varnostno problematičnih dogodkov policisti PP 

Žalec na območju Občine Tabor niso obravnavali. Prav 

tako v Občini Tabor že dlje časa ni bilo obravnavanih 

prometnih nesreč, iz česar gre sklepati, da je Občina 

Tabor prometno varna občina. 

 

Udeleženci v cestnem prometu 

 

Seznanjamo vas tudi o tem, da se je 

pričelo delo na hmeljiščih, saj na 

različne naslove pri kmetovalcih 

prihajajo sezonski delavci, ki bodo pogosto tudi udeleženi 

v cestnem prometu tako peš kakor tudi z različnimi 

prevoznimi sredstvi. V zvezi z opisanim moramo biti na 

omenjene osebe še posebej pozorni oz. previdni, saj 

prihajajo iz različnih držav, kjer prometna kultura ni tako 

razvita kot na našem območju.    

  

Gorazd Trbovšek 

komandir Policijske postaje Žalec 

 

 

 

 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. februarjem in 15. marcem 2018 
 

Dogodki: 

V petek, 16. februarja 2018, se je v prostorih PGD Letuš 

pričel tečaj za strojnike, ki se ga udeležuje 39 gasilcev iz 

Gasilske zveze Žalec. 

 

V petek, 16. februarja 2018, so v prostorih PGD 

Braslovče potekali zaključni izpiti pred izpitno komisijo 

GZ Slovenije za gasilske častnike. Tečajniki prihajajo iz 

gasilskih društev celotne Savinjsko-Šaleške regije. 
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V petek, 16. februarja 2018, so v prostorih gasilskega 

doma PGD Vrbje potekali izpiti na tečaju za gasilce 

pripravnike, ki se ga udeležuje 28 tečajnikov iz GZ Žalec 

in 6 iz PGD Trbovlje ‒ mesto. 

 

V nedeljo, 18. februarja 2018, je v Osnovni šoli 

Braslovče potekal kviz mladine Gasilske zveze Žalec, ki 

se ga je udeležilo 28 ekip. Te so se na tekmovanje 

uvrstile iz predhodnih tekmovanj vseh petih gasilskih 

poveljstev v GZ Žalec (Braslovče, Polzela, Tabor, 

Vransko in Žalec). Skupno je na kvizih nižjih nivojev 

sodelovalo 67 ekip. 

 

Gasilska mladina se je tekmovanja udeležila v sledečih 

kategorijah (v vsaki ekipi so trije tekmovalci):  

- pionirji – 12 ekip, 

- mladinci – 11 ekip in 

- gasilci pripravniki – 5 ekip. 

 

Mladi gasilci so se pomerili v znanju iz gasilske tematike, 

kjer so reševali teste in iskali gasilske besede v 

osmerosmerki. V praktičnem delu so štafetno vezali vozle 

in izvajali vajo iz gasilskih spretnosti. 

 

Najboljše tri ekipe med pionirji: 

1. mesto PGD Drešinja vas 1, 

2. mesto PGD Drešinja vas 3, 

3. mesto PGD Drešinja vas 2. 

 

Najboljši rezultati, ki so jih dosegli mladinci: 

1. mesto PGD Grajska vas, 

2. mesto PGD Andraž nad Polzelo in 

3. mesto PGD Braslovče. 

 

Rezultati, ki so jih dosegli gasilski pripravniki: 

1. mesto PGD Šempeter, 

2. mesto PGD Polzela in 

3. mesto PGD Kapla - Pondor. 

 

Mlade gasilce je na uvodu pozdravila tudi ravnateljica OŠ 

Braslovče Marija Arh, medalje pa so podelili predsednik 

GZ Žalec Edvard Kugler, poveljnik David Krk in 

podpoveljnik gasilskega poveljstva občine (GPO) 

Braslovče Jože Derča. 

 

Na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 10. 3. 2018 v 

Velenju, so se uvrstile prve tri ekipe v vsaki konkurenci. 

Na državno tekmovanje, ki je bilo 17. marca 2018 v 

Trbovljah, sta se uvrstili prvi dve ekipi iz regijskega 

tekmovanja. 

 

Gasilska zveza Žalec vsem tekmovalnim ekipam čestita 

za dosežene uspehe in se zahvaljuje mladinski komisiji 

GPO Braslovče za organizacijo tekmovanja. 

 

V soboto, 3. marca 2018, je v gasilski šoli na Igu potekal 

zaključni izpit na tečaju za gasilske častnike, ki smo ga za 

Savinjsko-Šaleško regijo organizirali v GZ Žalec. Izpite 

je uspešno opravilo vseh 25 tečajnikov, ki so izpolnjevali 

pogoje, od tega jih je bilo kar 19 iz naše gasilske zveze. 

Vsem iskreno čestitamo. 

 

V torek, 6. marca 2018, je v gasilskem domu PGD 

Braslovče potekal 9. posvet veteranov in veterank 

Gasilske zveze Žalec. 

 

V nedeljo, 11. marca 2018, je v Domu krajanov Andraž 

nad Polzelo Komisija za članice Savinjsko-Šaleške regije 

v počastitev dneva žena ‒ 8. marca in materinskega dneva 

‒ 25. marca priredila ogled komedije POLICIJSKA 

POSTAJA, ki so si jo ogledale članice iz naše regije.  

 

V sredo, 14. marca 2018, je v dvorani PGD Žalec potekal 

posvet tekmovalnih enot starejših gasilcev in gasilk. 

Skupaj so v sliki in besedi obnovili teoretični del vaje s 

hidrantom in vaje raznoterosti pred pričetkom praktičnih 

vaj na prostem. 

 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 

Žalec opravili 24 intervenciji, ki so skupno trajale 28 ur 

in 50 minut. Najdaljša intervencija je trajala 4 ure, 

najkrajša pa le 10 minut. 

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V GPO Žalec je bilo 13 dogodkov, kjer je bila potrebna 

pomoč gasilcev, v GPO Vransko, GPO Polzela in GPO 

Tabor so imeli po dve intervenciji in GPO Braslovče 5 

intervencij. 

 

Tadej Zupan 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. marcem in 15. aprilom 2018 

 

Dogodki: 

V petek, 16. 3. 2018, se je v gasilskem domu v Vrbju v 

organizaciji Gasilske zveze Žalec pričel tečaj za višjega 

gasilca, ki se ga udeležuje skupno 30 gasilcev. 

 

V petek, 16. 3. 2018, je v Domu kulture Braslovče 

potekal redni letni zbor mladih Gasilske zveze Žalec. 

 

V petek, 23. marca 2018, je v Domu krajanov v Andražu 

nad Polzelo potekala 63. skupščina Gasilske zveze Žalec. 

Skupščine se je udeležilo 60 delegatov prostovoljnih 
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gasilskih društev, ki delujejo pod okriljem Gasilske zveze 

Žalec. Med gosti so bili vršilec dolžnosti predsednika 

Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, vodja 

izpostave Uprave za zaščito in reševanje Celje Janez 

Melanšek, župan Občine Žalec Janko Kos, podžupan 

Občine Polzela mag. Marjan Močnik, podžupan Občine 

Tabor Ludvik Miklavc, predstavnik Policijske postaje 

Žalec Boštjan Žula, predstavniki Gasilske zveze Križevci 

iz sosednje Hrvaške ter predstavniki sosednjih in 

prijateljskih gasilskih zvez. 

 

Po izvolitvi delovnega predsedstva so prisotni soglasno 

sprejeli Poslovnik o delu skupščine GZ Žalec. Poročila so 

podali predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, poveljnik GZ 

Žalec David Krk, blagajnik GZ Žalec Rafael Hrustel, 

predsednik nadzornega odbora Janko Drča ter predsednik  

verifikacijske komisije Aljoša Ramšak. Letošnje leto je 

tudi volilno leto, zato so člani skupščine izvolili nove 

funkcionarje Gasilske zveze Žalec. Predsednik GZ Žalec 

je ostal Edvard Kugler, na mesto poveljnika GZ Žalec pa 

so izvolili Franca Rančigaja. Prav tako so delegati 

soglasno sprejeli in potrdili predlagane kandidate za člane 

nadzornega odbora, upravnega odbora ter poveljstva GZ 

Žalec, potrdili so program dela ter finančni plan Gasilske 

zveze Žalec v letu 2018. Na skupščini so za častnega 

poveljnika Gasilske zveze Žalec imenovali Francija 

Naraksa, za častnega člana Gasilske zveze Žalec pa 

Francija Čretnika ter podelili več zahval Gasilske zveze 

Žalec in odlikovanj Gasilske zveze Slovenije. 

 

V soboto, 24. 3. 2018, je v Kulturnem centru Tržič 

potekalo izobraževanje članic pod okriljem Gasilske 

zveze Slovenije. Z naše Zveze se je izobraževanja 

udeležilo 8 članic. 

 

V petek, 13. aprila, in v soboto, 14. aprila 2018, je v 

okviru  Savinjsko-Šaleške regije potekal drugi 16-urni 

tečaj za varno delo z motorno žago in se ga je udeležilo 

17 gasilcev iz Gasilske zveze Žalec.  

 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 

Žalec opravili 15 intervencij, ki so skupno trajale 21 ur in 

5 minut. Najdaljša intervencija je trajala 5 ur, najkrajša pa 

20 minut. 

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V Gasilskem poveljstvu Občine Žalec je bilo 10 

dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO 

Vransko ter GPO Tabor niso imeli intervencij, v GPO 

Braslovče so bile 3 intervencije, gasilci GPO Polzela so 

imeli dve intervenciji. 

 

Tadej Zupan 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
 

 

 

 

 

 

 

Podpis dogovora 

 
22. marca 2018 ob 18. uri smo v gostišču »Pri mlinarju« v Gotovljah podpisali Dogovor o vzpostavitvi sistema prvih 

posredovalcev na območju občine Žalec, ki smo ga sklenili Gasilska zveza Žalec, Občina Žalec, Izpostava Uprave 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Celju ter Splošna bolnišnica Celje. 

 

Gasilska društva Gasilskega poveljstva Občine Žalec iz Gasilske 

zveze Žalec so kot prva na območju, ki ga pokriva Splošna 

bolnišnica Celje ‒ Nujna medicinska pomoč vzpostavila sistem 

prvih posredovalcev. Na začetku bodo pomoč na območju Občine 

Žalec zagotavljali gasilci devetih prostovoljnih društev, in sicer 

PGD Arja vas, Gotovlje, Velika Pirešica, Vrbje, Griže, Šempeter v 

Savinjski dolini, Ložnica pri Žalcu, Ponikva pri Žalcu ter Žalec. 

Društva so opremljena z avtomatskimi defibrilatorji (AED), gasilci 

pa so s certifikatom Slovenskega reanimacijskega sveta – 

Združenja za urgentno medicino pridobili tudi potrebno potrdilo o 

usposobljenosti. 

 

V primerih suma na srčni zastoj, v primeru suma na hudo zunanjo krvavitev in primeru suma na tujek v zgornjih dihalih s 

hudo zaporo dihalne poti bodo poleg pristojne enote nujne medicinske pomoči aktivirani tudi gasilci – prvi posredovalci, 

ki bodo odzivni čas reševalnih enot zmanjšali ter tako pripomogli k večji možnosti preživetja. 

 

Urgentni klic na številko 112 bodo v  Regijskem centru za obveščanje Celje, kot vedno v teh primerih, preusmerili v 

celjsko bolnišnico na enoto Nujne medicinske pomoči, tamkajšnji operater bo aktiviral celjsko ekipo NMP, hkrati pa tudi 

najbližje prostovoljno gasilsko društvo, ki ima certificirane prve posredovalce.  

Tadej Zupan 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
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Skupščina Gasilske zveze Žalec 

 
V petek, 23. marca 2018, je v Domu krajanov v Andražu nad Polzelo potekala 63. skupščina Gasilske zveze Žalec. 

Skupščine se je udeležilo 60 delegatov iz prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo pod okriljem Gasilske zveze Žalec ter 

veliko gostov. 

 

Med gosti so bili vršilec dolžnosti predsednika Gasilske zveze Slovenije Janko 

Cerkvenik, vodja izpostave URSZR Celje Janez Melanšek, župan Občine 

Žalec Janko Kos, podžupan Občine Polzela mag. Marjan Močnik, podžupan 

Občine Tabor Ludvik Miklavc, namestnik komandirja Policijske postaje Žalec 

Boštjan Žula, predstavniki Gasilske zveze Križevci iz sosednje Hrvaške ter 

predstavniki sosednjih gasilskih zvez. 

 

Po izvolitvi delovnega predsedstva so prisotni soglasno sprejel novi poslovnik o delu skupščine GZ Žalec. Poročila so 

podali predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, poveljnik GZ Žalec David Krk, blagajnik GZ Žalec Rafael Hrustel, 

predsednik nadzornega odbora ter verifikacijska komisija. Ostala poročila so delegati prejeli v gradivu za skupščino. 

 

Letošnje leto je tudi volilno leto, zato so prisotni izvolili nove 

funkcionarje Gasilske zveze Žalec. Predsednik GZ Žalec je ostal 

Edvard Kugler, na mesto poveljnika GZ Žalec pa so izvolili Franca 

Rančigaja. Prav tako so delegati soglasno sprejeli in potrdili 

predlagane kandidate članov nadzornega odbora, upravnega odbora ter 

poveljstva GZ Žalec ter  potrdili program dela ter finančni plan 

Gasilske zveze Žalec v letu 2018. 

 

Na skupščini so imenovali Francija Naraksa za častnega poveljnika 

Gasilske zveze Žalec ter Francija Čretnika za častnega člana Gasilske zveze Žalec in podelili več priznanj Gasilske zveze 

Žalec in Gasilske zveze Slovenije. Najvišje odlikovanje – odlikovanje GZ Slovenije 1. stopnje je prejel Lado Košec. 

Bronaste plakete GZ Žalec so med drugim podelili mladinkam ter mentorjema iz PGD Andraž, ki so lansko leto na 

gasilski olimpijadi v Avstriji osvojile odlično 3. mesto. Prav tako pa so bronasto plaketo izročili dosedanjemu poveljniku 

GZ Žalec Davidu Krku. 

Tadej Zupan  

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 
 

 

 

 

Brezplačne aktivnosti večgeneracijskega centra Planet generacij 

Hiša Sadeži družbe Žalec 
 

Vsak dan 

od 14.00 do 17.00 

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA  »UČNA POMOČ« 

vsak TOREK in PETEK 

ob 9.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»TAI-CHI« 

vsak TOREK 

ob 17.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

 »SPROŠČANJE S PLESOM« 

vsako SREDO 

ob 8.30 

ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico« 

vsako SREDO 

ob 17.00 

ob 18.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE« 

»ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE« 

vsak ČETRTEK 

ob 9.00 in ob 18.00 

VSEBINE NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU 

»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA ZA STAREJŠE« 

 

Poleg vsebin v sklopu VGC Planet generacij v Hiši Sadeži družbe Žalec organiziramo tudi številne druge brezplačne 

delavnice, tečaje in vadbe.   
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Posebni dogodki: 
 

V mesecu maju, vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00 – BREZPLAČNI TEČAJ POLSTENJA VOLNE. 

 

1. sobota, 5. 5., ob 8.30: Joga za starejše (Jasna Mikola); 

2. sobota , 5. 5., ob 9.30: Nasveti za vrtnarjenje po metodi M. Thun (Maja K. Cokan); 

3. sreda, 9. 5., ob 10.00: Indijska kuhinja (Robert Kuder); 

4. sreda , 30. 5., ob 19.15: Bralni klub (Ines Majcen); 

5. četrtek, 31. 5., ob 10.30: Uporaba zelišč in začimb v vsakdanjem življenju (Alenka Tabor). 

 

OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC 

Vsak ponedeljek: urice pletenja ob 9.00, računalniška delavnica ob 12.00, konverzacija v angleščini ob 17.00. 

Vsako sredo: risanje mandal ob 8.00, kuharska delavnica ob 10.00. 

Vsak četrtek in soboto: joga za starejše ob 18.00 in soboto ob 8.30. 

Vsak petek: kuharska delavnica ob 10.00, vsak drugi teden nordijska hoja okrog Ribnika Vrbje.  

 

Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite   

DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA  

POTREBUJEJO VAS. 

 

Več info na: hisa-zalec@filantropija.org in 051 669 714, FB Hiša Sadeži družbe 

Žalec http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec. 

 

Vse aktivnosti so brezplačne. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega 

socialnega sklada in Občina Žalec. 

 

 

 

 

Pomlad je tu 
 

V nas še odzvanja velika noč.  

 

Čas velike noči od nekdaj določamo po kozmosu. Miniti 

mora dan začetka pomladi, priti mora prva polna luna, 

potem je veliki teden z veliko nočjo. Zakaj neki je prav 

tako? Božič, pravimo, je z Jezusovim rojstvom rojstvo 

luči. Dnevi se takrat od najdaljše noči naprej spet 

začenjajo daljšati. Sedaj, po veliki noči, pa se dnevi ne le 

daljšajo, temveč so že daljši od noči. Luč je že daljša od 

teme. Nam da misliti. 

 

Oče biodinamike dr. Rudolf Steiner je nekje rekel, da se 

človek brez upoštevanja kozmosa ne more duhovno 

razvijati. Še naši dedje, sploh pa predniki pred njimi, so 

bili z dogajanjem na nebu zelo povezani. Brez televizije, 

radia in telefonov so govorico neba razumeli, čutili so jo. 

Vedeli so, kakšno bo vreme, kdaj je pravi čas za 

posamezna delovna opravila. V času materializma, odkar 

človek z znanostjo vse bolj verjame v materijo in njeno 

vsemogočnost, z razvojem tehnike in medijev se je 

človek od prejšnje povezanosti z dogajanjem v kozmosu 

oddaljil. Tudi doktor, profesor in magister vedo o 

dogajanju v kozmosu zelo malo, niti tega ne vedo, da so 

lunine mene le eden od petih luninih ritmov, ki vsak na 

svoj način vplivajo na življenje na Zemlji. Biodinamiki z 

uspehom preverjamo (dokazujemo), da je delo v skladu z 

ritmi, ki pritekajo iz kozmosa in vplivajo na rastline, 

tako pozitivno kot lahko tudi negativno in širimo to 

vedenje. Rastlinam lahko prinaša zdravje in večje 

pridelke ali pa obratno. Razlog za škodo so tudi pesticidi, 

kemična gnojila in slaba semena, zato jih v verigi 

izgubljamo in imamo vse več težav z zdravjem tako 

živali kot človeka. 

 

Pomlad je in naša dela na njivah in vrtovih so v teku. 

Zakaj se pri tem novem začetku ne odločimo za 

preverjanje resničnosti teh, pogosto tako pravljično 

zvenečih, obljub biodinamike? Predlagava, da začnemo 

kar s posevki in nego: plodovke na dan za plod, 

korenovke na dan za korenino, listnate rastline na dan 

za list in cvetnice na dan za cvet, če je le mogoče. 

 

In seveda bi bilo prelepo, če bi pred posevkom lahko že 

pripravili svoj preparat 500, t.i. gnoj iz roga. Silno 

preprost v izdelavi in mogočen v delovanju. In pri tem 

čisto gotovo veste, kaj v njem je, ker ste ga sami izdelali. 

Vzeli kravji rog, sami ste ga napolnili s kravjakom, sami 

ste ga zakopali v zemljo. Da je tam, po neki skrivnosti, ki 

jo bomo nekega dne morda tudi razumeli, napolnila jesen 

in zima vsebino z nečim, kar rastline na z njim 

poškropljeni zemlji spodbudi, da naredijo neverjetno več 

korenin, si znajo bolje poiskati pravo hrano in so bolj 

mailto:hisa-zalec@filantropija.org
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
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Obiskala nas je štorklja 

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. 

varne pred sušo. Še tole: biološkodinamični preparati in 

delo v skladu s kozmičnimi ritmi je zelo učinkovito, če 

ima zemlja vsaj 2,8 % humusa in ni preveč obremenjena 

z doslej uporabljenimi fitofarmacevtskimi sredstvi. Če pa 

je temu tako, ji moramo najprej pomagati, da bo 

prigovarjanje preparatov in šepetanje kozmosa lahko 

zaznala. Tudi za to imamo biodinamiki zdravila. 

 

Meta Vrhunc, Založba Ajda Vrzdenec 

Maja Klemen Cokan, KGZS, Zavod CE 

 

 
 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod 

novorojenčka: 

 
 
 

 19. marca se je v Celju rodil 53 cm velik in 3890 g težek deček  

     Lovro staršema Metki Zimšek in Davorinu Drnolšku iz Lok.  

 

                 ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bogatejši 

 
Že nekaj let nam zori ideja, da bi imele v vrtcu sliko dr. Franceta Prešerna. Našo idejo je na slikarsko 

platno prelila ga. Julijana Juhart, za kar smo ji zelo hvaležne. Krasna slika krasi naš vrtec in nas 

povezuje z našo zgodovino in kulturo.  

 

Hvala.   

Otroci in vzgojiteljice Vrtca Tabor 

 

Sonce gre v šolo 
 

Sonce je šlo prvič v šolo. Balo se je, da ne bo znalo računati in pisati. Ko je prišlo v šolo, je učiteljica rekla: »Danes se  

bomo učili črko A.« 

Sonce se je zelo balo, da bo naredilo napako.  
Učiteljica pa je rekla, da naj si Sonce ne dela skrbi, ker sploh ne bodo ocenjeni. 

Sonce je kasneje spoznalo, da ni težko pisati črk.  

Mamica je prišla v šolo po svoje Sonce. Vprašala je, če je bilo v šoli težko?  

»Sploh ne!« je zavriskalo Sonce. 

Karla Kos, 3. b, POŠ Tabor 

 

PEVSKO DRUŠTVO TABOR           in                   OBČINA TABOR  

Tabor 25                                                                                        Tabor 21 

3304 Tabor                                                                                3304 Tabor 

pevsko.drustvo.tabor@gmail.com                             info@obcina-tabor.si 

 

Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu, 

29. 4. 2018 ob 11.00,  
organizira že tradicionalno prireditev  

 »TABOR IMA TALENT«  
 

Vabimo vse mlade talente, 

ki radi pojejo, plešejo, igrajo in nastopajo.  

Iz vrtca in šolskih klopi 

Aktivnosti naših društev 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gb9az3u21_7uOM&tbnid=yMLXampH9o2CYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://173.192.111.7/~cecc/index.php/adults-18-plus/ballroom-dancing&ei=l0Q_UeyaA436sgb42YDICA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNFK_judcmEcgZ7djEnnKDp1EM57Dg&ust=1363187178468037
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2G_5Wn6qdVcryM&tbnid=9tRmKSZmK6ecPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://english.m3n4.com/12/09/2012/general/6080&ei=y0M_UeKOAYXMswbwyYC4Aw&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNF-P2KvmZRoFKgGZWxhabbFU3-mgg&ust=1363187013403268
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
mailto:info@obcina-tabor.si
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Kdo vse se lahko prijavi? 

 

1) mladi pevci, ki se bodo prijavili s skladbo domačega ali tujega avtorja (v prijavi navedite 

ime in priimek, naslov, tel. št., starost, naslov pesmi in avtorja skladbe); 

2) mladi glasbeniki, ki se bodo predstavili s svojim glasbenim inštrumentom (v prijavi navedite 

ime in priimek, naslov, tel. št., starost, inštrument, naslov in avtorja skladbe); 

3) mladi plesalci, ki bodo individualno ali v skupini izvedli plesno točko (v prijavi navedite 

število plesalcev, imena in priimke, naslov, tel. št., starost, naslov in izvajalca skladbe); 

4) ostali mladi talenti – humoristi, žonglerji in ostali, ki nam želijo predstaviti kaj zanimivega. 

 

Le pogumno. Izpolni priloženo prijavnico in se prijavi. Pokaži, kaj znaš! 

 

Prijave sprejemamo pisno na naslov: 

Pevsko društvo Tabor 

Za prireditev »Tabor ima talent« 

Tabor 25, 3304 Tabor 

ali na e-mail: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com 

Rok za oddajo prijav: 23. 4. 2018 

 

Več informacij na: 

http://www.pevskodrustvotabor.si/  

ali na telefon 031 872 814 (Magda) 

 

Lepo vas pozdravljamo članice in člani Pevskega društva Tabor. 

  

mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
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Turistično društvo Tabor, Hermina Zorenč 

Pohod 50 + v marcu 
 

Ker v mesecu februarju zaradi mrzlih in vetrovnih dni nismo imeli pohoda, smo bili toliko bolj veseli zadnjega lepega 

dne v marcu. 

 

Dobro razpoloženi smo se odpravili iz Tabora mimo račjeka v Črni Vrh, kjer smo si pri Hrašarjevi preši privoščili krajši 

energijski postanek. Zaradi precej namočene zemlje v Virtah smo krenili na obrobje v gozd in se po mehki gozdni poti 

sprehodili vse do domačije Kos v Pondorju. Potem nas je pot vodila ob Mrzlem polju mimo Slaparjevega kozolca v 

gasilski dom v Ojstriško vas. Tu smo moški pripravili prisotnim udeleženkam kratek kulturni program ob njihovem 

materinskem dnevu. Kratek nagovor predsednika, recitacije in petje ponovno prebujenih Taborskih čričkov nam je 

popestrilo naše druženje. 
 

 

Srečno do prihodnjič! 

                                                                             Društvo upokojencev Tabor 

 

Obiskali so nas 

 
V četrtek, 5. aprila, so nas obiskali člani geografske sekcije Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje. V slabem 

vremenu smo si najprej ogledali center Tabora (osnovno šolo, vrtec in Dom krajanov). Gospod profesor nam je pokazal 

cerkev in s skupnimi močmi sva podala zgodovino ter razvoj cerkve. Odpeljali smo se v Ojstrico in si od daleč ogledali 

grajski grič in Krvavico, od zunaj smo si ogledali tudi loško šolo. Prav tako je bil zanimiv 

pogled na Vinograde. Pokazala sem jim izhodišče za pot na Zajčevo kočo in Čemšeniško 

planino. Zaradi nenehnega padanja dežja nismo šli proti Miklavžu. Na poti nazaj smo si iz 

avtobusa ogledali Ropretovo žago in pot nadaljevali v Pondor. Odpravili smo se do kužnega 

znamenja na 15. poldnevniku. Pri Apat smo postali pri miljnem kamnu. V Kapli nas je zopet 

zalila ploha, tako da smo si ogledali Bobnarjevo domačijo in cerkev kar iz avtobusa. Pot smo 

nadaljevali v Ojstriško vas. Pri kapelici smo izstopili in si ogledali center vasi. Nato smo se 

odpravili proti čebelarskemu muzeju. Tu smo bili zelo presenečeni, ko nas je čakala polna 

skleda medenjakov in domač višnjev liker ter zelo dobra kavica. Gospa Mira in gospa Majda 

sta nas seznanili z zgodovino muzeja, malo pa smo tudi poklepetali. Ker nam vreme nikakor 

ni dovolilo krajšega sprehoda, smo se odpravili k Brišn´k. Tam nam je gospod Gržina pripravil malico. V klepetu in z 

zadovoljstvom smo se po dobri uri razšli. Na koncu sem svoje prve goste povabila na Šentjurski sejem in prvomajski 

pohod na Čemšeniško planino in Zajčevo kočo. Bilo je zanimivo in upam, da to ni bil zadnji ogled Tabora in njegovih 

vasi.  

Zidna kapelica v 

Pondorju 
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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Tabor na 26. redni seji dne 16. 4. 

2018 sprejel 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 

OBČINE TABOR 

 

 

1. člen 

V Statutu Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006, 51/2010, Uradne objave Občine Tabor, št. 60/2015) se v 4. členu 

črta drugi stavek in doda besedilo: Občina se samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne skupnosti – pokrajine. 

 

2. člen 

V 9. točki prvega odstavka 6. člena Statuta se črta besedilo »vodnih virov«. 

 

3. člen 

V 6. členu se doda besedilo, ki se glasi: Država lahko z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz 

državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva. 

 

4. člen 

V tretjem stavku 12. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Splošni akti občine se objavljajo v uradnem glasilu 

Občine Tabor.« 

 

5. člen 

Peti odstavek 13. člena se črta. 

 

6. člen 

Peta alineja drugega odstavka 15. člena se črta. 

 

7. člen 

Predzadnja alineja 15. člena se črta. 

 

 

VSEBINA  

 

 Spremembe in dopolnitve STATUTA Občine Tabor 

 Spremembe in dopolnitve POSLOVNIKA Občine Tabor 

 ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Tabor za leto 2017 

 ODLOK o občinskih cestah v Občini Tabor 
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8. člen 

Prvi stavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: »Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana 

delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj vsakega člana občinskega sveta.« 

 

9. člen 

Zadnji stavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi: »Nadzorni odbor za svoje dokumente uporablja žig občine.« 

 

10. člen 

Drugi odstavek 68. člena se črta in se nadomesti z novim: »Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z 

zakonom ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu, lahko pa ga 

skliče na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali sveta ožjega dela občine.« 

 

11. člen 

Tretji odstavek 72. člena se črta in se nadomesti z novim: 

Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev 

v občini oziroma v njenem posameznem delu. 

 

12. člen 

Prvi, drugi in tretji odstavek 79. člena se črtajo in se doda besedilo: Volivec da svojo podporo zahtevi z vpisom osebnih 

podatkov ter s podpisom na obrazcu, ki ga določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice. Na obrazcu mora 

biti navedena zahteva za razpis referenduma, na katero se nanaša podpora volivca. Volivec lahko da podporo s 

podpisom posamezni zahtevi za razpis referenduma samo enkrat. 

  

Volivec podpiše obrazec osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega 

prebivališča. Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim 

podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.« 

 

13. člen 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

Št. 032-1/2018 

Tabor, dne 16. 4. 2018 

 

                                                                                                                               ŽUPAN 

                                                                                                                             OBČINA TABOR 

                                                                                                                             Anton GROBLER 

                                                                                                                              l.r. 

 

 

 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Tabor na 26. redni seji dne 16. 4. 

2018 sprejel 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA 

OBČINE TABOR 

 

1. člen 

V Poslovniku Občinskega sveta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006) se 7. člen spremeni tako, da se glasi: 

Svet uporablja žig občine, ki je določen – s statutom, podrobneje pa z odlokom o istovetnostnih simbolih Občine Tabor, 

v katerega notranjem krogu je ime občinskega organa »OBČINSKI SVET«.  

Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.  

Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.  
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Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik občine oziroma direktor občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: 

tajnik).  

 

2. člen 

V 8. členu se doda besedilo, ki se glasi: 

Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.  

Obvezni dnevni red konstitutivne seje občinskega sveta je: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta, 

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana, 

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov 

sveta, 

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta,  

5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana,  

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

O dnevnem redu konstitutivne seje občinski svet ne razpravlja in ne odloča. 

 

3. člen 

Črta se prvi stavek 9. člena in doda nov odstavek: Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za 

člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne 

sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta. 

 

4. člen 

Drugi stavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha mandat 

članom v nadzornem odboru občine ter članom stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta. 

 

5. člen 

Tretji odstavek 11. člena se črta. 

 

6. člen 

Prvi stavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov 

komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo, na konstitutivni seji ali najkasneje 

na prvi naslednji seji.  

 

7. člen 

54. člen se spremeni tako, da se glasi: 

Potek seje občinskega sveta se zvočno snema za potrebe priprave zapisnika seje in z namenom zagotavljanja 

transparentnosti delovanja občinskega sveta oziroma zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem občinskega sveta. 

 

Zvočni posnetek seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in drugim gradivom s seje.  

 

Član občinskega sveta in drug udeleženec seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati 

zvočni posnetek seje. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega delavca.  

 

Vsakdo lahko zaprosi, da se del posnetka, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki ga želi pridobiti, dobesedno 

prepiše in se mu posreduje. Zahtevo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi 

pridobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščeni uradni osebi občinske uprave, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.  

 

Z informacijo o zvočnem snemanju seje se vse prisotne na seji seznani z obvestilom, izobešenim na vidnem mestu v 

prostoru, kjer poteka seja. 

 

8. člen 

Drugi stavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 

članov. 

Druga alineja tretjega stavka 58. člena se črta.  
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9. člen 

67. člen se spremeni tako, da se glasi: 

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na predlog 

najmanj enega člana občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.  

 

10. člen 

V 77. člen se doda besedilo, ki se glasi: 

Po opravljeni prvi obravnavi predloga odloka se predlog odloka posreduje v 30-dnevno javno obravnavo.  

 

Obvestilo o javni obravnavi predloga odloka se objavi na spletni strani in oglasni deski občine. Obvestilo o javni 

obravnavi vsebuje povabilo zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov, pripomb in mnenj na predlog odloka. 

 

Predlog odloka se skupaj s spremljajočim gradivom objavi na spletni strani občine in razgrne v prostorih občine v 

poslovnem času občinske uprave.  

 

Po končani javni obravnavi občinska uprava pripravi poročilo o javni obravnavi, ki vsebuje zapisnik javne obravnave in 

obrazložitve razlogov za upoštevanje ali neupoštevanje posredovanih pripomb, predlogov in mnenj zainteresirane 

javnosti. 

 

Poročilo o javni obravnavi se posreduje občinskemu svetu kot del gradiva za drugo obravnavo predloga odloka. 

 

11. člen 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Tabor  pričnejo veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

Št. 032-2/2018 

Tabor, dne 16. 4. 2018 

 

                                                                                                                            ŽUPAN 

                                                                                                                             OBČINA TABOR 

                                                                                                                             Anton GROBLER 

                                                                                                                              l.r. 

 

 

 

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

ZUJF, 14/15 ‒ ZUUJFO in 11/18 ‒ ZSPDSLS-1), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ‒ UPB4, 

14/13-popr., 101/13, 55/15 ‒ ZFisP, 96/15 ‒ ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 

120/06, 51/10 in 60/15) je Občinski svet Občine Tabor na svoji 26. redni seji dne 16. 4. 2018 sprejel   

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 

PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2017 

 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2017. 

 
2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 

podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 

prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz  
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predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto 2017. Sestavni del zaključnega 

računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 

projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  

 

3. člen 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 2017 

znašajo: 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

______________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov                                                                                                        Zaključni račun 2017                         

________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 

 70 DAVČNI PRIHODKI 

  700 Davki na dohodek in dobiček 

  703 Davki na premoženje 

  704 Domači davki na blago in storitve 

  706 Drugi davki 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                                   

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

711 Upravne takse in pristojbine 

                        712 Globe in druge denarne kazni                                                                                                                          

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

  714 Drugi nedavčni prihodki 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                                                                                                                                                                    

722 Prihodki od prodaje zemljišč 

                 73 PREJETE DONACIJE                                                                                                

730 Prejete donacije iz domačih virov 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                                              

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

                      

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 

 40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

402 Izdatki za blago in storitve 

403 Plačila domačih obresti                                                                                                                                                

409 Rezerve 

 41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

413 Drugi tekoči domači transferi 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                                           

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU 

432 Investicijski transferi PU  

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 1.561.962 

1.414.018 

1.260.840 

1.153.452 

76.704 

30.684 

0 

153.178 

88.066 

1.885 

1.960 

12.656 

48.611 

                       3.705                            
                        3.705                                            

0                         
0 

144.239           

144.239                                               

                  

1.534.981 

                    623.446 

                    227.531 

                      35.017 

                    338.847 

6.152                        

                      15.899 

617.697 

18.663 

458.753 

40.837 

99.444 

272.600 

272.600 

21.238 

8.866 

12.372 

 

26.982 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

________________________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov                                                                                                            Zaključni račun 2017 

________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA  DANIH POSOJIL IN PRODAJA                                                  0  

        KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                                                 0                                                                                                                                                                                      

       750 Prejeta vračila danih posojil                                                                                               0                                                       

 



 

19 6/12 

       

 751 Prodaja kapitalskih deležev                                                                                                      0       

       752 Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                        0              

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH                                                      0                               

DELEŽEV (440+441+442+443) 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                        0                                

       441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                            0    

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   

 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                                              0 

    (IV.-V.) 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

________________________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov                                                                                                             Zaključni račun 2017 

________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 

 50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje  

       

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                         

 55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

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

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 

 (VII.-VIII.) 
 

              XI. NETO FINANCIRANJE 

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

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 

9009 Splošni sklad za drugo- ali 0 ali + 

 

                81.162 

                81.162 
                81.162 

                 

                93.338  

          93.338 

                93.338 

 

             

                14.807 

 

              -12.175 

                  

 

             -26.982 

 

            

              82.331 

                   

               

 

 

4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2017 se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

Številka: 03201/2018 

Tabor,  16. 4. 2018                                                                            
                                                                                                                            ŽUPAN 

                                                                                                                             OBČINA TABOR 

                                                                                                                             Anton GROBLER 

                                                                                                                              l.r. 

 

 

 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 

– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in odl. US – 76/16), 95. in 100. člena 

Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, – odl. US, 46/15 in 10/18) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni 

list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15) je Občinski svet Občine Tabor na 26. redni seji dne 16. 4. 2018 sprejel 

 

O D L O K 

O OBČINSKIH CESTAH V OBČINI TABOR 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 



 

20 
7/12 

 

1. člen 

Ceste v Občini Tabor (v nadaljevanju: občini) se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o 

cestah in ta odlok. 

 

2. člen 

(namen odloka) 

S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Občini Tabor določijo: 

- občinske ceste na območju občine in postopek njihove kategorizacije; 

- način izvajanja nalog upravljanja; 

- način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest; 

- širina varovalnih pasov; 

- graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih; 

- inšpekcijsko nadzorstvo in sankcioniranje kršitev tega odloka. 

 

 

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA  

 

3. člen 

(občinske ceste) 

Občinske ceste na območju Občine Tabor so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.  

 

4. člen 

(kategorije občinskih cest) 

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (JK). 

 

5. člen 

(kategorizacija občinskih cest) 

(1) Predlog kategorizacije občinskih cest pripravi pristojni organ Občine Tabor, sprejme pa Občinski svet Občine 

Tabor. S kategorizacijo občinskih cest se določi, kateri vrsti prometa so namenjene. 

(2) V primeru gradnje nove ali nadomestne ceste mora biti pred predajo ceste v promet določena in predvidena 

kategorija ceste. 

(3) Predlog kategorizacije mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo po 

postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest. 

 

6. člen 

(spremembe kategorizacije občinskih cest) 

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne 

površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka. 

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo ožji deli občine in zainteresirane pravne osebe (podjetja 

in druge organizacije). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest. 

 

7. člen 

(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest) 

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot 

rekonstruirana cesta. 

 

8. člen 

(opustitev občinske ceste) 

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo. 

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu 

ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti 

plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te 

ceste. 
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(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste 

odloči Občinski svet Občine Tabor. 

 

9. člen 

(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste) 

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te 

ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste. 

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih 

deset let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana v zemljiško knjigo. 

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o 

gozdovih. 

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Tabor na predlog župana, njena 

kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka. 

 

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST  

 

10. člen 

(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest) 

(1) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v posameznem koledarskem letu se usklajuje in sprejema v skladu 

z veljavno zakonodajo na področju vzdrževanja cest. 

(2) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na 

občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah 

(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje 

nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil inšpektor za ceste, niso pa 

sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu. 

 

11. člen 

(naloge in pristojnosti pristojnega organa Občine Tabor) 

Občinska uprava Občine Tabor opravlja strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, 

vzdrževanje in varstvo občinskih cest. Te obsegajo zlasti: 

- izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh 

planov; 

- naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;  

- naloge nadzora nad stanjem občinskih cest; 

- izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca 

na podlagi javnega razpisa;  

- izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest; 

- naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste; 

- vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene 

porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah; 

- organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelave zbranih podatkov; 

- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih; 

- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih; 

- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje 

z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov; 

- izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi. 

 

12. člen 

(financiranje občinskih cest) 

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine in z drugimi viri. 

 

 

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST  

 

13. člen 

(projektiranje občinskih cest) 
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V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske 

ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj 

vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih 

dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.  

 

14. člen 

(obveznost usklajenega projektiranja) 

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, 

naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba 

opraviti na območju ceste. 

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je 

odgovorna občinska uprava. 

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije 

investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav. 

 

15. člen 

(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste) 

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del  

ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve 

občinske ceste krije investitor objekta ali naprave. 

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali 

zaradi zahteve občine za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem 

odstavku. 

 

16. člen 

(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 

(1) Občina Tabor mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih 

objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 45 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo 

rekonstrukcijo ceste.  

(2) Občina Tabor mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago 

načrte in podatke, potrebne za uskladitev del. 

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob 

njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v ali ob občinski cesti. Upravljavec 

gospodarske javne infrastrukture mora Občino Tabor obvestiti o nameravanih posegih najmanj 90 dni pred pričetkom 

del. 

 

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST  

 

17. člen 

(odgovornost za stanje občinskih cest) 

(1) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot gospodarske javne službe in izvajanje ostalih ukrepov iz odloka 

je odgovoren izvajalec gospodarske javne službe. 

(2) Za organiziranje vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest in izvajanje ostalih ukrepov iz tega odloka je zadolžena 

občinska uprava. 

 

18. člen 

(javna služba vzdrževanja občinskih cest) 

(1) Redno vzdrževanje občinskih cest zagotavlja upravljavec občinskih cest z Režijskim obratom ali z oddajo v izvedbo 

na podlagi postopka pridobivanja ponudb. Upravljavec občinskih cest se lahko odloči tudi za podelitev koncesije 

pravnim ali fizičnim osebam po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe. 

(2) Obnovitvena dela in vzdrževalna dela večjega obsega na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega 

razpisa. Obnovitvena dela oddaja občina po postopku in pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.  

 

19. člen 

(vzdrževanje križišč in križanj)  
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Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju 

cestnega sveta občinske ceste skrbi občina. 

 

20. člen 

(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 

Občina lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po 

kateri je dovoljen javni promet. 

 

21. člen  

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občina 

prehodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. 

 

 

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH  

 

22. člen 

(omejitve uporabe občinske ceste) 

(1) Ukrepe za omejitev uporabe občinske ceste lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja 

intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O navedenih ukrepih morata nemudoma obvestiti občino, policijo, 

inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja.  

(2) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od 

enega leta, se določi v skladu z določbo 32. člena tega odloka. 

 

23. člen 

(varovalni pas ob občinski cesti) 

 (1) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri 

premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša: 

– pri lokalnih cestah 8 metrov, 

– pri javnih poteh 5 metrov, 

– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra. 

(2) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Tabor, v postopku 

priprave katerih je bilo pridobljeno soglasje občine. 

 

24. člen 

(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav) 

(1) Kabelski vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave se smejo napeljevati oziroma postavljati 

v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem občine. 

(2) Občina lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi 

obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške 

prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za 

njihovo napeljavo oziroma postavitev. 

(3) Občina lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali 

promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste. 

 

25. člen 

(dela na občinski cesti) 

(1) Prekopavanje, spodkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občine. 

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del. 

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 

cesto, neposredno ogroženi varen promet, oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska 

škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti občino, policijo, 

redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje 

odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega 

vzdrževanja ceste. 

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti 

promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o  
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njenem prenehanju takoj obvestiti občino, policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja 

ceste. 

 

26. člen 

(1) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že 

v projektni dokumentaciji za te gradnje. 

(2) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne 

signalizacije, krije njegov investitor. 

(3) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati občina zaradi ugotovitve njegove skladnosti s 

tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena. 

 

 

27. člen 

(1) Upravljavec ceste lahko v primeru omejitve prometa za določene vrste vozil, dovoli izjeme za posamezna vozila. 

(2) V dovoljenju iz prvega odstavka tega člena se določijo pogoji, v katerih so izjeme dovoljene, čas trajanja dovoljenja 

in odškodnina v primeru poškodb na cestnem telesu, ki bi nastale zaradi neupoštevanja pogojev dovoljenja.  

 

28. člen 

(obveznosti sosedov ob občinski cesti) 

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene 

snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo 

varnosti udeležencev v prometu. 

 

29. člen 

(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste) 

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občina. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, 

redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena s strani 

občine potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske 

ceste. 

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v 

javno korist, za katere na podlagi 21. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj 

tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti občino, policijo, redarstvo, inšpektorja za ceste in izvajalca rednega 

vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala.  

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 

zapore ceste in čas njenega trajanja. 

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 10 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora 

vsebovati: 

- podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste,  

- podatke o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter 

- prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. 

Občina kot izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med 

prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi 

prometnimi obremenitvami ceste. 

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste, zaradi del na cesti, se smiselno uporablja tudi 

za športne in druge prireditve na občinski cesti. 

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj 

popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega 

obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste. 

 

30. člen 

(polje preglednosti) 

Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in občina. 

 

31. člen 

(prometna signalizacija na občinskih cestah) 

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa občina.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/94837/#(opravljanje del ob občinski cesti)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/94837/#(opravljanje del ob občinski cesti)
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(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 

znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija) samo 

v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične 

in druge obvestilne signalizacije odloči občina. Občina ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, 

njeno vzdrževanje in odstranitev. 

 

32. člen 

(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in 

drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja 

prepovedano v varovalnem pasu ceste. Občina lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so 

obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo 

pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve. 

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le 

zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije, v predpisih o javnih cestah. 

Soglasje za njihovo postavitev izda občina. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o 

varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le 

za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad 

voziščem občinske ceste. 

 

VII. INŠPEKCIJSKI IN PRITOŽBENI ORGAN 

 

33. člen 

(pritožbeni organ) 

(1) O soglasjih in dovoljenjih, ki jih po določbah tega odloka izdaja občina, se odloči z odločbo v upravnem postopku, 

razen če je za dela, določena v teh členih, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V tem primeru se izda soglasje v 

skladu s predpisi o graditvi objektov. 

(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in katera po določbah tega 

odloka izdaja občina, je dovoljena pritožba na župana. Zoper odločbo župana je mogoče pričeti upravni spor.   

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

34. člen 

(razveljavitev predpisov) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tabor 

(Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013). 

 

35. člen 

(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

 

Št. 37100-1/2018 

Tabor, dne 17. 4. 2018 

 

                                                                                                                             ŽUPAN 

                                                                                                                             OBČINA TABOR 

                                                                                                                             Anton GROBLER 

                                                                                                                              l.r. 
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3. na kvizu Mladi in kmetijstvo 

 

V soboto, 7. aprila 2018, je v Petrovčah pod taktirko Društva podeželske mladine Spodnja Savinjska dolina potekal 

regijski kviz Mladi in kmetijstvo. Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

vsako leto izbereta teme, s katerimi želita mladim približati kmetijske tematike. Tako je bil letos poudarek na 

govedoreji (krave molznice), digitalizaciji v kmetijstvu (FADN knjigovodstvo), 20. maj ‒ svetovni dan čebel in 25. 

obletnici ustanovitve Zveze slovenske podeželske mladine.  

 

Naši tekmovalci ‒ Martin Cestnik, Nika Dobnik in Saša Sirše so se izvrstno izkazali, saj so iz kroga v krog ob burnem 

navijanju ostalih Taborčanov dokazovali, da tematike odlično obvladajo. Na koncu nam je zmanjkal kanček sreče za 

zmago, smo pa kljub temu ponosni na osvojen pokal bronastega leska. Po tekmovanju pa smo se pozabavali v zvokih 

ansambla Poziv.  

 

DPM Tabor 

 

Košarkarska tekma Stari ‒ Mladi 

 
Košarkarska tekma Stari ‒ Mladi ima že kar dolgo tradicijo, saj sega v leto 1998, ko smo se pomerili in tako zaključili 

sezono. Izmenjalo se je kar precej rekreativnih igralcev in tako je gibanje oz. rekreiranje doseglo svoj namen. Tudi letos 

ni bilo nič 

drugače, bila je 

tekma z veliko 

tekmovalnega 

naboja, a vendar s 

to posebnostjo, da 

sta bili letos 

potrebni dve 

tekmi. V prvi 

tekmi je 

tekmovalnost 

pregorela, druga 

tekma, s pomočjo 

rutiniranega 

sodnika, je šla 

gladko, razen 

Starim, ki so 

izgubili. Končni 

rezultat 90 : 80 za 

Mlade je zaslužen, kajti blestela sta Jurkošek in Lednik. V tekmovanju meta za tri točke s petih pozicij po tri mete pa je 

najboljši rezultat dosegel Jernej Grobler z 9 zadetki. Tako, sezona je pod streho, naj pa še povabim vse ljubitelje 

košarke na zunanje igrišče, ko bo vreme to dopuščalo. 

 
                          TVD Partizan 



 

27 

Iz domače župnije 

15 

 

 

 

 

»Kristjan brez svete maše je kot športnik brez treninga.« 

(p. dr. Tadej Strehovec v oddaji Za življenje na Radiu Ognjišče, 5. 4. 2018) 

 
Kaj je sveta maša? 

 

Sveta maša je srce in vrhunec življenja Cerkve. Po tej daritvi Bog razliva milost odrešenja na vso Cerkev. Sveta maša je 

duhovna hrana kristjanovega življenja. Pomembna je tudi za zdravje telesa. 

 

Beseda maša (missio) pomeni poslanstvo. Pomeni, da smo verniki poslani, da bi v svojem vsakdanjem življenju živeli, 

izpolnjevali Božjo voljo. Na to pot nas ob zaključku vsake svete maše pospremi duhovnik z besedami: »Pojdite v 

miru!« 

 

Papež Frančišek pravi: »Maša je kot gorčično zrno, ki potem v vsakdanjem življenju raste in dozori v dobrih delih, 

držah, ki so podobne Jezusovim.« (splošna avdienca, 4. 4. 2018)   

 
Sveti Janez Marija Vianney (1786‒1859) (francoski duhovnik z vzdevkom arški župnik), ki velja za vzor duhovnikom, 

je od vseh duhovniških opravil najbolj cenil mašo. Pomenila mu je sonce duhovniškega življenja. Rekel je: »Vsa dobra 

dela skupaj ne odtehtajo svete maše, ker so človeška dela, sveta maša pa je Božje delo.«  

 

K sveti maši nas kliče sam Jezus Kristus, da bi bili občestvo pri evharistiji. To pomeni, da ko smo pri sveti maši fizično 

skupaj, postajamo vedno bolj tudi duhovno občestvo.  

 

Žal marsikoga slišimo govoriti: »Ne grem več k maši; krivi so duhovniki, ker so dolgočasni.« Spet drugi: »Kaj bi hodil 

vsako nedeljo k maši, ko od tega nič nimam.« Ali celo: »Kaj bi hodil, ko pa tisti, ki hodijo k maši, niso nič boljši.« Ali 

pa: »Saj nič ne slišim, premrzlo je, predolgo traja, jo lahko poslušam po radiu …« 

 

Zakaj hoditi k sveti maši? 

 

Zato, ker se tam srečamo z Bogom in postajamo občestvo, skupnost vernikov. Zato, ker tam prejmemo evharistijo, 

Jezusa, ki ima mnoge sadove, največji pa je sposobnost ljubiti, kakor je ljubil On. Torej ljubiti tudi sovražnike, kot nam 

tako goreče prigovarja naš duhovni pomočnik dr. Pirnat. Po tem nas bodo vsi prepoznali.  

 

Za kristjana je sveta maša potreba in veselje. Je dar, pa tudi dolžnost in obveznost. Tako pravi 3. božja zapoved 

(Posvečuj Gospodov dan) in 2. cerkvena zapoved (Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši). 

 

Na sveto mašo se pripravimo! 

 

Še pred časom je pri nas v soboto, ob 16. uri, zvonilo: »Ljudje, pozor, jutri ni navaden dan, jutri je nedelja. Končajte z 

delom, potrebno se je primerno pripraviti!« Ljudje so se včasih zares pripravili na sveto mašo. Zvečer so še posebej 

skrbno očistili čevlje in obleko, pripravili vse za živino, da je bilo v nedeljo manj dela, se dogovorili, kdaj gre kdo k 

maši in spovedi, posebej ob stanovskih nedeljah. 

 

Na sveto mašo pripravimo tudi svojo dušo. Poskrbimo, da ne gremo k maši v prepiru, polni zamer ali slabe volje.         

                                                                                                                           

Evharistični post je 1 uro pred obhajilom, lahko pa v tem času pijemo vodo. K maši pridemo brez zamujanja, še bolje 

nekoliko prej, da se v tišini in skupni ali osebni molitvi pripravimo nanjo. To velja tudi in predvsem za vse, ki 

sodelujejo v bogoslužju: organista, pevce, ministrante, bralce ... Na koru in zakristiji se v tišini in zbranosti pripravimo 

in dogovorimo za sodelovanje. Ni vseeno, kakšen odnos in spoštovanje imamo do bogoslužnega prostora. 

 

Ko vstopimo v cerkev, se pokrižamo z blagoslovljeno vodo. To je kratka izpoved vere v Boga Očeta, Sina in Svetega 

Duha. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Marija_Vianney
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Literarni utrinki 

16 

Pred cerkvijo pustimo vse, kar bi oviralo našo pozornost na Božji klic: iz ust damo žvečilni gumi, ugasnemo ali doma 

pustimo mobilni telefon, mini slušalk in računalniških igric pri sveti maši ne potrebujemo. Tudi živali ne vodimo s 

seboj k sveti maši. V času svete maše ima povezava z Bogom prednost pred vsem drugim. 

 

Najsvetejše počastimo z lepim poklekom na eno koleno, če pa tega ne zmoremo, se dostojanstveno priklonimo. Nato se 

zbrano napotimo na svoje mesto in v tišini in molitvi počakamo na začetek svete maše. Včasih skupno molimo rožni 

venec. Za zadnje trenutke pred sveto mašo pa je najprimerneje, da jih preživimo v tišini. 

 

Duhovniki darujejo sveto mašo vsak dan. Edini dan v letu, ko ni svete maše, je veliki petek. To je dan spomina na 

Jezusovo trpljenje in smrt. Vendar se tudi ta dan zberemo v cerkvi pri obredih velikega petka.  

 
Še posebej nedeljske svete maše so dan vstajenja, so dan kristjanov, so naš dan! Duhovno bogastvo nedelje je res 

veliko. Nedelja je povzetek vsega krščanskega življenja. Zato nedelje in svete maše ne doživljamo kot dolžnost, ampak 

kot privilegiran trenutek življenja. Nedelja je v središču krščanskega življenja. Je prvi dan izmed vseh dni. To je dan za 

Gospoda. Kristjani ta dan prekinemo delo, da slavimo Boga.  

 
Maj 2018, v Župniji sv. Jurij ob Taboru 

 

- Maj je mesec šmarnic. Kot je že v navadi v naši župniji, bomo med tednom 15 minut pred večerno sveto mašo 

brali otroške šmarnice. Vsako leto so zanimive. Letos bodo šmarnice za otroke imele naslov PRIPOVEDI O 

MARIJI. Napisal jih je Lojze Kozar ml. Lepo vabljeni otroci in njihovi bližnji. 

 

- V naši župniji so ob nedeljah popoldne tudi ljudske šmarnice pri posameznih krščanskih znamenjih. Pri teh 

šmarnicah združujemo molitev, petje in druženje. Prvo nedeljo (6. maj), se bomo zbrali pri lani obnovljeni kapeli v 

Ojstriški vasi, drugo nedeljo (13. maj) pri novem znamenju križa v Črnem Vrhu, tretjo nedeljo (20. maj), pri 

Martinkovi kapeli v Podlogu, četrto nedeljo (27. maj) pa se bomo srečali v župnijski cerkvi. Lepo vabljeni. 

 

- Letos imamo v naši župniji v teh pomladnih mesecih še posebej prijetno skrb in lepo delo. Pripravljamo se na 

novo mašo našega župljana Matica Lesjaka. Nova maša bo 8. julija. Pripravljalni odbor za organizacijo slovesnosti 

nove maše že deluje. Pred nami je veliko dela, ki pa se ga veselimo. Tako v občinskem glasilu kot v župnijskih 

oznanilih bomo o pripravi na novo mašo redno poročali in ob posameznih aktivnostih vabili k sodelovanju. K 

sodelovanju vabljeni vsi, ki se čutite nagovorjene in hvala vsem že v naprej. Matic želi, da bi se ob praznovanju 

nihče ne počutil izključenega. Tudi če ste se morda od Cerkve oddaljili ali v njej niste prisotni, povabljeni in 

dobrodošli. Poleg tega Matic želi, da bi bilo vse slavje poglobitev duhovnosti in vere v naši župniji ter okrepitev 

naše osebne vere. Želi, da bi bile vse slovesnosti skromne in v čast Bogu, ki ga je poklical v službo duhovnika. 

Želi: »Da bi bili z Njim,« kar je njegovo novomašno geslo. 

 

Vida Slakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Življenje je kruto … 

 
Kot meteor si me obšla 

in sedaj se smeješ moji ljubezni … 

Odšla si z drugim, 

Bog ti požegnaj to ljubezen! 

Ne trkaj na mojo dobroto, 

živi svoje življenje in 

ne jokaj za izginulimi dnevi, 

pa čeprav si bila moja velika ljubezen! 

Lepo preživljaj dneve ‒  

brez mene!!! 

 

TKsm  

Resnica boli … 

 
Se spominjaš najinih dni, 

polnih smeha in nežnosti? 

Sedaj si sama v svoji samoti, 

ki te grize v prsih! 

Zakaj si odšla od otrok, mene, 

zaradi dobrega seksa? 

Ostani tam in naj ti njegova žena 

streže zadnje dneve življenja!!! 

 

TKsm 
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Zgodilo se bo 
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB – KRAJEVNI ODBOR TABOR IN OBČINA TABOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

V A B I L O 
 

na tovariško srečanje  

ob dnevu upora proti okupatorju,  
ki bo 

v PETEK, 27. aprila 2018, ob 11. uri 

pri spominski plošči žrtvam NOB  na Domu krajanov Tabor. 
 

Slavnostni govornik bo  

Aljaž VERHOVNIK,  

generalni sekretar ZZB za vrednote NOB Slovenije. 

 

Po kulturnem programu se bo odvijalo tovariško srečanje ob golažu. 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

 

ZB ZA VREDNOTE NOB 

KO Tabor 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDyfmq84HaAhVGCsAKHSS1CagQjRx6BAgAEAU&url=http://www.brestanica.com/drustva/zdruzenje-borcev-za-vrednote-nob-krsko/&psig=AOvVaw16atmnsTkER4eVHrBkc3wm&ust=1521875764448289
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VAŠKI ODBOR MIKLAVŽ IN HIŠA LISJAK 

 

prirejata 13. SALAMIJADO 

 

v PETEK, 27. 4. 2018, ob 20. uri 

NA KMETIJI LAZNIK ‒ STARA ŠTALA. 

 

 
 

Letošnjo bero domačih salam boste lahko poskusili ob kapljici rujnega in prijetnemu druženju. 

 

Vabljeni vsi izdelovalci in ljubitelji domačih salam, tudi tisti, ki ne boste prispevali salam v ocenitev. 

 

SPREJEM SALAM BO V  

TOREK, 24. 4. 2018, OD 19. DO 21. URE NA KMETIJI LAZNIK. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VLJUDNO VABLJENI. 

Info: Adi, 041 543 396 
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PGD Kapla - Pondor 
vas 

 

v nedeljo, 29. aprila, 
 

vabi 

NA OKUSEN GOLAŽ, SLASTNE ČEVAPČIČE IN VRATOVINO Z ŽARA. 
 

Zraven tekne še kozarček domačega ali vrček piva in dobra glasba ansamblov: 
 

12.30‒16.00: Kaplja, Šus, Navihani muzikanti; 

16.00‒22.00: POSKOČNI MUZIKANTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

Vse to bo na voljo na Šentjurskem sejmu pod šotorom,  
zato vljudno vabljeni, da nas obiščete. 

                                                      
Gasilci iz Kaple in Pondorja   

 

 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

vabi 

 

v torek, 1. maja 2018, 
 

NA POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO. 
 

Odhod ob 9. uri izpred Kmetijske zadruge Tabor. 

 

Vabljeni! 
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Poslovili so se 
Srce je onemoglo, 

tvoj dih je zastal, 

a nate spomin 

bo vedno ostal. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala ob slovesu 

 

PAVLE URANKAR 

Iz Ojstriške vasi 

 

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in druga darove, vsem  

pogrebcem, govornici Matejki za tople besede slovesa, pevcem ter župniku  

g. Alojzu Pirnatu in župniku Iztoku Hanžiču za lepo opravljen obred. 
 

 

 

 

Žalujoči: vsi njeni 
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Oglasi 

... in še modrosti naših babic 
 Slana v začetku maja zorenju sadja nagaja. 

 
 

 
 

 
 

 Po sv. Servati (13. 5.) ni mraza se bati.  
 

 Če Zofija (15. 5.) zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni.  

Čestitke 

21 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ob občinskem prazniku,  

dnevu upora proti okupatorju  

in prazniku dela  

vam želimo mnogo veselja,  

pomladne igrivosti in  

praznično preživetih trenutkov. 
 

župan, občinska uprava in občinski svet 
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SPOŠTOVANE OBČANKE, CENJENI OBČANI, 

DELAVKE IN DELAVCI, 

TOVARIŠICE IN TOVARIŠI 

 

Ob prihajajočih praznikih 

 27. aprilu ‒ dnevu upora proti okupatorju 

in 

1. maju ‒ mednarodnem prazniku dela 

vam iskreno čestitamo! 

              

                                                                                                                                                                                          

                                                                Občinska organizacija Socialnih demokratov Tabor 

 

 
 

 

 
 
 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

SOBOTA, 

21. 4. 
14.00 

MEDVAŠKI TURNIR 

V MALEM NOGOMETU 
igrišče pri POŠ Tabor 

ŠD Partizan Tabor, 

Nogometna sekcija 

 (040 654 448,  

051 437 541) 

SOBOTA, 

21. 4. 
14.00 BALINANJE igrišče pri POŠ Tabor 

ŠD Partizan Tabor, 

Balinarska sekcija 

 (051 621 959) 

SOBOTA, 

21. 4. 

 
14.00 

PROMOCIJA NAMIZNEGA 

TENISA 

ZA OBČANE 

dvorišče 

med Domom 

krajanov in POŠ 

Tabor 

ŠD Partizan Tabor, 

Sekcija namizni tenis 

(041 767 883) 

SOBOTA, 

21. 4. 
16.00 

PROMOCIJA KOŠARKE 

ZA OBČANE 

igrišče pri  POŠ 

Tabor 

ŠD Partizan Tabor, 

Košarkarska sekcija 

(031 895 542) 

PON, 23. 4. 

TO, 24. 4. 

SRE, 25. 4. 

ČET, 26. 4. 

SOB, 28. 4. 

NED, 29. 4. 

8.00‒15.00 

8.00‒15.00 

8.00‒17.00 

8.00‒15.00 

8.00‒12.00 

8.00‒15.00 

 

RAZSTAVA IZDELKOV 

LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA 

 

 

sejna soba  

Občine Tabor 

 

 

 

KD I. Cankar Tabor, 

Likovna sekcija Mavrica 

 (068 146 126) 

 

TOREK, 

24. 4. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec, 

Občinska knjižnica Tabor 

(03 712 12 52) 

TOREK, 

24. 4. 
19.00‒21.00 

SPREJEM SALAM 

V OCENJEVANJE 

ZA SALAMIJADO 

Kmetija Laznik, 

Stara štala 

Vaška skupnost Miklavž 

in Hiša Lisjak 

 (041 543 396) 

SREDA, 

25. 4. 

 
19.00 

SLAVNOSTNA SEJA OS S 

PODELITVIJO OBČINSKIH 

PRIZNANJ 

telovadnica 

Doma krajanov Tabor 

Občina Tabor in Pevsko 

društvo Tabor 

(03 705 70 80) 

PETEK, 

27. 4. 
11.00 

TOVARIŠKO SREČANJE 

OB DNEVU UPORA 

SLOVENSKEGA NARODA 

pri Domu krajanov 

Tabor 

ZB za vrednote NOB 

Tabor 

(040 502 954) 

Koledar dogodkov in prireditev – april in maj 2018 
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OBČINA TABOR PGD KAPLA-PONDOR 

23 

PETEK, 

27. 4. 
19.00 

POMLADNI KONCERT 

GLASBENICE IN 

SOPRANISTKE NINE KREČA 

Z GOSTI 

cerkev sv. Jurija 

Tabor 

Nina Kreča 

(068 195 353) 

PETEK, 

27. 4. 

 
20.00 

13. TRADICIONALNA 

SALAMIJADA 

kmetija Laznik, 

Stara štala 

Vaška skupnost Miklavž 

in Hiša Lisjak 

(041 543 396) 

SOBOTA, 

28. 4. 
8.00‒13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o. 

Kapla 16, Tabor 

Steyr klub Savinjske 

doline 

(041 620 270) 

SOBOTA, 

28. 4. 

 
9.00 

 
ŠENTJURSKI VZPON 

NA KRVAVICO 

Ojstrica‒ 

Krvavica‒ 

Zajčeva koča 

ŠD Partizan Tabor, 

Blaž Ribič (040 453 407), 

Viki Urankar   

(040 636 295) 

NEDELJA, 

29. 4. 
8.00‒22.00 26. ŠENTJURSKI SEJEM 

okolica občinske 

zgradbe, POŠ-a in 

Doma krajanov Tabor 

Občina Tabor in 

PGD Kapla - Pondor 

(03 705 70 80) 

TOREK, 

1. 5. 
9.00 

PRVOMAJSKI POHOD 

NA ČEMŠENIŠKO PLANINO 

IN 

ZAJČEVO KOČO 

odhod izpred 

KZ Tabor 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

 

ČETRTEK, 

10. 5. 

 

9.00 

 

KROŽEK BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE 

sejna soba 

Občine Tabor 

Kmetijsko gozdarski 

zavod, Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

SOBOTA, 

12. 5. 
8.00‒13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o. 

Kapla 16, Tabor 

Steyr klub Savinjske 

doline 

(041 620 270) 

SREDA, 

16. 5. 
18.00 

SPREJEM NOVOROJENČKOV 

IN PRVOŠOLČKOV 

PRI  ŽUPANU 

telovadnica 

Doma krajanov Tabor 

Občina Tabor 

(03 705 70 80) 

SOBOTA, 

19. 5. 
20.00 

LETNI KONCERT 

MEŠANEGA PEVSKEGA 

ZBORA TABOR Z GOSTI 

telovadnica 

Doma krajanov Tabor 

MePZ Tabor 

(041 657 580) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                     
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

 

9.00 

PRIČETEK DELOVANJA 

SEJEMSKIH STOJNIC 

IN 

KMEČKE TRŽNICE 

okolica občinske stavbe, 

POŠ-a  in 

v Domu krajanov 

Občina Tabor 

(03 705 70 80) 

9.00 
SVETA MAŠA 

V CERKVI SV. JURIJA 
cerkev sv. Jurija 

Župnija Sv. Jurij ob Taboru 

(03 5727 092) 

10.00 

 

PARADA 

HARMONIKARJEV, KONJENIKOV, 

HMELJSKIH STAREŠIN, GASILCEV, 

DRUŠTEV, OLDTIMERJEV … 

od KZ Tabor do 

Doma krajanov 

Občina Tabor 

(03 705 70 80) 

10.30 

PREDSTAVITEV 

TAEKWON-DO KLUBA SUN 

BRASLOVČE 

šotor 

pri Domu krajanov 

Taekwon-do klub Sun 

Braslovče 

(041 365 007) 

26. Šentjurski sejem – nedelja, 29. april 2018 
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10.45 
PREDSTAVITEV 

JUDO KLUBA SHIDO TABOR 

šotor 

pri Domu krajanov 

Judo klub Shido 

(070 346 463) 

11.00 
TABOR IMA 

TALENT 

šotor 

pri Domu krajanov 

Pevsko društvo Tabor 

(041 657 580) 

12.30‒22.00 

ZABAVA Z ANSAMBLI POSKOČNI 

MUZIKANTI,  NAVIHANI 

MUZIKANTI, KAPLJA,  ŠUS 

šotor 

pri Domu krajanov 

PGD Kapla - Pondor 

(040 645 889) 

URA 
TEKMOVANJA/RAZSTAVE/ 

DELAVNICE 
KJE ORGANIZATOR 

10.00‒14.00 
SEKAŠKO TEKMOVANJE 

LASTNIKOV GOZDOV 
Ribičev travnik 

pri Domu krajanov 

Društvo lastnikov gozdov 

SSD in  

Zavod za gozdove Slovenije 

(041 657 580) 

8.00‒15.00 PRODAJNE RAZSTAVE: 

 PECIVO DRUŠTVA ŽENA IN    

DEKLET OT; 

 UNIKATNI NAKIT, LESENI 

IZDELKI IN PREDSTAVITEV 

ALTERNATIVNE ENERGIJSKE 

PODPORE;  

 UNIKATNI IZDELKI. 

 

RAZSTAVE: 

 ČEBELARSKO DRUŠTVO 

TABOR SE PREDSTAVI 

(degustacija čebeljih pridelkov, 

razstava čebelarske opreme); 

 FOTOGRAFIJE FOTO KLUBA 

TABOR;  

 RAZSTAVA ROČNI DEL; 

 UMETNIŠKI IZDELKI 

LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA; 

 

 RAZSTAVA MALIH ŽIVALI. 

 

 

 

 

 

Dom krajanov, 

telovadnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom krajanov, 

telovadnica 

 

 

 

Občina Tabor, 

sejna soba 

 

pod kozolcem Kmetije 

Lukman 

 

 

Društvo žena in deklet OT 

(031 762 324) 

 

Andreja Kotnik 

(040 897 205) 

 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

 

Čebelarsko društvo Tabor 

(040 604 535) 

 

Foto klub Tabor 

(041 714 737) 

 

Vida Strožič 

(03 5727 182) 

 

Likovna sekcija Mavrica 

(068 146 126) 

 

Savinjsko društvo gojiteljev 

malih živali Občine Žalec 

(031 669 970) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

               »Ljubo doma, kdor ga ima.«  
  

(Slovenski pregovor)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

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

Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib 

Krvavica – 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: Tiskarna Koštomaj, d. o. o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Občinska knjižnica 

Tabor, TVD Partizan, Nina Kreča, DU Tabor, Jurij Sirše, GZ Žalec, MSK Žalec, 

PGD Loke, Tone Tavčer, družina Urankar, Hermina Zorenč 

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 


