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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kam le čas beži, kam se mu mudi? Leto za letom gre … Ja, tako poje 

legendarni ansambel Štirje kovači in, kako resnično, leto 2017 se počasi 

poslavlja in roko podaja novo leto 2018. Pred vami je praznični izvod 

Novic, ki vas bo popeljal po dogajanju v naši lokalni skupnosti in 

prihajajočih dogodkih. Izvod Novic pa vsebuje tudi drobno pozornost 

Občinskega sveta Občine Tabor in župana, to je koledar za leto 2018. 

Želim vam, da bi v vsakem dnevu koledarja živeli v miru, veselju, 

prijateljstvu in zdravju. 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovane Taborčanke, spoštovani Taborčani 
 

Končuje se leto 2017, pred nami je samo še čas 

praznovanj, obdarovanj in družinskega veselja. 

 

Za nami so že tri četrtine mandata, ki je zelo hitro minil.  

 

Lokalna skupnost se je rešila zapadlih obveznosti, hkrati 

pa končuje in se pripravlja na projekte, ki bodo poskrbeli 

za naše okolje in varnost nas, občanov. Tako kot letošnje 

leto bomo tudi v naslednjem nadaljevali z vlaganji v 

varne pot, gre za izgradnjo krajših odsekov pločnikov in 

pešpoti med naseljema Ojstriška vas in Tabor. V 

sodelovanju z občani bomo obnovili in asfaltirali dva 

cestna odseka. Z Direkcijo za ceste smo dosegli omejitev 

hitrosti skozi naselje Tabor na 40 km na uro in enako 

nameravamo doseči za naselji Ojstriška vas in Pondor, 

kjer poteka državna cesta. Intenzivno delamo odmere 

kategoriziranih cest in prenose lastništva na lokalno 

skupnost.  

V planu je obnova primarnega voda vodovoda iz zajetij 

Suhi potok in Križnikov mlin v sodelovanju z občinama 

Braslovče in Prebold. Sami pa bomo obnovili del 

vodovoda v spodnji Kapli. 

 

Kaže se potreba po širitvi oziroma povečanju učilnic 

vrtca. Lokalna skupnost bo še naprej sodelovala z vsemi 

društvi in jim tudi namenila več sredstev. Stekle so tudi 

priprave na jubilejne obletnice prostovoljnih gasilskih 

društev in v pripravi je dogovor o vlaganjih. 

 

Naj bo praznovaje božiča in novega leta za vse nas 

pestro in nepozabno. Srečno, zdravo, zadovoljno in 

poslovno uspešno leto 2018 vam želim! 

 

župan Tone Grobler   

 

Iz županovega kabineta 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR-sjN1ovYAhUSIewKHd0lAbYQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DWmPOugBmHh8&psig=AOvVaw2ty6gvzhcDonFDqq89YfWL&ust=1513415586284555
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SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČA   

ZA IZVEDBO NADOMESTNIH LOKALNIH  VOLITEV V VOLILNI ENOTI  3 - KAPLA 
 
Občinska volilna komisija Občine Tabor  na podlagi 3. točke 41. in 76. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 

94/07 ZLV UPB3 in 45/08) in 17. in 18. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Ur.l. RS, št. 98-3489/13) ter na podlagi 

Razpisa nadomestnih lokalnih volitev za 1 člana Občinskega sveta Občine Tabor v Volilni enoti 3 (Uradne objave Občine 

Tabor 4/2017),  ki bodo v nedeljo, dne 28. januarja 2018, sprejema Sklep o določitvi volišča.  

 

Za izvedbo volitev v VE 3 se določi volišče št. 184002: Gasilski dom Kapla, Kapla 45 A, 3304 Tabor, ki obsega območji 

naselij Kapla. 

 

Volišče je  določeno z nazivom, kot je določeno za izvedbo lokalnih volitev v letu 2014. Pregled volišča in določitev 

območij volišča z navedbo naselij je sestavni del tega sklepa.  

 

Za predčasno glasovanje se določi volišče na sedežu Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.  

 

Za glasovanje invalidov se določi volišče v Gasilskem domu Kapla, Kapla 45 A, 3304 Tabor. 

 

Za vsako volišče se določi po ena volilna skrinjica za izvedbo volitev v občinski svet. Skupno se naročita dve (2) volilni 

skrinjici. 

 

PREDSEDNIK OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

                      David TERŽAN, 

        l.r. 

 

Volišče Občine Tabor  
 

Za VE 3 - Kapla 

po prostorskih okoliših, naseljih, hišnih številkah  

 
Številka 

volišča 

Volišče Prostorski 

okoliš 

Naselje 

 Hišne številke 

Volilna 

enota 

184002 GASILSKI DOM 

KAPLA 

 

VOLIŠČE 

ZA 

INVALIDE 

 

0004 KAPLA 

(002) 

1  2  3   4   4A  4B  4C  5   6   7   8   9   

9A  10  11  12   13  13A 14  15  16  16A 

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

21A 22  22A  23   24  25  25A  26  27  34  

37  37A 46  46A  48  49  50  52 
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  0005 KAPLA 

(002) 

28  29  29A 30  31 31A 32  35  36 36A 38 

39 40  41  42  43  44  45  45A  51  51A  

53   54 55  55A  56  56A  56B  57  58  59  

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

66   
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Nadomestne lokalne volitve 2017 v Volilni enoti 3 - Kapla  
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         OBČINA TABOR 

       Občinska volilna komisija 

         Tabor 21, 3304 TABOR 

             Tel.: (03) 705 70 80, Fax: (03) 705 70 86 
            E-POŠTA: info@obcina-tabor.si 

 
Na podlagi 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ‒ ZLV ‒ UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska 

volilna komisija na 12. seji dne 14. novembra 2017 sprejela 

 

R O K O V N I K 

za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Tabor, 

ki bodo 28. januarja 2018 

 
Opombe: 

ZLV  Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ‒ ZLV ‒ UPB3, 45/08 in 83/12) 

ZVDZ  Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ‒ ZVDZ-UPB1 in 54/07 ‒ odločba US) 

ZEVP-1  Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 ‒ ZEVP1-UPB1), katerega določbe se po 42. členu 

ZEVP-2 uporabljajo do začetka uporabe ZEVP-2 

ZEVP-2  Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) 

ZVRK  Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 ‒ ZPolS-11/11, 28/11 ‒ odločba 

US in 98/13)  

 

I. 

 

Posamezna volilna opravila za izvedbo nadomestnih volitev člana občinskega sveta, ki bodo 28. 1. 2018, se izvedejo v 

naslednjih rokih (navedeni so skrajni roki!). 
 

Datum: 24. 11. 2017 

 

Dan: 1. dan                                                                  ZLV: 28. člen in Razpis volitev (Uradni list RS, št. 47/14) 

OPRAVILO 1: Dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za izvedbo volitev. 

 

OPRAVILO 2:  Ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani objavi število volilnih upravičencev v 

posamezni lokalni skupnosti. 
 

 

Datum: 24. 11. 2017  do 3. 1. 2018 do 19. ure 

 

Dan: 1. dan‒41. dan ZLV: 74. člen 

              (najkasneje 25. dan pred dnevom glasovanja)  

OPRAVILO:  Politične stranke določajo kandidate za člana občinskega sveta skladno z njihovimi pravili.  

 

Skupine volivcev določajo liste kandidatov za člana občinskega sveta z dajanjem podpore na 

predpisanih obrazcih. 
 

 

Datum:  1. 12. 2017 

 

Dan: 8. dan  ZEVP-1: 18. člen 

(najpozneje 7 dni po razpisu volitev) 

 

OPRAVILO 1:  Občinske volilne komisije in posebne občinske volilne komisije določijo volišča za izvedbo 

glasovanja in sporočijo pristojnemu organu, katera volišča bodo na območju, za katero vodi 

register stalnega prebivalstva, ter območja teh volišč. 

 ZLV: 37. člen 
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OPRAVILO 2:  Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo svoje predloge za 

imenovanje predsednika in članov volilnih odborov. 

 

Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z 

imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur 

oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s 

katerim od kandidatov, o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni 

odbor. 
 

 

Datum: 14. 12. 2017  

 

Dan: 21. dan ZEVP-2: 21. člen 

(najpozneje 20 dni po razpisu volitev) 

 

OPRAVILO:  Pristojni organ na krajevno običajen način razgrne volilne imenike. Vsak volivec ima pravico 

pregledati splošni volilni imenik in zahtevati popravek volilnega imenika. 
 

 

Datum: 3. 1. 2018 do 19. ure 

 

Dan: 41. dan  ZLV: 4. člen v zvezi z določbo 

(najkasneje 25. dan pred dnevom glasovanja)                           ZVDZ: 46. člen 

 

OPRAVILO 1:  Zadnji dan, ko se pri pristojnem upravnem organu lahko podpiše obrazec podpore kandidaturi 

oziroma listi kandidatov. 

 

 ZLV: prvi odstavek 74. člena 

 

OPRAVILO 2:  Pri občinskih volilnih komisijah je potrebno vložiti kandidature oziroma liste kandidatov za 

člana občinskega sveta ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci). 

 

Predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov 

občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov.  
 

Datum: 10. 1. 2018 

 

Dan: 48. dan  ZLV: drugi odstavek 74. člena 

(najpozneje do 18. dne pred dnem glasovanja) ZVDZ: 59. člen 

  

OPRAVILO 1:  Preizkus kandidatur/list kandidatov, pri čemer je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma 

zavrnitvi kandidature/liste kandidatov navedeni datum. 

   

 

Datum: 10. 1. 2018 do 13. 1. 2018 

 

Dan: 48. dan‒51. dan  

(od 18 dni do najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja) 

 

ZLV: drugi odstavek 74. člena 

 ZVDZ: 60. člen 

 

OPRAVILO:  Določitev seznama kandidatur oziroma list kandidatov (žrebanje vrstnega reda). 
 

 

Datum: 13. 1. 2018 

 

Dan: 51. dan ZLV: drugi odstavek 74. člena 

(najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja) ZVDZ: 61. člen  
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OPRAVILO 1:  Javna objava seznamov potrjenih kandidatur ter list kandidatov. 

 

 ZEVP-1: 22. člen  

 

OPRAVILO 2:  Državljani lahko do tega dne zahtevajo, ustno ali pisno, popravek volilnega imenika. 
 

 

Datum: 15. 1. 2018 

 

Dan: 63. dan                                                                  ZLV: 96. a člen 

(najpozneje 13 dni pred dnem glasovanja oziroma 48 ur po dnevu objave seznamov) 

 

OPRAVILO:  Predstavniki list kandidatov lahko v 48 urah po dnevu objave seznama vložijo ugovor zoper 

potrjeno listo kandidatov, če je sestavljena v nasprotju z zakonom o lokalnih volitvah. 
 

 

Datum: 16. 1. 2018 

 

Dan: 54. dan 

(najpozneje 12 dni pred dnem glasovanja)                   ZLV: 37. člen  

 

OPRAVILO: Zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti pristojno volilno komisijo o sorodstvenem 

ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v 

volilni odbor. 
 

Datum: 18. 1. 2018 

 

Dan: 56. dan                                                                ZLV: 75. člen v zvezi z določbo 

(najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja)                                  ZVDZ: 81. člen  

  

OPRAVILO: Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo do tega roka obvestiti občinsko volilno komisijo, da 

želijo glasovati po pošti.  
 

Datum: 19. 1. 2017 

 

Dan: 57. dan  ZEVP-1: 25. člen 

(najkasneje 9 dni pred dnem glasovanja)                                    ZVDZ-B: 36. člen (Uradni list RS,  št. 78/06) 

 

OPRAVILO: Pristojni organ potrdi volilne imenike ter jih preda občinskim volilnim komisijam oz. posebnim 

občinskim volilnim komisijam. 
 

 

Datum: 23. 1. 2018 

 

Dan: 61. dan                                                                 ZLV: drugi odstavek 47. člena 

(najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja) 

 

OPRAVILO: Predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov lahko predloži seznam zaupnikov občinski 

volilni komisiji oz. posebni občinski volilni komisiji. 
 

 

Datum: 23. 1., 24. 1., 25. 1. in 26. 1. 2018 

 

Dan: 61. do 64. dan                                                                     ZLV: 78. člen 

(najprej 5 dni in najpozneje 2 dni pred  dnem glasovanja) 

 

OPRAVILO:  Predčasno glasovanje. Državna volilna komisija priporoča občinskim volilnim komisijam, da 

določijo v navedenem roku kot dan predčasnega glasovanja sredo, 24. 1. 2018, najmanj med 

9.00 in 17.00, za torek, 23. 1. 2018, in/oziroma četrtek, 25. 1. 2018, pa glede na krajevni običaj 

oziroma potrebe.  
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Datum: 25. 1. 2018 

 

Dan: 63. dan                                                                   ZLV: 81. člen 

(najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja) 

 

OPRAVILO 1: Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, vložijo zahtevo, da želijo glasovati na 

svojem domu. 
 

 

Datum: 26. 1. 2018 do 24. ure 

 

Dan: 64. dan                                                              ZLV: 4. člen v zvezi z določbami  

(najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja)                                       ZVDZ: 5. člen 

 

  

OPRAVILO: Zaključek javne volilne propagande. Začetek volilnega molka. 
 

 

Datum: 28. 1. 2018 

 

Dan: 66. dan Razpis volitev (Uradne objave Občine Tabor št. 

4/2017) 

OPRAVILO: Splošno glasovanje. 
 

 

Datum: 29. 1. 2018  

 

Dan: 67. dan                                                                        ZLV: prvi odstavek 89. člena 

              (naslednji dan po dnevu glasovanja) 

 

OPRAVILO 1: Volilni odbori morajo predati volilno gradivo občinski volilni komisiji (najpozneje do 12. ure) 

ZLV: 88. člen 

 

OPRAVILO 2: Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti. 
 

 

Datum: 3. 2. 2018 

 

Dan: 72. dan 

(najkasneje 6. dan po dnevu glasovanja)                                     ZLV: 90. člen 

 

OPRAVILO: Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu, Državni 

volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov. 
 

 

Občinska volilna komisija je ta rokovnik sprejela v sestavi predsednik David Teržan ter člani Ivan Podbregar, Stanislav 

Petrič in Simon Jan.  

 

Rokovnik je sprejela soglasno. 

 

Številka: 041-01/2014-12/6            

Tabor, 14. 11. 2017 

 

David Teržan, l.r. 

                 Predsednik OVK 
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Razstave Likovne sekcije Mavrica 

 
V petek, 1. decembra 2017, je podžupan Občine Tabor g. Ludvik Miklavc slavnostno otvoril razstave Kulturnega društva 

Ivan Cankar Tabor, Likovne sekcije Mavrica: Žovneški v Spodnji Savinjski dolini, Friderik in Veronika ter 110-letnica 

ustanovitve Čebelarskega društva Tabor. 

 

Program je povezoval predsednik kulturnega društva g. Alen Kovačič, 

srednjeveške plese so nam umetelno predstavili in odplesali člani  KUD 

Galiarda iz Celja. Na otvoritvi je slikarka in pesnica ga. Stanislava 

Kopušar predstavila čudoviti lastni pesnitvi, posvečeni nesrečni ljubezni 

Friderika in Veronike, ki sta ju prebrala g. Tomaž Aubreht, ki je član 

Dramske sekcije Teloh, in avtorica sama. 

 

Prisotne so prisrčno pozdravili tudi predsednica Likovne sekcije Mavrica 

ga. Julijana Juhart, predstavnica Čebelarskega društva Tabor ga. Mira Pepel in pisatelj g. Franc Kralj. 

 

Gre za prvo slikarsko razstavo del na dano tematiko Žovneških, Friderika in Veronike Deseniške. Dela so nastala pod 

okriljem Likovne sekcije Mavrica letošnjo pomlad 

v času Tedna ljubiteljske kulture na srečanju 

slikarjev na ribniku pri Lisjaku v Miklavžu. 

 

Ideja za tematiko del izvira iz praznovanja ob 

ustanovitvi 110-letnice čebelarskega društva v 

Taboru v sklopu letošnjega občinskega praznika in 

iz predstavitve knjige Friderik II. Celjski in 

Veronika Deseniška pisatelja Franca Kralja in 

razstave njegovih fotografij na to opisano 

tematiko. 

 

Po pestrem in zanimivem programu je sledila degustacija medu čebelarke in lastnice Čebelarskega muzeja Pepel v 

Ojstriški vasi ge. Mire Pepel, ki je prispevala tudi nekaj zanimivih eksponatov iz lastne muzejske zbirke. 

 

Člani Likovne sekcije Mavrica bodo ob koncu razstave večino svojih umetniških stvaritev podarili Občini Tabor za namen 

protokolarnih daril in za okrasitev zidov občinske zgradbe. Za darila, katerih umetniških vrednosti se dobro zavedamo in 

jih globoko cenimo, se iskreno zahvaljujemo!  

 

Na razstavi, ki bo odprta do konca meseca decembra 2017 s svojimi deli sodelujejo: Kristina Kočevar, Ida Krašovic, Ida  

Jevšnik, Franica Šporn, Stanka Kopušar, Oskar Sovinc, Saša Dolšak, Mihaela Omladič, Sonja Jezernik, Cvetka Vačun, 

Mojca Korošec, Marija Studnička, Marija Krošelj, Lidija Tamše, Rudi Friškovec, Tatjana Štinek in Julijana Juhart. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Združenje za nadzor odgovornega lastništva živali Slovenije 
 

Obiskal nas je predstavnik združenja in nam obrazložil koncept delovanja te prostovoljne organizacije.  

 

Njihova dejavnost se financira s pomočjo prostovoljnih prispevkov, ki jih v nadaljevanju namenjajo socialno ogroženim 

prebivalcem za sofinanciranje sterilizacije, kastracije živali in usmrtitve živali. 

 

Sredstva lahko nakažeta na TR: SI56  048350002775227, sklic: SI00 730523-160003. 

 

Več v nadaljevanju. 

Saša Zidanšek Obreza 

Občinska uprava sporoča in obvešča 



 

8 

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                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Prejeli smo  
 

 

 

 

 

 

 

 

Predavanje Tomislava Brumca 
 

Predavanje Tomislava Brumca z vidika nekoga, ki se je 

prvič srečal z njim – in to je moj pogled na njegovo 

predavanje ... Na pobudo prijateljice Saše sem predvsem 

z radovednostjo sprejela povabilo na predavanje in 

vstopila v prostor, ki je bil skoraj nabito poln. Lahko bi 

rekli, da njegova »slava« očitno res daleč seže in da ga 

pozna že kar precejšen krog ljudi, predvsem po tem, kar 

je njegovo poslanstvo.  

 

Velik del udeležencev je bil na »novo« in tako se je 

gospod Brumec odločil, da bi bilo morda najbolje za 

razumevanje vseh, če nekoliko ponovi tematiko 

prejšnjega predavanja. Njegova razlaga je tekla predvsem 

na temo štirih pravil, ki jih zagovarja in spodbuja. Njegov 

pogled na stvari in življenje okoli njega je definitivno 

zanimiv in zelo dobra osnova za vse tiste, ki si želijo kaj 

spremeniti v svojem življenju, pa ne vedo, kako in kje 

začeti s samospoznavanjem. To, v čemer se je on 

resnično našel, je molitev, post in pomembnost tega, kaj 

mislimo.  

 

Nekako sem skozi predavanje dobila občutek, da je 

večinski delež njegovega časa posvečen temu, kako z 

močjo misli in energij, pomagati čim več ljudem. Skozi 

različne anekdote nam je poskušal prikazati, koliko 

»škode« se lahko naredi že samo z nepremišljenimi 

besedami. Po njegovih besedah je najpomembnejše za 

človeka, da ničesar ne obsoja, da stvari, ki jih doživlja, ne 

jemlje osebno ter da ne reagira na podlagi čustev, temveč 

občutkov. O razliki med občutki in čustvi sicer res ni bilo 

dosti povedanega, a vam iz lastnih izkušenj lahko povem, 

da je razlika zares ogromna in da je za vsakega 

posameznika resnično najpomembneje ne glede, kje na 

svoji poti se nahaja, da posluša svoj notranji glas. 

 

Njegove besede so brezkompromisne. Vidi se, da stoji za 

tem, kar izraža. Strinjam se, da je disciplina eden izmed 

ključnih faktorjev pri osebni preobrazbi, a hkrati bi 

opozorila tudi, da je nadvse pomembno, da nismo preveč 

»strogi« do sebe. Prav tako je na nek način dobro, da 

razrešujemo stvari tudi neposredno z ljudmi, s katerim 

smo morda v sporu ali med katerimi se čutijo napetosti, a 

v tovrstnih situacijah se rado zgodi, da projiciramo svoje 

rane na ljudi.  

 

Kot je gospod Brumec tudi obrazložil na primeru, 

določene besede povzročijo v nas določen čustven odziv 

in največ »škode« si naredimo ravno takrat, ko 

odreagiramo na podlagi te čustvene reakcije. Zakaj 

»škode« v narekovajih, če se naučimo tako ali drugače. 

Če se lahko izognemo nepotrebni bolečini, ker znamo 

»bolje«, je tudi prav, da se ji. Vse te vidike je na nek 

način predstavil gospod Brumec, ki spodbuja 

posameznike, da ne reagirajo, da ne delajo hitrih 

zaključkov na podlagi domnev ter da se poskušamo 

ustaviti in poslati osebi lepe misli, četudi nas morda kaj v 

povezavi s to osebo iztiri. Tukaj bi dodala še svoje 

stališče, ki se mi zdi prav tako pomembno, da pravzaprav 

šele v tišini zares »vidimo«, kaj čutimo. Torej, ko se 

zgodi neka čustvena situacija, je najbolje, da se takoj 

umaknemo in poglobimo vase. 

 

Gospod Brumec je prav tako poudarjal, da moramo 

stremeti k temu »ne‒grajanju«, ter da se ne odzivamo na 

situacije čustveno, saj je po njegovem mnenju največja 

prepreka prav v odzivu samem, s čimer se vsekakor 

strinjam. Hkrati pa je pomembno tudi ozaveščanje, da 

vsega ne moremo umsko rešiti ‒  samo z mislimi ne 

moremo sprejeti in spremeniti čustvenih vzorcev, zato bi 

dodala s svojega stališča, da je pomembna zgoraj 

omenjena tišina, oziroma »samost«, še posebej ob večjih 

čustvenih prelomnicah posameznika. Da si človek v 

takšnem obdobju vzame čas, da se izvzamemo iz enačbe 

fizičnega sveta in se poglobimo vase in čeprav je molitev 

en del celotne enačbe, pa bom citirala enega večjih 

mojstrov na svetu. Osho (duhovni učitelj in guru) je 

namreč rekel, da je molitev prošnja, meditacija pa 

sprejemanje. Zato moramo po mojem mnenju vedno 

spremljati, kateri del enačbe je »pravi« za nas in poslušati 

vodilo svojega srca, duše ali kakor koli želite to 

imenovati, ker le naš notranji glas ve, kaj je tisto »pravo« 

za nas. 

 

Videti je, da gospod Brumec ve, o čem govori, vsekakor 

zagovarjam njegove usmeritve, da bi se ljudje bolj 

približali sebi, a vam hkrati tudi na tem mestu polagam 

na srce, da človek ne potrebuje nikogar, le sebe. Kajti če 

znamo sebi v celoti prisluhniti, bomo vedno na pravi poti 

in vsa predavanja in vse terapije ipd. bodo zgolj potrditev 

našega srčnega namena in spodbuda, da nadalje sledimo 

sebi. 

 

Svet potrebuje srčne ljudi, ljudi, ki sledijo sebi in ki želijo 

biti svoja najboljša verzija, zato je ob koncu dneva 

vseeno komu ali kaj verjamete, edino, kar je pomembno, 

je, kar čutite in če sledite sebi in ne poti, zagotovo ne 

morete zgrešiti. 

 

Kmalu  se vidimo na novem predavanju, ki bo 17. 

januarja 2018, ko bomo spet prišli odprtih src in umov po 

nova znanja. Vsaka izkušnja je dobrodošla in vse nam 

zapolni delček našega mozaika, ki ga sestavljamo skupaj 

z vsemi tistimi, ki nam prekrižajo naše poti.  
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Izvenkrajevno udejstvovanje naših krajanov 

 

 V soboto, 16. 12. 2017, in v nedeljo, 17. 12. 2017, se je v Zagrebu odvijalo mednarodno 

prvenstvo otroških plesnih, akrobatskih in navijaških skupin do 13 let. Naša mlada krajanka, 

Gaja Topovšek, ki je 12. 12. dopolnila 9 let in pleše v plesnem klubu Mavrica Braslovče, je 

tekmovala v dveh kategorijah, in sicer v kategoriji jazz in kategoriji show pom pom 

navijaških skupin. V obeh kategorijah je domov prinesla zlato odličje, ki ga je dodala 

lanskemu zlatemu odličju na državnem prvenstvu.  Gaja je vesela in prijetno utrujena od 

vseh napornih treningov (4-krat tedensko po 2 šolski uri).  

 

Želimo ji še mnogo uspehov! 

 

Sedaj pa si naj privošči mirne počitnice! 

Marta Vehovar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, november 2017: 

 

 

 

 Lagercrantz, D.: Dekle, ki je iskalo pravico: nadaljevanje trilogije Millennium Stiega Larssona; 

 

 Muck, D.: Takole bom rekla: zbirka kolumn 2008‒2015; 

 

 Kabalin, O.: Sklenjen krog: družinska kronika; 

 

 Miklavčič, M.: Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 2, Babice, hčere, vnukinje;  

 

 Biderman, S.: Ravnovesje na visokih petkah: da lažje ubežimo demenci.  

 

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

  

Občinska knjižnica Tabor 
 

 

 

 

 

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor 

 

Tematika tokratne pravljične urice v Občinski knjižnici Tabor je bil bonton. Pravila lepega obnašanja, naučena v zgodnjem 

otroštvu, si bo otrok zapomnil za vse življenje, kar mu bo prišlo prav v vseh življenjskih situacijah. O glavnih načelih 

bontona uči tudi pravljica z naslovom Ačiiiha! Zgodba pripoveduje o Maruši, ki jo je nekoč neka cvetlica tako požgečkala 

po nosu, da je rekla »Ačiiiha!«, ne da bi imela v rokah robec ali da bi si pokrila usta, preden je kihnila. Ko so to videle 

živali okoli nje, so bile zgrožene. Odločile so se, da bodo Marušo naučile pravil lepega vedenja. Ali so jo, pa so otroci 

izvedeli na koncu pravljice. V ustvarjalnem delu pravljične urice so otroci izdelali okrasek za prihajajoče praznike. Pa 

veseli december vsem! 

Občinska knjižnica Tabor 
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Jolanda Železnik 

 

 

Digitalizacija Savinjskega občana, Savinjčana in Utripa Savinjske doline 
 

Spoštovani, 

 

z veseljem vam sporočamo, da so bili osrednji savinjski časopisi Savinjski občan, Savinjčan in Utrip Savinjske doline 

digitalizirani v sklopu izvajanja osrednjih območnih nalog Osrednje območne knjižnice Celje, ki jih financira Ministrstvo 

za kulturo, ter v sklopu projekta Digitalna knjižnica  Slovenije  –  dLib.si, katerega nosilka je Narodna in univerzitetna 

knjižnica. Pri projektu sta sodelovali Medobčinska splošna knjižnica Žalec in Osrednja knjižnica Celje. Skupno je bilo 

digitaliziranih 10.141 strani, in sicer Savinjski občan (1978‒1990) 1820 strani, Savinjčan (1990‒1999) 2489 strani in Utrip 

Savinjske doline (1999‒2015) 5832 strani. 

 

Savinjski občan, Savinjčan in Utrip Savinjske doline so časopisi, ki vestno beležijo dogodke v Spodnji Savinjski dolini vse 

od leta 1978  in  so pomemben  vir informacij  o  življenju  ter zgodovini  na  območju  Spodnje Savinjske doline. Med 

nalogami Medobčinske  splošne knjižnice Žalec so zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva 

in informacij, zato je že pred leti začela graditi arhiv časopisa Utrip Savinjske doline in njegovih predhodnikov, ki sega vse 

do prve številke časopisa. Arhiv je bil javno dostopen, zato je obstajala nevarnost fizičnega uničenja arhiva zaradi 

prepogoste uporabe tiskanih izvodov časopisov. To je bil razlog za začetek pogovorov in aktivnosti za digitalizacijo tega 

lokalnega časopisa.     

 

Posamezne številke časopisov Savinjski občan, Savinjčan in Utrip Savinjske doline so dostopne na spletnem naslovu 

https://www.dlib.si/, kadarkoli in kjerkoli, prav tako je dostop možen brez predhodne registracije. Vabljeni k brskanju in 

raziskovanju.   

 

Za več informacij se lahko obrnete na:  

Karmen Kreže, Domoznanski oddelek, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Aškerčeva 9a, Žalec 

Tel. št.: 03 712 12 52, E-naslov: karmen@zal.sik.si 

Karmen Kreže, 

vodja domoznanskega oddelka Medobčinske splošne knjižnice Žalec 

 

 

Nekaj je v zraku … 

 

To misel smo izbrali za rdečo nit projekta Savinjčani beremo, s katerim vsako leto v 

Medobčinski splošni knjižnici Žalec počastimo 20. november, dan slovenskih splošnih 

knjižnic. V priložnostni brošuri, ki smo jo izdali, smo zbrali knjige, ki smo jih s 

pretanjenim občutkom izbrali za naše bralce. Nekatere od njih so tudi nagrajene ali 

nominirane za različne strokovne nagrade. Spomnili smo se 90 let rojstva Toneta Pavčka in 50. obletnice smrti Ilke Vašte, 

zato priporočamo njun celotni opus. Ker bo leto 2018 Cankarjevo leto, se bomo z izbranimi knjigami spomnili tudi nanj. 

Pozornost namenjamo 100. obletnici izida prve slovenske slikanice Martin Krpan in 140. obletnici rojstva Otona 

Župančiča. Kot domoznansko gradivo ponujamo opus Ivana Dobnika, ponatis Vrečerjeve Savinjske doline in knjigo 

Lavoslav Schwentner. Vsega vam ne izdam. Prelistajte brošuro, ki vas čaka v najbližji knjižnici, najdete pa jo tudi na naši 

spletni strani www.zal.sik.si. Menimo, da bo izbor všečen našim zvestim bralcem. Želimo pa si, da bi se vsem dosedanjim 

pridružil še kakšen na novo. Zaključno druženje bo 14. maja 2018 v Domu II. slovenskega tabora Žalec. 

 

Knjige vas čakajo v vseh enajstih enotah. Že zdaj se vam zahvaljujemo, ker boste strpni in boste na kakšno malce počakali. 

Do maja prihodnje leto boste zagotovo prebrali, kar boste želeli. Hvaležni vam bomo, če boste z nami tudi to sezono in če 

boste razumeli našo prošnjo, da si naenkrat sposodite le dve knjigi s seznama. 

 

Spoštovane in spoštovani, veliki mojster besede Tone Pavček je čutil, da je nekaj v zraku. Tudi mi, vaše knjižničarke in 

knjižničarji, čutimo tako. Predvsem pa čutimo ljubezen do knjig, ki nam je skupna, in bogastvo, ki ga knjige kopičijo v 

nas. Čutimo tudi moč, ki jo ustvarjajo knjige, in ponos, ker smo med izbranci, ki lahko berejo, kar želijo in kadar želijo. 

Vemo, da tako čutite tudi vi, zato prihajate pogosto ter znova in znova. 

 

Želim vam veliko bralnih užitkov in druženj, ki vas osrečujejo in bogatijo.  
 

https://www.dlib.si/
mailto:karmen@zal.sik.si
http://www.zal.sik.si/
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Izmenjava 
 

Ko smo pred dobrim desetletjem v Zavodu sv. Rafaela Vransko pričeli načrtovati organizacijo dela, smo seveda 

pogledovali tudi po ostalih sorodnih ustanovah. Kmalu smo ugotovili, da smo zaradi svoje majhnosti v marsičem drugačni. 

Organizacijo dela smo prilagodili specifiki majhnega zavoda. Izvajanje procesov dela smo zastavili tako, kot se nam je 

takrat zdelo optimalno in najprimernejše glede na predpisane standarde, kadrovske normative in strukturo uporabnikov 

naših storitev. V prvem desetletju smo v soglasju sveta zavoda uvajali spremembe in se sproti prilagajali novim potrebam 

in zahtevam. 

 

V iztekajočem se letu 2017 smo se odločili, da ponovno malo 

»pokukamo« k sosedom. Odločili smo se za tako imenovano 

»izmenjavo kadra«. Pri odločitvi, koga naj povabimo k 

sodelovanju, mi je z izkušnjami iz preteklih let priskočila na 

pomoč kolegica Nada Majger iz Doma Nine Pokorn Grmovje. 

 

Dom Nine Pokorn je poseben socialnovarstveni zavod, v varstvo 

katerega so vključene odrasle osebe s posebnimi potrebami. Dom 

Nine Pokorn ima kar 240 postelj in je pravo nasprotje našim 63 

posteljnim kapacitetam. Spoznavanje izvajanja procesov dela v 

tako različnih ustanovah je bil zato obojestranski izziv. Po 

krajšem usklajevanju je 5. oktobra 2017 sedem zaposlenih Doma 

Nine Pokorn s svojo živahnostjo in sproščenostjo popestrilo naš delovni dan. Mi smo jim obisk vrnili 12. oktobra 2017 s 

štirimi zaposlenimi. 

 

Cilj takšnih izmenjav je medsebojno druženje in spoznavanje, istočasno pa pridobivanje novih idej in metod dela ter 

prenos le-teh na svoje delovno področje. Vodstvo Našega doma se zahvaljuje vodstvu in zaposlenim Doma Nine Pokorn 

za topel sprejem, sodelovanje in pridobljene izkušnje naših udeleženk izmenjave. V letu 2018 bomo posredovane predloge 

skušali uresničiti, istočasno pa si želimo takšnega sodelovanja tudi v prihodnje.      

                                                                                               

Stanka Žičkar, vodja ZNO 

 

Resnično ni težko 

 
Ni težko, če združimo moči. Pravijo, da se gibanje z leti upočasni, da postanemo bolj počasni, nepazljivi …  

 

Ja, verjetno vse to drži, a kje je tista meja, do katere je dovoljeno? Pravijo tudi, da te pri 40. letih še ne sme nič boleti, a to 

seveda ne drži. Takrat se pojavijo že prvi znaki oziroma rezultati, plusi in minusi, ki si si jih prislužil skozi vsa ta leta. Tu 

in tam te že malo zbode, zaskeli včasih tudi zaboli, a to ni nič v primerjavi s tem, da jih lahko dočakaš še enkrat toliko. 

Zato je sedaj pravi čas, da se vzameš v roke in si rečeš, do tu je šlo tako, sedaj bo pa malo drugače. Zato začni ceniti svoje 

zdravje, migaj, poj, se smej in rad se imej. Bodi v družbi z dobrimi ljudmi in delaj dobro zase in za druge, kolikor je v tvo ji 

moči in nikoli ne pozabi, da vsak najmanjši gib šteje kljub bolečini.  

 

A EN SAM MAJHEN NASMEH IN ENA PRIJAZNA BESEDA LAHKO PRINESETA TOLIKO DOBREGA. 

                                                                                                                

 Anica Cencelj 
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Simona Stanter, načelnica 

 

Kaj je dobro vedeti pri prodaji oziroma nakupu rabljenega vozila 
 

Za marsikoga je prodaja rabljenega 

motornega vozila zgolj manjši birokratski 

opravek, ki pa se lahko hitro spremeni v 

moro. Lastnikom motornih vozil (osebni avto, 

motorno kolo, kolo z motorjem, tovorno 

vozilo, traktor, prikolica, delovni stroj, itd.) 

priporočamo, da vozila v nobenem primeru ne izročite 

kupcu v uporabo pred spremembo lastništva vozila v 

registru vozil. Pravice in obveznosti lastnika vozila se 

prenesejo na novega lastnika šele s spremembo lastništva 

vozila v registru vozil in ne ob podpisu prodajne 

pogodbe. 

 

V članku se bomo osredotočili na neposredno prodajo 

motornega vozila, kar stranke oz. prodajalci in kupci 

vozil največkrat urejate na katerikoli upravni enoti ali 

krajevnem uradu v Republiki Sloveniji, saj ni več 

krajevne pristojnosti. Lahko pa to storite tudi na kateri 

drugi registracijski organizaciji, kamor spadajo strokovne 

organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil in 

organizacije, ki opravljajo dejavnost prodaje motornih 

vozil ter imajo za registracijo vozil posebno pooblastilo. 

 

Tako za nakup kot tudi za prodajo rabljenega vozila je 

treba z nasprotno stranko skleniti prodajno pogodbo. 

Hkrati pa ne smete pozabiti še na zavarovanje vozila, 

tehnični pregled (če je ta potreben) in na koncu še 

spremembo lastništva vozila v registru vozil in 

registracijo.  

 

Prodajno pogodbo ureja Obligacijski zakonik. 

Mnogokrat se srečamo s prodajno oziroma pogovorno 

kupoprodajno pogodbo za motorna vozila, vnaprej 

pripravljeno pogodbo (formularjem), ki jo lahko najdete 

tudi na spletni strani Upravne enote Žalec ali spletnih 

straneh e-Uprava. Seveda pa lahko sami sestavite 

tovrstno pogodbo, ki mora v skladu s prej citiranim 

zakonikom vsebovati vse potrebne sestavine pogodbe. 

Priporočljivo je, da v pogodbo vnesete vse podatke, ki ste 

jih dogovorili z nasprotno stranko. Soglasje volje obeh 

strank pa izkažete s podpisom pogodbe.  

 

Postopek spremembe lastništva motornega vozila 

stranke v registru vozil lahko urejate na upravni enoti 

ali krajevnem uradu ali drugi zgoraj navedeni 

registracijski organizaciji, kjer bo uradna oseba najprej 

preverila vašo identiteto in identiteto nasprotne stranke na 

podlagi veljavnih identifikacijskih dokumentov. Zato 

morate imeti s sabo osebno izkaznico, potni list ali 

vozniško dovoljenje. Pri spremembi lastništva morate biti 

osebno prisotni, če ste kupec ali prodajalec (oba). V 

kolikor to ni mogoče, lahko pooblastite drugo osebo, da 

opravi spremembo lastništva (ta oseba je lahko tudi kupec 

ali prodajalec). Seveda morate ob spremembi lastništva 

vozila priložiti še kupoprodajno pogodbo ali 

drugo listino (npr. račun) in prometno dovoljenje. 

Na upravni enoti boste plačali 4,50 evra za 

odjavo vozila s spremembo lastništva in hkrati še 

4,50 evra za ugotovitev identitete fizične osebe 

(posebej za kupca in posebej za prodajalca). Z 

vpisom v register vozil je prenos lastništva končan. 

 

Če boste kot kupec motorno vozilo registrirali na dan, ko 

sta s prodajalcem izvedla spremembo lastništva, morate 

plačati sorazmerni delež dajatve za motorno vozilo in 

skleniti novo zavarovalno pogodbo (polico) na svoje ime. 

V primeru, da boste opravili spremembo lastništva 

motornega vozila na upravni enoti in ne pri pooblaščeni 

registracijski organizaciji, morate imeti  tudi zavarovalno 

pogodbo. Če pa se odločite za spremembo lastništva in 

registracijo vozila pri pooblaščeni registracijski 

organizaciji, lahko zavarovanje sklenete pri njih. Pri 

odjavi vozila oziroma spremembi lastništva se prodajalcu 

povrne sorazmerni delež vplačane letne dajatve za vozilo 

(t. i. cestnine).  

 

V primeru da kupljenega vozila ne želite prijaviti v 

promet oz. plačati zavarovanje in opraviti tehničnega 

pregleda vozila, lahko ob prepisu podate izjavo, kje se 

vozilo nahaja. Tako boste navedeni kot lastnik, vozila pa 

ne boste smeli uporabljati v prometu, dokler ga ne boste 

zavarovali, opravili tehničnega pregleda in registrirali. 

 

Registrske tablice so vezane na vozilo, razen v primerih, 

če so bile na vozilu tablice z izbranim delom označbe 

(označbe na registrskih tablicah, ki si jo izbere lastnik 

vozila sam). Registrske tablice lahko kot kupec obdržite 

(v kolikor so bile deponirane), če vozilo registrirate v 

roku 15 dni od odjave oziroma spremembe lastništva 

vozila. 

 

Vaše kupljeno vozilo boste lahko registrirali na svoje 

ime, če posedujete veljavno vozniško dovoljenje, v 

nasprotnem primeru boste morali navesti uporabnika, ki 

ima veljavno vozniško dovoljenje.  

 

Ne nazadnje bi prodajalce avtomobilov želeli opozoriti 

tudi na nekaj morebitnih tveganj, če ne boste opravili 

spremembe lastništva motornega vozila. Vozilo, ki mu je 

potekla veljavnost prometnega dovoljenja, je potrebno 

odjaviti iz registra motornih vozil v roku 30 dni. Kot 

lastnik vozila ste po preteku 30 dni v prekršku in vam je  

pristojna upravna enota po zakonu dolžna izreči globo.  

 

Srečno in varno novo leto 2018! 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski 

številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov 

ue.zalec@gov.si.                      
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Policijska kronika od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 
  
20. 11. 2017 so bili policisti PP Žalec obveščeni o kršitvi določil Zakona o varstvu javnega reda in mira v Črnem Vrhu. Na 

kraj je odšla policijska patrulja, ki je z zbiranjem obvestil ugotovila, da je kršil določila ZJRM-1 sam prijavitelj, kateremu 

je bil na kraju izdan plačilni nalog. 

 

Drugih varnostno problematičnih dogodkov policisti PP Žalec na območju Občine Tabor 

niso obravnavali.  

 

OPOZORILO PRI UPORABI PIROTEHNIKE: 

 

Ob besedi pirotehnika se spomnimo na lepe raznobarvne ognjemete, ampak niso samo to, 

so tudi petarde v rokah objestnežev, ki jih mečejo ljudem pod noge ter v podhode in 

povzročajo preplah tako med ljudmi, kot tudi med živalmi. 

Vsi vemo, da se pirotehnična sredstva kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, lahko 

uporabljajo od 26. decembra do 1. januarja skladno z Zakonom o eksplozivih in 

pirotehničnih izdelkih (ZEPI).      

                                        

Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, pa je kljub temu prepovedana v strnjenih 

stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in 

na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je 

dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo. 

 

Vse ljubitelje pirotehničnih izdelkov pozivamo k previdni uporabi teh izdelkov, kot tudi k sami obzirni uporabi, da ne bi 

motili in vznemirjali svoje okolice ter tudi, da si ne bi prišli v navzkrižje z zakonom in bi vas to lahko »udarilo po 

denarnici«. 

Gorazd Trbovšek, 

komandir Policijske postaje Žalec 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Vetrolom tudi v Savinjski dolini 
 

Vetrolom, ki je prizadel večino Slovenije, ni prizanesel naši dolini. Gasilci gasilskih društev v Gasilski zvezi Žalec so bili 

v torek zjutraj že od zgodnjih ur na terenu in skozi cel dan vse do 

večera odpravljali precej posledic, ki jih je povzročil močan veter. 

Najbolj prizadeto je bilo območje Dobrovelj, kjer je bilo 

neprevoznih večina cest.  

 

Gasilci 17 gasilskih društev iz območja Gasilske zveze Žalec so s 

cest na območju doline ta dan odstranili preko 80 dreves in 

pomagali pri sanaciji 63 objektov, ki jim je veter odkril strehe. Pri 

tem so opravili 770 prostovoljnih ur.  

 

Nekaj aktivnosti v zvezi s so gasilci opravili tudi še v dnevih, ki 

so sledili. 

 

Poleg tega se je 20 gasilcev iz Gasilske zveze Žalec v torek, 12. 

12. 2017, ko je bilo najhuje, s štirimi vozili in avtolestvijo odpravilo pomagat gasilcem v Zgornjo Savinjsko dolino, kjer so 

že dopoldne zaprosili za dodatno pomoč, saj sami niso več obvladovali razmer na terenu. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 
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Obiskala nas je štorklja 

 

 

Brezplačne aktivnosti večgeneracijskega centra Planet generacij 

Hiša Sadeži družbe Žalec ‒ januar 2018 

 
Vsak dan,  

od 14.00 do 17.00 

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA  »UČNA POMOČ« 

Vsak TOREK, 

ob 9.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»TAI – CHI« 

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« in 

»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 (joga, telovadba za hrbtenico, asana joga, tibetanske vaje, 

nordijska hoja, spoznavanje okoliških hribov), ustvarjalne in izobraževalne delavnice (angleščina, računalništvo, urice 

pletenja …), potopisna predavanja, kuharske delavnice (slovenska, indijska kuhinja) in drugo.  

 
OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC 

 
Vsak pon.: Urice pletenja - ob 9.00, Računalniška delavnica ‒ ob 12.00, Konverzacija v angleščini ‒ ob 17.00 

Vsak torek: Japonska kaligrafija ‒ ob 10.30 in Sproščanje s plesom – ob 17.00 

Vsako sredo: vsakih 14 dni kuharska delavnica ‒ ob 10.00 

Vsak petek:  kuharska delavnica ‒ ob 10.00, vsak drugi teden spoznavanje okoliških hribov in nordijska hoja – 9.00 

 
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. 

 

 

 
  

 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod 

novorojenčka: 

 
 

 

 30. novembra se je v Mariboru rodil 50 cm velik in 3410 g težek 

deček Dino staršema Alji in Bojanu Čontali iz Tabora.  

 
                              ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

 

 

 

 

 

 

 

Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem 

objavili v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-

tabor.si.   

mailto:hisa-zalec@filantropija.org
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 ‒ odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 

11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 80/16, 33‒17 ‒ ZIPRS1718) in 6. in 15. 

člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015) je Občinski svet Občine Tabor na 24. redni seji 

dne 18. 12. 2017 sprejel 

 

ODLOK O  

PRORAČUNU OBČINE TABOR ZA LETO 2018 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja 

in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: 

podkontov). 

 

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

__________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov                                                                                 Proračun 2018 v EUR 

__________________________________________________________________________________________ 

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 

1.818.977 

1.528.317 

1.366.065 

1.234.703 

91.762 

VSEBINA 
 

 ODLOK o proračunu Občine Tabor za leto 2018  

 SKLEP o spremembah Meril in kriterijev za sofinanciranju socialno varstvenih programov in 

programov s področja družbenih dejavnosti Občine Tabor 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
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 704 Domači davki na blago in storitve 

         706 Drugi davki 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

 711 Takse in pristojbine 

 712 Globe in denarne kazni 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

 714 Drugi nedavčni prihodki 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 

         720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                                              

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

         741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU                                                      

 

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

 40 TEKOČI ODHODKI 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

 402 Izdatki za blago in storitve 

 403 Plačila domačih obresti 

 409 Rezerve 

 41 TEKOČI TRANSFERI 

         410 Subvencije 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

 413 Drugi tekoči domači transferi 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

         431 Investicijski transferi   

         432 Investicijski transferi JZ                                                                                             

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 

 

34.600 

5.000 

162.252 

101.140 

1.450 

1.600 

14.500 

43.562                           

86.973                  

36.229 

50.744                              

203.687                                    

203.687 

0                                 

 

1.865.638                   

678.321                   

229.481                      

35.252 

392.783                                            

1.220                     

19.585 

649.045 

28.451 

448.065 

64.346 

108.183 

506.037 

506.037                        

32.235 

13.600 

18.635 

 

 

-46.661 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

__________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov                                                                                   Proračun 2018 v EUR 

__________________________________________________________________________________________ 

  IV. PREJETA VRAČILA                                                                                                                       0 

  DANIH POSOJIL IN  

  PRODAJA KAPITALSKIH  

  DELEŽEV (750+751+752) 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                                                           0                                                                                                                                                                                                     

 750 Prejeta vračila danih posojil 

 751 Prodaja kapitalskih deležev 

752 Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                                  0 

V.  DANA POSOJILA                                                                                                                   0                                                   

 IN POVEČANJE KAPITALSKIH  

 DELEŽEV (440+441+442+443) 

  44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                    0     

 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                               0  
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                                                         0       

 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

 (IV.-V.) 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

__________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov                                                                                 Proračun  2018 v EUR 

__________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 

 50 ZADOLŽEVANJE 

 500 Domače zadolževanje        

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 

 55 ODPLAČILA DOLGA 

 550 Odplačila domačega dolga 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

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

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 

           (VII.-VIII.)      

              XI. NETO FINANCIRANJE 

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

______________________________________________________________________ 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 

9009 Splošni sklad za drugo                                                             - ali 0 ali + 

                86.132 

                86.132                

                86.132 

 

      

                96.027 

                96.027 

            

                

               -56.555 

 

 

                 -9.894 

 

           46.661 

            

                                

82.330   

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 

področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 

proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter 

podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk ‒ kontov (varianta: proračunskih postavk ‒ podkontov) in načrt 

razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tabor. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke ‒ konta (varianta: proračunske postavke ‒ podkonta). 

 

4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki 

požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 

83/12). 

 

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
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O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na 

primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih 

programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan). 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu 

o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji. 

 

6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 

razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.  

 

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 

7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, 

katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet. 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 

uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 

8.  člen  

(splošna proračunska rezervacija) 

 

Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna 

proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej.  

Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 

sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče 

načrtovati. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2018 znašajo 1.000 EUR. 

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim 

računom. 

9. člen 

(proračunski skladi) 

 

Proračunski skladi je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v 

višini 18.000 EUR. 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 18.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 

 

10. člen 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine odpiše oziroma delno odpiše 

plačilo dolga. 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
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11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov presežkov izdatkov nad prejemki v računu 

finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 ne bo zadolževala.  

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih podjetij ter javnih podjetij, katerih 

ustanoviteljica je občina, v letu 2018 ne bo dajala poroštev. 

 

12. člen 

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 

 

Pravne osebe javnega prava na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne 

osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2018 ne smejo zadolževati. 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

(začasno financiranje v letu 2018) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in 

sklep o določitvi začasnega financiranja. 

 

14. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

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

 

 

Številka:  410-1/2017 

Tabor, december 2018 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih 

dejavnosti Občine Tabor (Uradne objave OT ŠT. 5/2016), je Občinski svet Občine Tabor na 24. redni seji dne18. 12. 2017 

sprejel  

 

SKLEP 

o spremembah Meril in kriterijev 

za sofinanciranju socialno varstvenih programov in  

programov s področja družbenih dejavnosti Občine Tabor 
 

1. Sedež in delovanje v javnem interesu 

 

 

 

 

Sedež v Občini Tabor  150 točk 

Sedež na območju UE Žalec  25 točk 

Sedež v celjski regiji 5 točk 

Izvajalec ima izdano veljavno odločbo državnega 

organa, da deluje v javnem interesu oz. gre za 

humanitarno društvo 

5 točk 

OBČINA TABOR 

ŽUPAN 

Anton Grobler 

l.r. 
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2. Število članov društva oz. članov občanov 

- društvo s sedežem v občini 

do 10  10 točk 

od 11 do 50 25 točk 

od 51 do 100 50 točk 

nad 101 150 točk 

- društvo s sedežem izven občine 

do 10 članov iz občine 2 točki 

od 11 do 25 članov iz občine  5 točk 

od 26 do 50 članov iz občine 10 točk 

od 51 do 100 članov iz občine 20 točk 

nad 100 članov iz občine 40 točk 

3. Izvajanje aktivnosti 

aktivnosti društva se v celoti izvajajo v Občini Tabor 

(več kot 90 % aktivnosti) 

 200 točk 

aktivnosti društva se deloma izvajajo v Občini Tabor 

(vsaj 50 % aktivnosti) 

 

 50 točk 

aktivnosti društva se izvajajo izven Občine Tabor 

(manj kot 10 % v občini) 

 

5 točk 

4. Programi prireditve in druge aktivnosti  

 v Občini Tabor izven Občine Tabor 

(so)organizacija prireditev (proslave,  

spominske svečanosti, srečanja ... 

(minimalno 3) 

 

-na občinskem nivoju 

-na regijskem nivoju 

  

 

 

 

50 točk 

70 točk 

 

 

 

 

5 točk 

10 točk 

organizacija prireditve 

na državnem nivoju (največ 1) 

 

100 točk 20 točk 

sodelovanje na prireditvi 20 točk 5 točk 



 

22 
7/7 

(minimalno 2)  

 

organizacija večdnevnih taborov, ekskurzij 

in rekreativnih prireditev (minimalno 1) 

50 točk 

 

5 točk 

redno izdajanje glasila oziroma biltena ali 

izdaja knjižne publikacije 

50 točk 5 točk 

izdaja brošure ali druge publikacije ob 

jubileju 

25 točk 5 točk 

skrb za spomenike in spominska obeležja v 

občini 

70 točk - 

predavanje, delavnica ali druga oblika 

izobraževanja za člane ali širšo okolico; 

spodbujanje domovinske vzgoje in 

negovanje tradicij, spodbujanje k strpnosti in 

nenasilju ... (minimalno trikrat letno) 

50 točk 10 točk 

 

Datum: 18. 12. 2017 

Št.: 007/2016-04 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBČINA TABOR 
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za Vrtec Tabor Urška Rotar 

16 

 

 

 

Praznični december v šolski knjižnici 

 

V mesecu decembru nam je knjižničarka Katja Brezovnik v šolski knjižnici prebrala knjigo Najlepše darilo. Spomnila nas 

je, da niso pomembne le igrače, tablice in telefoni, ampak da so za veselje in srečo pomembne tudi stvari, ki jih ne moremo 

kupiti. Ob novoletni smrečici, kaminu, lutkama Timotejem in Hipohondrijem je v nas prebudila misel na prijatelje, na 

strpnost, poštenost, iskrenost … Srečno 2018. 

 

Klavdija Konečnik 

 

Pek kruha in mini čebelarjenje 
 

Na lep novembrski petek smo se odpravili do ge. Bergant, kjer smo se dogovorili, da pečemo kruh in obiščemo čebelnjak. 

Ker je prostor omejen, smo se razdelili v dve skupini. Ena skupina je pekla kruh, druga pa je spoznavala čebelnjak in 

opremo pri čebelarjenju, nato smo se zamenjali. Spoznali smo tudi, kako nastane moka, saj smo pšenico (kamut) pred očmi 

zmleli v moko in jo presejali. Odšli smo polni vtisov in pričakovanj, saj se je v času počitka naš kruh pekel v krušni peči. Z 

omamnim vonjem nas je prebudil in odšel z nami domov. 

otroci oddelka 4‒5 let z Matejo in Nives 

 

Na kmetiji Ramšak 
 

Novembrski CICI pohod nas je vodil v Loke na kmetijo Ramšak. Otroke oddelka 4‒5 let in 5‒6 let skupaj z vzgojiteljicami 

sta prijazno sprejela g. Jani in ga. Magda Mak. Najprej sta nam postregla z domačim lipovim čajem z mogočne lipe. Lana 

pa nam je s svojim dedkom pokazala, kako mu vsak dan spretno pomaga v hlevu. Pokazala sta nam pot mleka od krave in 

kako prispe v naš kozarec. 

 

Hvala vam za posebno doživetje.  

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Na obisku 

 
»Če si slabe volje, ti veselje ušlo je, 

pregnal bi misli rad temačne ‒ pojdi z menoj, 

te razvedrim in vso žalost iz tebe spodim. 

Pam, pam, pam! 

Dvigni peruti, razmigaj tipalke, podaj mi svoje tačke. 

Skoči sem in skoči tja, to je pesem veselega srca.« 

 
Takole smo s to pesmijo za lažje okrevanje presenetili g. Petra Blagotinška, ki nas je prijazno sprejel. Trenutek smo 

izkoristili tudi za ustvarjalnost in na njegov mavec ustvarili umetniške podpise. Verjamemo, da smo mu za trenutek 

polepšali in popestrili dan. 

 

Mogoče pa naslednjič presenetimo prav vas. 

 

otroci oddelka 5‒6 let z Nino Mak Lopan in Urško Rotar 
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Glasba je hrana za dušo 

 
Vsak ponedeljek je z nami v oddelku Luka Vehovar Pavček, dijak 4. letnika na Gimnaziji Celje Center, smer Predšolska 

vzgoja. Ker nam je povedal, da se uči igranja na harmoniko, smo ga hitro pocukali za rokav in ga prosili, da svoje znanje 

deli tudi z nami ter nam popestri ponedeljkovo dopoldne. Luka je otrokom predstavil instrument, dovolil, da so otroci tudi 

sami malo poskusili zvabiti zvok iz harmonike, seveda najboljše pa je bilo takrat, ko nam je Luka zaigral. Z veseljem smo 

mu prisluhnili. 

 

Zmenili smo se, da ko se nauči še kakšno pesem več, zopet pride naokrog s harmoniko in nam zagode. 

 

                                                                                              odd. 5‒6 let, vzg. Nina Mak Lopan 

 

EKO dan na POŠ Tabor 

 
17. 11. 2017 smo na POŠ Tabor izvedli EKO dan na temo Hrana ni za tja v en dan in Odgovorno s hrano. Povezali smo ga 

z izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka. Učenci so se zjutraj zbrali v svojih učilnicah in začele so se različne 

delavnice. 

  

Prvošolci so pekli tradicionalno slovensko pecivo. Po šoli so se razširile vonjave po jabolčnem zavitku in piškotih. 

Drugošolci so izdelovali lutke iz kuhalnic in si pripravljali praznične pogrinjke. Naučili so se zgubati prtičke in pravilno 

postavljati pribor. Tretješolci so izdelovali čebelice iz odpadnega materiala. Učenci prvega triletja smo si po malici 

ogledali čebelarski muzej v Ojstriški vasi. Sprejela nas je prijazna gospa Mira Pepel in razložila, kar so radovedni učenci 

vprašali. Posladkali smo se z domačimi medenjaki v obliki čebelice in čajem.  

 

Četrtošolci so se pogovarjali o predelani in nepredelani hrani. O tem so prebrali zanimiv članek. Nato so po skupinah 

razvrščali hrano na predelano in nepredelano. Sestavili so jedilnik za zdrav zajtrk na zanimiv način, da bi bil všeč tudi 

otrokom, ki ne marajo sadja in zelenjave. Izdelali so sadna nabodala in kanapeje. Pri delu so bili zelo uspešni in nastali so 

zanimivi zdravi prigrizki. 

 

O pomenu hrane, o kmetijstvu in vplivih na onesnaženje okolja so se pogovarjali v petem razredu. Izdelali so plakate o 

prehranjevalnih verigah in kaj pomeni ravnovesje v naravi.  

 

V 6. c-razredu so si prvo šolsko uro ogledali film Kako do zdrave, lokalno pridelane hrane. Učenci so reševali delovni list 

z vprašanji o filmu. Delovni list je predstavljal izhodišče za izdelavo plakata. 3. šolsko uro so naredili osnutek plakata, 

plakat pa so potem izdelovali naslednji dve uri.  
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Učenci 8. in 9. razreda so začeli EKO dan s predavanjem o samopodobi in motnjah hranjenja. Predavanje je trajalo dve 

šolski uri. Drugi del dneva pa so osmošolci pekli nürnberške tortice in izdelovali plakate o tradicionalnem nemškem zajtrku 

in o jutranjem predavanju. 

 

Za malico smo jedli domač kruh z maslom in s slastnim medom (katerega so šoli podarili lokalni medarji – HVALA) ter 

toplo mleko.   

 

Po malici smo se vsi učenci in učitelji Podružnične šole Tabor zbrali v jedilnici. Navdušeno  smo zapeli himno čebelarjev 

Čebelice Lojzeta Slaka. Da smo bili bolj ubrani, je poskrbel Nejc Zupan, ki nas je spremljal na harmoniki. 

 

Zbrala in uredila Silva Rizmal  
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Vtisi učencev: 

 

Na EKO dnevu smo si ogledali film o lokalni hrani in se o 

tem tudi pogovarjali. Rešili smo  delovni list. Nato smo 

naredili plakat. V tem dnevu sem se veliko naučila. Ta dan 

mi bo ostal v lepem spominu. (Jasna Kralj) 

 

Danes smo imeli EKO dan. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem 

na plakat lepil risbe. Bilo je zabavno. (Maj Žura) 

 

Pogovarjali smo se o lokalni hrani. Ogledali smo si 

posnetek na to temo. Od zdaj naprej bom poskušal jesti 

lokalno hrano. (Žan Stiplošek) 

 

Danes smo imeli EKO dan. Ukvarjali smo se s plakatom, 

barvanjem in rezanjem. Imeli smo tudi tradicionalni zajtrk, 

ki je bil izvrsten. Peli smo pesem o čebelicah. Najbolj mi je 

bil všeč zajtrk in izdelovanje plakata o lokalni hrani. 

(Franja Kos) 

 

Na EKO dnevu smo se pogovarjali o lokalni hrani. Ogledali 

smo si film in odgovorili na vprašanja. Naredili smo velik 

in lep plakat. Dan mi je bil zelo všeč, saj sem izvedela 

veliko o lokalni hrani. (Eva Drnolšek) 

 

Imeli smo EKO dan, bilo je super. Gledali smo film, peli 

pesem Čebelar in delali plakat. (David Grabnar) 

 

V petek, 17. 11. 2017, smo 1. in 2. uro prebrali besedilo o 

zdravi prehrani. Potem smo dobili vprašanja na to temo. 

Oblikovali smo jedilnik za zajtrk. Sledila je malica. Imeli 

smo med, jogurt in mleko. Potem smo odšli v gospodinjsko 

učilnico. Tam smo dobili sadje in zelenjavo. Naredili smo 

zelenjavne kanapeje in sadna nabodala. Nazadnje smo vse 

pojedli. Njami! (Tjaša Breznikar, 4. c) 

 

V petek, 17. 11. 2017, smo imeli EKO dan. Najprej smo 

dobili besedilo o predelani in nepredelani hrani. 

Odgovarjali smo na vprašanja. Ko smo odgovorili, smo 

naredili jedilnik za zdrav zajtrk. V jedilnico smo odšli odpet 

Čebelarja in iskat malico. Ko smo se najedli, smo šli v 

gospodinjsko učilnico, kjer smo naredili sadna nabodala in 

zelenjavne kanapeje. Ponudili smo jih tudi učiteljem v 

zbornici. Všeč mi je bilo to, da smo se v skupini dobro 

razumeli. Ta dan je bil čudovit. (Lara Škornik, 4. c) 

 

Eko dan mi je bil zelo všeč, ker smo delali in kuhali. 

Mogoče bi lahko spremenili to, da pri zajtrku ne bi bilo 

mleka. Drugače pa je bilo zelo lepo in kanapeji so dobro 

uspeli in bili zelo dobri. Kljub temu smo jih nekaj ponudili 

v zbornico učiteljem. To bi lahko večkrat ponovili. (Marina 

Mastnak, 4. c) 

 

Čebelice 

 
V petek, 17. 11. 2017, smo imeli učenci POŠ Tabor že 11. tradicionalni slovenski zajtrk: kruh z maslom in medom, 

skodelico mleka ter jabolko. Nadaljevali smo z EKO dnevom. Vsi učenci od 1. do 9. razreda smo zbrali v jedilnici šole ter 

navdušeno zapeli čebelarsko himno ob spremljavi harmonike Nejca Zupana. 

 

Učenci 3. b smo ob glasbi 

plesali ter iz odpadnega 

materiala in barvnega 

papirja izdelali čebelice. 

Nato smo se peš odpravili 

v Ojstriško vas. V 

čebelarskem muzeju 

Pepelovih nas je prijazno 

sprejela gospa Mira Pepel. 

Veliko zanimivega nam je 

povedala o življenju čebel 

ter  predstavila čebelarske 

pripomočke. Posladkali 

smo se s slastnimi 

domačimi medenjaki, 

njam.  Ob odhodu je vsak  

prejel v dar še medeno 

čebelico. Hvala, gospa 

Mira. 

 

Bilo je poučno in 

medeno slastno!  
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7. Miklavžev turnir v namiznem tenisu ‒ Tabor 2017 
 

NTS Tabor je v okviru Miklavževega turnirja v soboto, 2. 12. 2017, priredila tekmovanje v namiznem tenisu, in sicer že 

sedmi po vrsti. Turnirja se je udeležilo kar nekaj naših krajanov (7) in še več iz drugih občin. Skupno je nastopilo 23 

tekmovalcev. Vsako leto vse več prihajajo tekmovalci iz drugih občin, saj se pri nas, po izjavah, počutijo zelo dobro in tudi 

kvaliteta je vsako leto boljša. Ker pa smo tudi v Taboru vsako leto boljši, je zmaga ostala v domačih rokah.  

V okviru tekmovanj namiznega tenisa bo sekcija organizirala še turnir ob občinskem prazniku v mesecu aprilu. Tekmovalci 

in navijači, vljudno vabljeni na prihajajoč turnir v kar  največjem številu. 

 

FINALNA SKUPINA: 

 

1. mesto: Tomaž PETRIČ (Tabor) 

2. mesto: Danijel KOVČE (Vrbje) 

3. mesto: Tone KRALJ (Kamnik) 

4. mesto: Roman KOS (Tabor) 

 

Igrali so še: Janko Zorenč, Jože Skok, Luka Uranič, Stane Petrič, Slavko Hacin, Ignac Gobec, Franc Uratnik in Jernej 

Gregl. 

 

II. kakovostna skupina: 

 

1. mesto: Igor DONKO (Trnava) 

2. mesto: Franc LESJAK (Trnava) 

3. mesto: Martin JAMNIKAR (Trnava) 

 

Igrali so še: Iztok Dobravc, Roman Stanko, Marjan Peklaj, Janez Kuder, Neža Kumer, Karel Lebič, Vanek Roter ter Mitja 

Zupan. 

 

DVOJICE: 

 

1. mesto: Slavko Hacin, Igor Donko 

2. mesto: Iztok Dobravc, Janez Kuder 

3. mesto: Tomaž Petrič, Karel Lebič 

 Namiznoteniška sekcija Tabor 

Mitja Zupan    

 

Pohod za 50 + 

 

Zbudili smo se v lepo in hladno jutro, a 

kljub temu se nas je zbralo kar osemnajst 

pohodnikov za tokratni pohod. Polni 

jutranje pozitivne energije smo se odpravili 

iz Tabora mimo Namarja  v Blate, potem 

skozi Prekopo do cestninske postaje in 

skozi gozd ponovno na naše, kaplsko 

območje. Nadaljnja pot mimo Drakslerja, 

Bobnarjeve domačije, Pondorja in čez 

Mrzlo polje pa nas je pripeljala nazaj v 

Tabor. Malo utrujeni, a zadovoljni smo to 

naše triurno druženje  uspešno zaključili. 

Srečno do prihodnjič!  

 

Aktivnosti naših društev 
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Okusna jed 

 

Gospodovo leto 2017 se izteka.  

 

Vsakdo ga je preživel na svoj način. Na začetku smo bili 

morda negotovi. Stopiti smo morali negotovosti naproti. 

Stopiti v neznano zahteva pogum. Če smo to storili tako, da 

smo položili svojo roko v Božjo, je bil naš korak manj plah 

in bolj zanesljiv. 

 

Saj nam ni nihče obljubil, da bo Gospodovo leto 2017 

lahko, zdravo in srečno. Kaj je sreča, ve samo tisti, ki je že 

okusil nesrečo, in zdravje ceni tisti, ki je bil že bolan. Kaj je 

lahko, občuti tisti, ki je že obupoval pod težo bremena. 

 

Skozi očala Župnije sv. Jurij ob Taboru, članov župnijskega 

pastoralnega sveta in gospodarskega sveta smo za 

Gospodovo leto 2017 hvaležni Njemu, ki je Gospodar vseh 

časov.  

 

Naštevam samo nekaj dogodkov:  

 

Birma z 29 birmanci, prvo sveto obhajilo s 17 

prvoobhajanci, 15 novo-krščencev, poletni oratorij, 

svetopisemski maraton, srečanje mladih zakoncev, srečanje 

zakonskih jubilantov, župnijsko romanje na Sveto goro, 

srečanje starejših sofarank in sofaranov, slavljenje življenja 

ob 70-letnici g. župnika Cirarja in 70-letnici dr. Pirnata, 

romanje starejših na Brezje, s pogrebnimi slovesnostmi smo 

k večnemu počitku na našem pokopališču pospremili 21 

sofarank in sofaranov … 

Obnova podružnične cerkve sv. Radegunde v Kapli … 

V mesecu oktobru pa dogodek, ki daje naši župniji novo 

upanje: diakonsko posvečenje sofarana Matica Lesjaka kot 

zadnja stopnja pred duhovniškim posvečenjem. 

 

S svojim delom in prizadevanji smo se trudili izpolniti 

Njegovo voljo in dejansko narediti kaj dobrega. 

Najprej hvala Njemu, ki daje blagoslov, moč, pogum, 

pomoč in nato hvala vsem, ki ste sodelovali, pomagali, 

prisluhnili, sprejeli povabilo … 

 

Hvala, iskrena hvala. Če smo iskreni, premalokrat 

uporabimo to besedo do Boga in bližnjega. 

 

Prihaja Gospodovo leto 2018.  

Zakaj Gospodovo? Zato ker je On gospodar vseh časov. 

 

Apostol Pavel nam v pismu Efežanom (4.25‒32) naroča, da 

naj odložimo starega človeka in oblečemo novega, ki ga je 

Bog ustvaril v resnični pravičnosti in svetosti. »Zato proč z 

lažjo! Vsakdo naj govori s svojim bližnjim resnico … Sonce 

naj ne zaide nad vašo jezo in ne dajajte prostora hudiču. 

Kdor je kradel, naj ne krade več, ampak naj se trudi s 

svojimi rokami in dela kaj poštenega … Nobena umazana 

beseda naj ne pride iz vaših ust … Ne žalostite božjega 

Svetega Duha, s katerim ste bili zaznamovani za dan 

odrešenja … Bodite drug do drugega dobrosrčni in 

usmiljeni ter si drug drugemu odpuščajte …« 

 

Po preroku Ageju, pa nas Bog spodbuja:  

»Molite.«  

Ker ne molite, v vašem srcu ni miru. Ker nimate miru, vas 

nič ne zadovolji. Ker vas nič ne zadovolji, ste nemirni pri 

delu. In ker ste nemirni pri delu, vaše delo ne obrodi tako 

dobrih sadov, kot bi jih lahko, kot si jih želite, pričakujete 

in načrtujete. Četudi vam zmanjkuje časa, si vzemite nekaj 

trenutkov za molitev. Umirjeni z molitvijo boste vsemu 

lažje kos.  

»Delajte dobra dela.«  

Dobra dela so vir človekovega veselja, osebnega 

zadovoljstva, sreče. Nikoli ni res, da je dobrota sirota. To 

trdi tisti, ki daruje iz preračunljivosti. 

»Ne hitite.«  

Umirite se. Se vam res tako mudi? Kaj pa če zamujate 

ravno zato, ker tako hitite? 

 

V Božjo previdnost in voljo polagamo Gospodovo leto 

2018 in vse naše načrte z njim.  

 

Verjamemo, da star slovenski pregovor: »Z Bogom začni 

vsako delo, da bo dober tek imelo,« še kar drži. Pri vsakem 

delu je modro najprej prositi Boga za blagoslov in pomoč. 

Bog pa nam daje tri možnosti: 

- na našo prošnjo odgovori »da«, 

- na našo prošnjo odgovori »ne« in nam ponudi nekaj 

boljšega, 

- na našo prošnjo odgovori »počakaj« in nam ponudi 

najboljše. 

 

Zato: 

Molimo, upamo in se veselimo mašniškega posvečenj in 

nove maše. 

Kot pripravo na ta veliki dogodek v času od 16. do 25. 

marca načrtujemo sveti misijon.  

V senci teh dveh velikih dogodkov želimo z Božjo pomočjo 

izpeljati slovesnosti in dogodke, ki so že tradicija v naši 

župniji, morda pa dobimo navdih še za kaj novega. 

 

Papež Frančišek je v homiliji ob sprejemu mladih 25. julija 

2013 slikovito rekel:  

»Kadar pripravljaš okusno jed in vidiš, da ji manjka sol, 

tedaj daš vanjo sol … Tako je tudi v našem življenju: če 

hočemo, da bo naše življenje resnično imelo smisel in 

polnost, dajmo vero vanj in življenje bo dobilo nov okus.« 
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Torej Gospodovemu letu 2018 dodajte vero in naj vam 

mineva v veselju, pogumu, zdravju, sreči, osebnem 

zadovoljstvu … 

 

Župnija sv. Jurij ob Taboru vas ob božično-novoletnih 

praznikih in v mesecu januarju 2018 vabi: 

 

- 24. december ob 18. uri otroška božičnica z 

blagoslovom otrok, sv. maša za vse žive, rajne in 

nerojene otroke, blagoslov jaslic 2017 v cerkvi, 

- 25. december ob 00. uri polnočnica, 

- 26. in 30. december koledovanje, trikraljevska akcija 

»Otroci za otroke«, 

- 26. december ob 18. uri praznični koncert naših domačih 

pevskih zborov (Vokalna skupina Sekstéte, Cerkveni 

pevski zbor sv. Jurij ob Taboru, zborovodja ga. 

Gabrijela Gojznikar, in Mešani pevski zbor Tabor, 

zborovodja g. Karel Leskovec). Veselimo se lepih in 

lepo odpetih božičnih pesmi, 

- 31. december silvestrska zahvalna sv. maša (ura bo 

objavljena v farnih oznanilih), 

- svetopisemski maraton ob svetopisemski nedelji (datum 

bo objavljen v farnih oznanilih). 

 

Vsem želimo blagoslovljen praznik Odrešenikovega 

rojstva. Zaradi nas in zaradi našega zveličanja je prišel iz 

nebes. 

 

Vida Slakan 

 

 

 
 

 

Ona je tu 

 
Njen sij je svetlejši od tisočerih sonc, a v prsih nosi bolečino, ker ne more spregovoriti in bremena srca spustiti. Nihče ne 

sliši njenega joka, to je jok brez solza, le tisti, ki čuti, ga spozna. Nepremično ves čas leži, trudi se, a preveč boli. Ni roke, 

ki zares bi jo objela, ni človeka, s komer bi zapela. Govori, a potiho, sliši le tisti, ki si dovoli. Ne zmore več bremen na 

svojih ramenih nositi, a nima načina, kako dovoliti, gleda vsem tem tujcem v oči, ni prave bližine, ni prave miline, ne 

slišijo, čeprav kriči, ne slišijo, čeprav boli.  

 

Če bi znala, bi se v dir pognala in vsem pokazala, kakšna moč v njej leži, a še 

ne more, potrebuje, da verjameš tudi ti. Čudež se lahko zgodi, a le, če dovolj 

ljudi dovoli si resnico sprejeti, da je mogoče, a to dojeti, da potrebuje več kot 

hladno roko, potrebuje telo ... V srcu ona vse si dovoli, a kako verjeti, če 

gledaš trpeče oči, ko se spremenimo mi, se spremenijo vsi. Ona vidi več, kot ji 

govorite, bolečine tudi vi na plan ne spustite in kljubujete temu, kar boli, a ona 

vidi, kaj iz oči vam govori. Že sedaj spreminja svet, brez da bi znala, brez da bi besedo od sebe dala. Vi pa dvomite, ali je 

sploh mogoče ... Se sploh zavedate, kaj v njej leži, moč tisočih ljudi, le ob strani ji je potrebno stati in resnično »negovati«, 

ker kaj pomeni ji telo, če duše v njem ne bo. Ljudje, morate se zbrati in verjeti, da lahko, takrat bo šlo. Upanje? Ne. 

Gotovost iz srca se rodi, je občutek, ki poznam ga jaz, je občutek, ki poznaš ga ti ...  

 

Dovolj bilo je trpljenja, ona želi si življenja, a trenutno nas potrebuje, našo pomoč želi. Ne moremo več biti tako oholi in 

leseni, se tudi vam zdi, da vse to skupaj nič ni, je daleč od tega, kar bi lahko bilo. Ne morete ves čas le bežati in v strahu 

zatiskati oči, DA, tudi v vas moč leži, a najprej si priznajte, da boli. Ne bom vam pametovala, kaj za vas prav je in kaj ni, a 

vem, da jaz ne morem zatiskati si oči in moram reči, TAM BOLI. Obstaja na tisoče prepričanj, drugačnih kot je to, 

prepričanj, ki odprejo vse nebo. Samo zato, ker nekaj se govori, iz generacije v generacijo, to resnica NI. Resnica je, kar 

čutiš v prsih ti. Tudi jaz sem se bala in nisem znala, a danes tu pred vami stojim in si dovolim dati besede temu, kar boli, 

prenehati si zatiskati oči. Mogoče vsega ne morem sama narediti, morda lahko. A vem, da moram poskusiti, če vsaj 

»morda« bo šlo. Ne morem več v temi sedeti in vse to dovoliti. Moram namesto nje spregovoriti, ker morda ona ne more, a 

jaz lahko, povem, kaj dobro zanjo bo. Nič več pomilovanja, zakaj čas je spoznanja, s tem jemlje se ji moč, iskreno se ji v 

oči zazrite in pokažite, kje luč gori, da pozabili nismo, da srce si dovoli. 

 

Verjeti in pesem srca zapeti. Govoriti in bodriti, najti ključ srca, da vsa ta zmeda se razvozla. Kako ona lahko bi verjela, če 

vidi, da ne bi smela, in kako bi lahko radost čutila, če strah v oči je zavila. Mi moramo verjeti in si želeti iz srca, da zgodi se 

vse, na kar njeno srce reče DA. Ona to zmore in ne samo to, ona premore svet spremeniti in ljudi upanja učiti, če samo 

damo danes mi roko, če stopimo skupaj, saj bo šlo. Jočite, a s srcem ne z glavo, le tako sprememba se zgodi. Jočite, ker 

niste videli, a danes na široko oči odprite in pred sabo se ozrite, dajte ji roko, da ozdravi, kar boli, dajte ji roko, da stopi 

pred vas in vas uči.  
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Sprejmite odgovornost vsi, priznajmo si, slepi smo bili, a če nam je hudo, ker nismo znali, tudi danes roke ne bomo dali. 

Zato nujno je, da odpustimo si kar boli, povežemo se, ker eno smo vsi. Če bomo si odpustili, kar »narobe« smo naredili, si 

bomo dovolili, da srce iz nas govori in mogoče ne včeraj, a danes tu smo vsi in mogoče ne lani, a letos sledili bomo pesmi 

srca in naša nemoč v voljo bo prešla in tudi ona več ne bo trpela, ker če ne drugega, vsaj radost v srcu bo imela in čeprav 

boj bo težak, to nihče ne zanika in nasprotno trdi, ampak imela bo mene in tebe, tu smo vsi, in ko skoraj se bo zlomila, jo 

primemo za roko in rečemo: »Saj bo šlo.« Jaz sem ti in ti si jaz. Poglej v moj obraz. Tu upanje leži, zate, zame, za vse ljud i, 

zato odpusti si, kar boli in če kdaj je pretežko, tu sem zate, za vse ljudi, primi jo za roko tudi ti in naj zopet stopi med ljudi.  

 

Andreja Kotnik 

www.obcuti-sebe.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Še sam skoraj sem umrl, 

ko me je v celjski stolp zaprl. 

A najin dvorec srečnih dni 

so v divjem srdu zrušili. 

Tam divja roža še cveti, 

ki si jo posadila ti. 

Diši kot najine ljubezni cvet, 

saj Bog prižgal je najin ogenj svet. 

Jurklošter kraj je svetosti, 

začrtan že med zvezdami. 

Srčnost priorja Arnolda 

nikdar ne bo pozabljena, 

modrost, ljubezen prijatelja 

močnejša je od zla sveta. 

Sveti Jurij nad grobom zdaj bedi 

z molitvijo in mislimi, 

zbor menihov tam skrbi, 

da ves čas lučka ti gori 

in opominja vse ljudi, 

da je ljubezen v večnosti. 

Jurklošter sprejme me v objem, 

kadarkoli tjakaj grem. 

Ah, mirno spi, ti angel moj, 

saj kmalu pridem za teboj. 

 

Stanislava Kopušar 

Veronikina  izpoved 

 

O, Friderik, predragi moj, 

spet si sanjal me nocoj? 

Zdaj duša moja ti pove, 

sama hodim v tvoje sne. 

Ko te nisem še poznala, 

že o tebi sem sanjala. 

O, Friderik, sij mojih dni! 

Tako zelo sem te ljubila, 

da vsa sem se ti prepustila, 

še dih sem s tvojim uglasila. 

Prav v vsem sem ti sledila. 

A ti, moj ljubi, znal si me voditi, 

skupaj z mano sladko srečo piti. 

Ti meni ves, 

jaz tebi vsa predana, 

za večno sva bila zvarjena, 

drug drugemu v dušah 

ne bova nikdar odtujena. 

Ljubezen, ki ožarjala je naju, 

bi spremenila svet, 

da bi bilo kot v raju. 

O, Friderik moj ljubljeni! 

Ko si odšel, bilo mi je umreti, 

a zate in dete sem morala živeti. 

Dobrota mi je nudila zavetje, 

skrbela za moje preživetje. 

A od hlapcev tvojega očeta, 

kruto sem bila ujeta. 

V ječi mislila sem nate 

in trpela tudi zate, 

saj moja duša je čutila, 

da tudi tebi, ljubi moj, 

sreča je nemila. 

Ko mi najhuje je bilo, 

zapustila sem utrujeno telo 

in k tebi, dragi, poletela, 

da bi, spojena s tabo, 

nad teboj bedela. 

Le sanjaj me vsak večer, 

da v najinih bo dušah mir! 

 

Stanislava Kopušar 

Friderikova tožba 

 
V starem gradu žovneškem, 

domu dedov svojih bivam zdaj, 

daleč od Celja rojstnega, 

kamor ne grem nazaj, 

saj se še vedno tam spreleta 

zli duh mojega očeta. 

Na vzhodni stražni stolp 

prav pogosto grem, 

na Ojstrico proti jugu zrem, 

kjer v ječi sva oba trpela, 

ker drug drugemu ljubezni 

odreči nisva se hotela. 

Zavist, nasilje naju sta ločila, 

tebe, ljuba moja, v potoku utopila. 

Za vedno Krvavica tam žari, 

kot bi popila tvojo srčno kri. 

Veronika, povsod, kjerkoli sem, 

le tebe iščem, kamorkoli grem. 

Podoba tvoja v duši še žari, 

nikjer na svetu ti enake ni, 

ne po lepoti ne po žlahtnosti. 

Očarala si me z milino, 

s svojega srca toplino. 

Ljuba Veronika, odkar te ni, 

meni uteho najti ni moči. 

Še vedno jezdim tja, 

kjer sva se družila 

in si se skrivala 

pred jezo Hermana. 
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Dva brata in pujs 

 
Pečenka bo in krvavice, 

dva brata skoraj izpod Krvavice 

veselo vihtita nože nad ubogim pujskom. 

Kako lahko lepega prašiča 

spravita v klobase in salame? 

Čisto enostavno! 

Znati moraš … 

 

TKsm 

Tebi … 

 
Ostani v mojih mislih, 

ostani v mojih željah ljubezni, 

ostani tu in daj pridih lepemu dnevu! 

 

Pojdi stran od jasnega dneva, 

zakoplji glavo v zemljo, 

razkrij si krila in leti v pekel! 

 

Poznal te bom po tvojih lepih očeh, 

po tvojih črno-zlatih diamantih, 

ki še vedno čarajo … 

 

Diamanti tvojih oči 

in moja ljubezen! 

 

TKsm 
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RAZSTAVE LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokotiček 
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VABILO 

 
 

Dan odprtih vrat KMETIJE LAZNIK in 

sejem TD GUŠT Tabor bo 

 
v soboto, 23. 12. 2017, od 9. do 

12. ure na dvorišču kmetije. 

 
Lahko boste pokušali izdelke, značilne za 

ta letni čas, ter jih tudi kupili. 

 

Na stojnicah se bodo predstavili člani 

društva GUŠT z raznoliko ponudbo. 

 

 
Vabljeni! 

 

 

Informacije: Adi, 041 543 396 

Zgodilo se bo 

Planinsko društvo Tabor 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO, 
ki bo v ponedeljek, 25. decembra 2017. 

 
Zbirno mesto je ob 16. uri: 

- pred staro šolo v Lokah za tiste, ki boste šli do koče po cesti mimo domačije Veteršek (lažja pot), 

- v Ojstrici za tiste, ki boste do koče šli čez Krvavico (težja pot). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeleženci, bodite primerno opremljeni za gibanje v zimskih razmerah, predvsem pa ne pozabite na obvezno svetilko! 

Za varnost bodo poskrbeli vodniki, od pohodnikov pa pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin. 

Ne zamudite torej izkušnje, da se v soju svetilk povzpnete na našo priljubljeno pohodniško točko, potem pa v prijetni 

družbi uživate toplino in gostoljubnost planinske koče. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zagotovo pa bo prav prišel 

tudi kakšen priboljšek iz nahrbtnika. 

Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja. 
 

 

 

 

 

 

Vabljeni! 
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Oglasi 

28 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – DECEMBER 2017 in JANUAR 2018 
 

 

 

 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

22. 12. 2017 

19.00 

PRIREDITEV OB DNEVU  

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
Kulturni dom Vransko 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

23. 12. 2017  

19.00 

Božični koncert  

VOKALNA SKUPINA DRAŽ 

župnijska cerkev sv. 

Mihaela 

Kulturno društvo Vransko 

(031 230 088) 

24. 12. 2017  

18.00 

23.00 
ŽIVE JASLICE 

pred cerkvijo  

sv. Mihaela 

Folklorno društvo 

Vransko, 

Župnijska Karitas 

Vransko, 

Občina Vransko 

(041 270 546) 

25. 12. 2017 

17.00 NOČNI POHOD NA ČRETO 
start pred občinsko 

stavbo 

Planinsko društvo 

Vransko 

(041 464 185) 

31. 12. 2017 

8.00 SILVESTRSKI POHOD 
zbor na Avtobusni 

postaji Vransko 

Planinsko društvo 

Vransko 

(041 464 185) 

6. 1. 2018 

5.00 

ENODNEVSKI SMUČARSKI IZLET V 

MOKRINE/NASSFELD 

odhod izpred športne 

dvorane 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

9. 1. 2018    LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM Naš dom Občinska knjižnica 
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... in še modrosti naših babic 
 Če v prosincu drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka.  

 
 

 
 

 

 

 Kadar sv. Pavla (15. 1.) sneži ali deži, letina slaba in huda preti.  
 

 Fabijan in Boštjan (20. 1.), sok v drevje pognan.  

Poslovili so se 

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal,  
a nate spomin  
bo večno ostal. 

29 

 
 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

V 83. letu življenja nas je zapustil dragi stric, brat in boter  

MILAN VERDELJ  

iz Lok pri Taboru. 

                                         
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, 

cvetje, sv. maše in dar za cerkvene potrebe. 

 

Posebno se zahvaljujemo g. župniku Alojzu Pirnatu za opravljen obred, pogrebni službi Ropotar, pevcem in nosilcem 

praporjev. Hvala Čebelarskemu društvu Tabor, PGD Loke, Sekciji upokojenih obrtnikov, Društvu upokojencev Tabor 

ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.     

                                                   

Žalujoči: nečak Rajko z družino ter ostalo sorodstvo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

10.00 DOMU Vransko 

(03 703 12 80) 

20. 1. 2018  

10.00 

Otroški abonma 

TRIJE PRAŠIČKI 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

20. 1. 2018  

19.30 

Gledališki abonma 

DAN ODDIHA 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

23. 1. 2018    

10.00 
LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM 

DOMU 
Naš dom 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

23. 1. 2018 

18.00 
PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

27. 1. 2018  

19.30 

Gledališki abonma 

IKARUS 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 
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Čestitke 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

23. 10.‒ 

31. 12. 
 

RAZSTAVA 

BEE DE CECCO, mag. Pomoči z 

umetnostjo 

ZAPIS SVETLOBE 

Art house, 

Ojstriška vas 28 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

1. 12. ‒ 

31. 12. 

v 

poslovnem 

času občine 

LIKOVNA RAZSTAVA 

 ŽOVNEŠKI V SP. 

SAVINJSKI DOLINI,  

 FRIDERIK IN VERONIKA,  

sejna soba občine 

KD Ivan Cankar, 

Likovna sekcija 

Mavrica 

(068 146 126) 

Koledar dogodkov in prireditev – december 2017 in januar 2018 
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 110-LETNICA 

USTANOVITVE 

ČEBELARSKEGA 

DRUŠTVA TABOR 

PETEK, 

22. 12. 
16.00 ZIMSKA PLESNA PRAVLJICA Dom krajanov Tabor 

Plesna sekcija Tabor 

(040 471 051) 

SOBOTA, 

23. 12. 
9.00‒12.00 

DAN ODPRTIH VRAT 

KMETIJE LAZNIK  IN 

SEJEM TD GUŠT 

Kmetija Laznik 

Miklavž 

Adi Laznik 

(041 543 396) 

SOBOTA, 

23. 12. 
18.00 

BOŽIČNI KONCERT: 

 ANSAMBEL ROBIJA 

ZUPANA; 

 IGOR IN ZLATI ZVOKI; 

 FANTJE S PRAPROTNA; 

 MEŠANI PEVSKI ZBOR 

TABOR. 

Kozolec pri ribniku 

Miklavž pri Taboru 11 b 

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

PONEDELJEK, 

25. 12. 
00.00 

POGOSTITEV OB 

POLNOČNICI 

pri cerkvi sv. Jurija 

Tabor 

Društvo podeželske 

mladine Tabor 

(070 321 516) 

PONEDELJEK, 

25. 12. 
16.00 

BOŽIČNI NOČNI POHOD 

NA KRVAVICO IN ZAJČEVO 

KOČO 

izpred stare šole Loke ali 

iz Ojstrice 

Planinsko društvo 

Tabor 

(031 604 429) 

TOREK, 

26. 12. 
18.00 

BOŽIČNI KONCERT 

TABORSKIH PEVSKIH 

ZBOROV 

cerkev sv. Jurija Tabor 
Pevsko društvo Tabor 

(041 657 580) 

TOREK, 

26. 12. 
19.00 

TRADICIONALNI 

DECEMBRSKI 

TURNIR TROJK V KOŠARKI 

telovadnica 

Doma krajanov 

ŠD Partizan Tabor 

Sekcija košarka 

(031 895 542) 

SOBOTA, 

30. 12. 
20.00 

PREDNOVOLETNI PLES 

Z ANSAMBLOM UNIKAT 

Kozolec pri ribniku 

Miklavž pri Taboru 11 b 

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

ČETRTEK, 

11. 1. 
9.00‒10.00 

KROŽEK 

BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE 

sejna soba občine 

Kmetijsko gozdarski 

zavod, Izpostava 

Žalec 

(041 498 266) 

SREDA, 

17. 1. 
18.00 

PREDAVANJE 

PRANOTERAPEVTA 

TOMISLAVA BRUMCA 

Smisel življenja 

sejna soba občine 
Damijana Lukman 

(031 328 990) 

TOREK, 

30. 1. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobč. spl. knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52) 

 

 
 

               »Mir pride od znotraj, ne iščite ga zunaj.«  
  

(Buddha) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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, Vrtec Tabor, POŠ 

Tabor, Združenje za nadzor odgovornega lastništva živali Slovenije, Marta 

Vehovar, MSK Žalec, Naš dom Vransko, PP Žalec, UE Žalec, GZ Žalec, DU Tabor, 

Andreja Kotnik, Likovna sekcija Mavrica, Ina Gržina, družina Verdelj 

 

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 € 

 


