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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dogodkih v zadnjem tednu zima še ni rekla zadnje besede, kar je predvsem za otroke, ki bodo oziroma so že imeli 

zimske počitnice, veliko veselje. V tem času pa se veselimo tudi uspehov naših zimskih 

športnikov, ki jih spremljamo bodisi preko naših ekranov ali jih celo gremo pogledat v 

živo. Športniki nizajo medalje eno za drugo, pa naj bo to smučanje, smučanje prostega 

sloga in še bi lahko naštevali, seveda pa ne moremo mimo skokov naših orlov. Prva 

priložnost za ogled v živo bo že v četrtek, 17. marca, v Planici, za ogled tekem v soboto 

in nedeljo pa so karte že razprodane.  

 

Ampak kaj pomeni medalja, uspeh? Je plod vztrajnosti, zbranosti, potrpežljivosti ter 

predvsem mirnosti in naj nam bodo športniki dober zgled. 
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kulturni praznik, čas občnih zborov, pestrost dogodkov 

 
Imeli smo zanimivo in malo drugačno proslavo 

slovenskega kulturnega praznika. Na državnem nivoju je 

po osrednji državni proslavi nastalo kar nekaj polemik. 

Naša, na lokalnem nivoju, pa je bila že s slavnostnim 

govornikom pozitivno presenečenje. Če bi bili prisotni še 

stanovski kolegi našega največjega pesnika (pravniki) iz 

naše lokalne skupnosti, si upam trditi, da bi bila proslava 

popolna. Če se motim, mi oprostite. Že za svojega 

revizorja – cenzorja  Jerneja Kopitarja je naš največji 

pesnik napisal: »Le čevlje sodi naj kopitar!« Sicer pa se v 

kulturo politika naj ne meša; tudi lokalna! 

 

V februarju in marcu bo večina občnih zborov naših 

društev. Glede na pestrost društev in programov dela, ki 

jih društva izvajajo, se veselim srečanj na občnih zborih. 

Vabilo velja tudi vsem občanom, ki se vidijo v katerem 

od društev in lahko s svojim udejstvovanjem popestrijo in 

popolnijo ter nenazadnje tudi izboljšajo delovanje. 

 

Znani so letošnji občinski nagrajenci. Njim bo namenjena 

18. slavnostna seja OS, ki bo 20. 4. 2016. Vsem občanom 

pa bo namenjen tudi Šentjurski sejem, ki bo 24. 4. 2016, 

katerega izvedbo je letos prevzelo PGD Ojstriška vas - 

Tabor. 

 

Do praznika nas čaka še kar nekaj nalog. Po zakonu mora 

biti sprejet zaključni račun za preteklo leto do 15. 4. 

2016, zato bo 13. seja OS predvidoma 4. 4. 2016. 

Iz županovega kabineta 

Foto: Grega Wernig 



 

2 

Prekrili bomo mrliško vežico, postavili nadstrešek pri 

jedilnici šole, obnovili spominska obeležja, notranje 

zavese na odru v Domu krajanov in še več manjših nalog.  

 

Nujno je začeti reševati odprte probleme na prizidku nove 

šole: puščanje strehe, energetske izgube in tudi napake, ki 

jih je ugotovila revizija glede javnega partnerstva za 

prizidek nove šole z družbo Remont. 

 

OPN je na mrtvi točki zaradi neodzivnosti agencije s 

kmetijskega ministrstva in upam, da dobimo v kratkem 

pozitivno mnenje. Končno sprejetje bo nato na prvi seji 

OS. 

 

Pojavlja se odkrito nasprotovanje zaradi stroškov lokalne 

skupnosti, ker občina upravlja pošto. Tudi pošta je servis 

občanom in to ranljivim skupinam, ki so vezani na 

bližino storitve. Tudi po zakonu je za obstoj lokalne 

skupnosti pogoj pošta in minimalna površina 36 km² in to 

imamo! Prizadeval si bom, da nazaj pridobimo bankomat, 

kot tudi da pošta ostane na isti lokaciji. 

 

Zanimivo bi bilo narediti kakšno anketo o storitvah, ki jih 

izvaja lokalna skupnost – tudi pošta in pa priljubljenosti – 

primernosti zaposlenih v občinski upravi. 

 

Župan Tone Grobler   

 
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor  (Ur.l. 

RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja  

 
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega 

proračuna za leto 2016 

 
I. Splošna določila  

 

Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo 

nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- da imajo sedež v Občini Tabor;  

- da so registrirani najmanj eno leto;  

- da je njihova dejavnost področje kulture;  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 

kulturnih dejavnosti, za katere so registrirani;  

- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu 

občanov;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini.  

 

II. Izvajalci  

 

Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz 

občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. 

točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki 

morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. 

točke.  

 
III. Vsebinska določila  

 

Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:  

1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih 

sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno-glasbena 

dejavnost, instrumentalno-glasbena dejavnost, gledališka 

dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva.  

2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj 

kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, 

avdio-video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja).  

 
V. Končna določila  

 

1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 

Občine Tabor oziroma na sedežu občine.  

2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za 

sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je 

31. marec 2016, do 12. ure. Razpisna dokumentacija 

mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »NE 

ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS – KULTURA«.  

Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 

9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe 

sredstev.  

3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s 

Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 

74/07).  

4. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil dogovor o 

sofinanciranju. Okvirna višina sredstev v občinskem 

proračunu namenjenih za sofinanciranje ljubiteljske 

kulture znaša 5.500,00 EUR.  

5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 

3304 Tabor.  

6. Dodatne informacije vam bomo posredovali v času 

uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: (03) 705 70 80.  

 

Alenka Kreča Šmid 
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Občinska uprava sporoča in obvešča 
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90 let Pavle Urankar 

 
V januarju je svoj osebni praznik praznovala Pavla Urankar iz 

Ojstriške vasi. Ob njenem 90. rojstnem dnevu sta jo na njenem 

skrbno urejenem domu obiskala in se skupaj z njo poveselila župan 

Anton Grobler in predsednik društva upokojencev Milan Blatnik. 

Poklonila sta ji skromno pozornost in ji voščila zadovoljstva, vsega 

dobrega, predvsem pa zdravja, za katerega sama pravi, da ga 

najbolj potrebuje. Jubilantka se je izkazala za odlično sogovornico, 

saj jo zanimajo vse aktualne informacije in seveda tudi športni 

dosežki. Pavli Urankar iskreno voščim vse najboljše tudi sama. 

 

Tatjana Kovče 

a 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 12. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa 

športa v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) objavlja  

 
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor iz 

občinskega proračuna za leto 2016 

 
I. Splošna določila  

 

Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo 

nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:  

- da imajo sedež ali podružnico v Občini Tabor;  

- da so registrirani vsaj eno leto;  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 

športnih aktivnosti za katere so registrirani;  

- da imajo organizirano redno dejavnost;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz 

članarine.  

 
II. Izvajalci  

 

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega 

proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, 

kandidirajo izvajalci športnih programov, ki morajo 

predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. 

Podatke podajo na obrazcih, ki jih dobijo na sedežu 

občine. 

  
III. Vsebinska določila  

 

Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev 

proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:  

a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:  

- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati 

sonček, Planinska šola,  

- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih 

organizirajo društva in drugi izvajalci;  

b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-

rekreativne vadbe:  

- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in 

pohodništva;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) strokovno izpopolnjevanje:  

- sofinanciranje kotizacij;  

č) kakovostni in vrhunski športi:  

- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih 

državnega in meddržavnega nivoja;  

d) športne prireditve:  

- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve. 

  
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na 

razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih 

programov športa je 2.600,00 EUR. 
  
V. Končna določila  

 

1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje 

sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in obrazec vloge 

za vsebini pod točkama č in d je na voljo na spletni strani 

Občine Tabor oziroma na sedežu občine.  

2. Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za 

oddajo razpisne dokumentacije 31. marec 2016, do 12. 

ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v 

kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS – 

ŠPORT«.  

Za vsebini pod točkama č in d se bodo upoštevale vloge, 

oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno se 

upoštevajo glede na datum prispetja).  

3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s 

Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 

52/2008).  

5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na naslov: 

Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.  

6. Dodatne informacije vam bodo dane v času uradnih ur 

Občine Tabor oziroma na tel: (03) 705 70 80.  

 

                                                             Alenka Kreča Šmid 
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Prejeli smo 

Spoštovani občani! 

 

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

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

 

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

 

 

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

na tel. št. 040 303 888. 

 

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

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

sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, 

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

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

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

 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                      

                                                                                                                   Vaša pravna klinika                                               

 

Na navedeno telefonsko 

številko in e-naslov 

miha.centrih@pravnak

linika.si se lahko 

obrnete tudi z 

vprašanji, ki se 

nanašajo na delo 

občinskega sveta in 

nasploh Občine Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v 

volilnem okraju Loke, 

sem vam na voljo v 

prostorih Občine 

Tabor tudi v času 

uradnih ur Pravne 

klinike, torej vsako 

prvo sredo v mesecu 

med 17.00 in 19.00. 

Vsem še enkrat hvala! Pavli in Zdenka Bergant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis gasilske pogodbe  za leto 

2016 

V sredo, 13. januarja, je bil v sejni sobi Občine 

Tabor slavnostni podpis Pogodbe o 

opravljanju lokalne gasilske javne službe za 

leto 2016, kar je že stalna oblika potrjevanja 

od obstoja občine. 

 

Vabilu na podpis so se odzvali predsednik GZ 

Žalec Edvard Kugler, predsedniki domačih 

prostovoljnih gasilskih društev Davorin 

Drnolšek, Milan Lesjak in Ivan Hrastnik ter 

poveljnik občinskega poveljstva občine Ivan 

Derča. Po uvodnem pozdravu župana Občine Tabor Antona Groblerja, ki se je vsem domačim društvom ter tudi GZ Žalec 

zahvalil za izjemno delo v letu 2015, so pogodbo oziroma aneks k pogodbi tudi podpisali.   

 

Predsednik GZ Žalec Edvard Kugler se je ob tej priložnosti zahvalil županu in predsednikom društev za njihovo vzorno in 

tvorno sodelovanje taborskih gasilcev, tako v organih zveze kot tudi v vseh projektih, ki jih izvaja GZ Žalec. Lani so tako 

tudi z njihovo pomočjo uspešno izvedli 60 let gasilske zveze in še vrsto drugih aktivnosti. 

Darko Naraglav 

 

Zahvala 

 

Vrhovčevim in vsem gasilcem, ki so 11. februarja 2016 sodelovali pri gašenju požara pri Bergantovih v Črnem Vrhu 20, 

se zahvaljujeva za hitro in nesebično pomoč. 

                                                               

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Upravna enota Žalec v letu 2015 

 
Ljudje, ki nimajo veliko opravka z upravnim 

poslovanjem, si upravno enoto bržkone predstavljajo kot 

kraj zapletenih birokratskih postopkov in upravnih taks. 

Kdor je bral Kafkov Proces, sploh pa če je bil k temu 

primoran pri obveznem branju, se bo zaradi temačnih 

prispodob birokracije upravni enoti, če se le da izognil. 

Na prvi pogled se zdi, da statistični podatki, ki sledijo v 

nadaljevanju, pritrjujejo tem prispodobam. Z mojimi 

sodelavci in sodelavkami na Upravni enoti Žalec pa vam 

zagotavljam, da so povsem zgrešene.  

 

Upravni postopki niso edino, kar nas na UE Žalec veže 

na prelepo Savinjsko, saj smo tudi mi tukaj doma. Zato 

smo veseli, če so naše stranke zadovoljne z našim delom 

in nas pohvalijo. Če pa se zgodi kaj takega, da nas 

upravičeno lahko grajajo, si po najboljših močeh 

prizadevamo, da z dobro voljo skupaj premagamo 

nevšečnosti. Pravijo, da vse, kar ljudje pokvarijo, dobra 

volja lahko popravi. Seveda so nam pri tem na prvem 

mestu vrednote Ustave Republike Slovenije in etika 

upravnega poslovanja, tako kot se spodobi za državni 

organ in uradništvo, saj smo temu zavezani tudi kot 

državljani. Glede etike upravnega poslovanja si bom 

dovolila poudariti še izjemen pomen načel in vrednot, 

določenih z lansko leto aprila sprejeto Politiko Vlade 

Republike Slovenije o napredni in kakovostni javni 

upravi ter Strategijo razvoja javne uprave SJU 2020, ki 

določata nov strateški okvir za razvoj učinkovitih in 

odgovornih javnih institucij v družbi prihodnosti.
1
  

 

Če od etike preidem k življenjskim situacijam, je upravno 

poslovanje in urejanje le-teh  na splošno zelo pomembno 

za ljudi, državljanke in državljane, ki so stranke v naših 

postopkih. Temu na Upravni enoti Žalec, ki pokriva 

območje šestih občin Spodnje Savinjske doline 

                                                           
1
 Oba dokumenta sta bila sprejeta aprila 2015 in sta 

dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo: 

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_j

avni_upravi/strategija_razvoja_javne_uprave/ lansko leto 

strateškega pomena za razvoj javne uprave  

Packi živijo vsepovsod 
 

Pri nas v Črnem Vrhu je okolje še 

dokaj čisto, če spregledamo eno ali 

drugo prazno pločevinko piva ob 

cesti ali plastiko pokritih drv, katere 

lastnik niti v bližini hiše ne opazi. In 

tudi pod ovinkom z ograjo nad 

Jankovo hišo se počasi dela 

smetišče. Nekdo stalno meče 

odpadke, steklenice, konzerve itd. 

Sedaj je visela papirnata vreča, vsi 

smo jo vsak dan videli. Več kot 3 

tedne!! Kdo jo bo pobral?? Jaz 

seveda, danes, in glej ga ″vrabiča″, 

notri olupki čebule, ostanki poceni 

rdečkaste papir role, ovčja ali kozja 

lobanja in par kil kosti!! 

 

Dragi sosedje, Črnovljani! A je tako 

težko smeti in odpadke odložiti tja, 

kamor spadajo? Okno avta odpreš in 

ven! To ni način in je grdo za našo 

okolico in sramota za nas, par ljudi, 

ki živimo v tako lepem okolju! 

 

Drugič dvigni rit in odloži smeti v 

kontejner. 

 

Lep pozdrav.  

 

Irena Zimmermann 

Dragi (in manj dragi) sovaščani 

Problematika odvrženih muc je prisotna tudi v naši občini. Proti koncu 

prejšnjega leta sem bila klicana ob 7. zjutraj v Tabor. Mali tigrast muc je že 2 

dni jokal v grmovju in se ni pustil ujeti. Pri mojem nadaljnjem poskusu pa mi 

je ušel v bršljan na hiši nasproti kmetijske zadruge. Celoten dan sem ga 

poskušala spraviti dol, neuspešno! Že malo obupana sem prosila gasilce za 

pomoč. A glej ga fakina, prijazen sosed ga je nagovarjal in muc se je naenkrat 

spustil do prvega nadstropja. Gospod teče po lestev, jaz po boks in muc je na 

varnem. Sedaj je pri meni na oskrbi, je kastriran in cepljen in išče prijazen 

dom. 

 

Malo črno muco je verjetno marsikdo opazil v Lokah ob cesti, stiskala se je ob 

zidu hiše in ni in ni rasla. Prehlajene očke, bolnega izgleda, en dan se nisem 

mogla več peljati mimo. Lastnik hiše me dokaj neprijazno sprejme, prisotna 

soseda se mi posmiha, a kljub vsemu se dogovorim, da muco popoldan 

vzamem k sebi. Ko pridem z boksom po muco, me odrasla sinova napadeta, da 

kradem mačke, pa da ni njihova, zato niso skrbeli zanjo. Muca ima čisto 

popečene tačke, gret se je hodila pod pokrov avtomobila, bila je je le kost in 

koža. Živinozdravnik je zgrožen! Danes je muca cepljena, sterilizirana in še 

malo plašna, saj je pri takšnem startu v življenje izgubila zaupanje v ljudi! Tudi 

ona išče topel dom. 

 

Lastniki muc, obrnite se po pomoč pri sterilizaciji in kastraciji živali na društva 

za zaščito živali, da se preprečijo neželeni mladiči, saj mnogi zelo trpijo. 

 

Obrnite se na društvo, npr. Mačja vila, ali name (041 315 926) in sterilizirajte 

živali po ugodnejših cenah.   

 

Lepo bodite in privoščite enako vašim živalim. 

 

Irena Zimmermann 
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(Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko, Tabor, Žalec), 

namenjamo veliko pozornosti, ne samo, ker je to naše 

delo, ampak zato, ker si resnično želimo, da so ljudje 

zadovoljni z našimi storitvami. To nas znova spodbuja, 

da smo kljub zaostreni politiki zaposlovanja in 

financiranja zastavljene cilje in naloge tudi v preteklem 

letu 2015 dokončali po načrtovanih rezultatih. 

 

S posledicami krize in z njo povezanih omejitev v javnem 

sektorju se soočamo tudi na področju kadrov. Od sredine 

leta 2011 nismo zaposlovali, čeprav se je število javnih 

uslužbencev zaradi upokojitev in drugih oblik prenehanja 

delovnega razmerja zmanjšalo za šest javnih 

uslužbencev. Trenutno nas je zaposlenih 44. V letošnjem  

letu bomo imeli  še eno upokojitev in eno daljšo 

odsotnost. Medtem nam je ministrstvo dalo soglasje za 

(eno) nadomestno zaposlitev v letu 2016. Zaradi 

varčevalnih ukrepov in potrebe po racionalizaciji dela 

upravne enote smo bili leta 2013 primorani prenehati z 

delom v treh krajevnih uradih in v letu 2015 še z delom 

KU Polzela. Delovanje krajevnega urada Vransko spričo 

omenjenih omejitev pri zaposlovanju in financiranju še 

vedno ohranjamo, saj je urad zelo dobro obiskan. Pri 

vsem tem je zelo pomembno, da se zaposleni zavedajo 

svoje odgovornosti do dela in ljudi v postopkih. To je 

tisto, kar nas je tudi v letu 2015 ves čas spodbujalo, da 

smo z odpovedovanjem pri materialnih stroških in 

investicijah bili skrajno varčni.  

 

Statistični podatki izkazujejo, da smo imeli v letu 2015 

skupno v reševanju 17.138 upravnih zadev,  kar je za 7,8 

% manj kot v letu 2014. Največji upad beležimo pri izdaji 

osebnih dokumentov. Pri tem je prav tako pomembno, da 

se je s kakovostjo in prizadevnostjo zmanjšalo število 

pritožb na naše delo. Od vseh prejetih pritožb jih je bilo 

največ s področja kmetijstva (9) in gradenj (8). 

Najpogostejši pritožbeni vzroki na področju kmetijstva so 

pri prometu s kmetijskimi zemljišči in to v primerih, ko 

več predkupnih upravičencev poda izjavo za nakup istega 

kmetijskega zemljišča. Na ta način z uporabo vseh 

pravnih sredstev želijo realizirati interes za nakup 

kmetijskega zemljišča, ne glede na to, ali jim pravica po 

zakonu pripada ali ne. Na področju gradenj pa so 

najpogostejši pritožbeni vzroki nejasnosti pri razlagi 

prostorskih aktov, kot tudi zakonodaje in podzakonskih 

predpisov s tega področja. Iz tega je razvidno, da so 

vzroki za nezadovoljstvo bolj sistemske narave, tako da 

na njih niti ne moremo kaj dosti vplivati. S tem 

ocenjujemo, da je število pritožb na delo naših zaposlenih 

zelo nizko, glede na to, da smo v preteklem letu izdali 

skoraj 500 gradbenih dovoljenj. 

 

Meseca avgusta je začela veljati Uredba o dopolnilni 

dejavnostih na kmetiji. Na njeni podlagi je bilo 

obstoječim nosilcem dopolnilne dejavnosti naloženo, da 

morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti na pristojni 

upravni enoti z določbami predmetne uredbe najpozneje 

do 1. januarja 2016. To obveznost je v roku opravilo le 

polovica zavezancev, ostali pa urejajo oz. bodo to 

najverjetneje še uredili v tem letu. 

 

Upravno notranje zadeve (državljanstvo, društva, orožje, 

eksplozivi, javne prireditve, tujci, osebno ime, osebne 

listine, matične zadeve, promet, itd.) sodijo med 

najobsežnejše in zajemajo raznovrstne postopke. Njihovo  

število je v preteklem letu preseglo 15.000 zadev. V to 

področje spada tudi prijava prebivališča.Tu beležimo iz 

leta v leto porast števila postopkov za ugotavljanje 

dejanskega stalnega prebivališča, kar je večinoma 

posledica nastalih gospodarskih razmer, posledično 

osebnih finančnih stisk in neplačevanja dolgov.  

 

Na podlagi  Zakona o povračilu škode osebam, za katere 

je bilo po odločbi Evropskega sodišča za človekove 

pravice ugotovljeno, da so bile izbrisane iz registra 

stalnega prebivalstva. Te so lahko na katerikoli upravni 

enoti v Republiki Sloveniji vložile zahtevo za določitev 

denarne odškodnine že leta 2014. V tej zvezi smo na naši 

upravni enoti skupno v letu 2014 in 2015 izdali 30 

tovrstnih odločb in upravičencem iz tega naslova do 

konca preteklega leta izplačali skoraj 43.000,00 EUR. 

 

Preteklo leto je bistveno zaznamovala problematika  na 

področju tujcev. Sprejete so bile nekatere spremembe 

zakonodaje. Novost pa je tudi uvedba enotnega 

dovoljenja za prebivanje in delo tujca iz tretjih držav 

(pred spremembo Zakona o tujcih so namreč tujci morali 

vložiti vlogo za delovno dovoljenje pri Zavodu RS za 

zaposlovanje in šele nato oziroma po pridobitvi 

predmetnega dovoljenja, so lahko vložili prošnjo za 

prebivanje na upravni enoti). Od meseca septembra 2015 

dalje upravne enote izdajajo tujcem iz tretjih držav 

enotno dovoljenje za prebivanje in delo.  

 

Vodimo tudi postopke na področju tako imenovane 

»vojne zakonodaje«. Iz tega naslova  smo prejeli kar 667 

zahtevkov za priznanje statusa in pravic vojnih veteranov, 

vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.  

 

Pomembna zakonska novost preteklega leta, ki je v praksi 

prav tako naloga upravnih enot, je spremenjen način 

priglasitve osebnega dopolnilnega dela (elektronsko 

preko spletnega portala AJPES – e-SODD). Gre za 

razširjen nabor del, ki jih lahko posamezniki opravljajo 

kot osebno dopolnilno delo in uvedbo sistema vrednotnic. 

Z vidika socialnih pravic velja omeniti, da  nakup ene 

vrednotnice pomeni pridobitev približno en dan 

pokojninske dobe. V letu 2015  smo tako priglasili 91 

posameznikov za opravljanje navedenih del in izdali 209 

vrednotnic. 

 

Poleg številnih postopkov z različnimi upravnimi akti, 

odločbami in sklepi smo v preteklem letu opravili 33.476 

drugih upravnih nalog, npr. različna potrdila iz uradnih 
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evidenc. Glede tega velja posebej izpostaviti delo na 

področju Registra kmetijskih gospodarstev, kjer smo v 

letu 2015 izvedli natanko 1118 sestankov. 

 

Statistika naših najbolj prijetnih nalog v letu 2015 kaže, 

da smo izvedli kar 121 poročnih obredov, kjer so 

mladoporočenci dahnili usodni DA. Malo za šalo, 

ljubezen mladoporočencev nam je v tem delu našega dela 

prav tako v veliko spodbudo. 

 

Malo manj  nam je v zadovoljstvo, da si že več let  

prizadevamo za dokončanje zadnjih denacionalizacijskih 

zadev, ki izstopajo po obsegu nacionaliziranega 

premoženja. Konec leta 2015 smo imeli v reševanju še 

štiri zadeve, od tega so kar tri zadeve v pritožbenem 

postopku. 

 

Zaposleni na Upravni enoti Žalec se zavedamo, da dobrih 

rezultatov in kakovostnega odnosa do naših strank v 

preteklem letu ne bi bilo, če pri tem ne bi bilo tudi 

dobrega  sodelovanja z vsemi državnimi organi, organi 

lokalne samouprave in javnimi ustanovami, ki 

sooblikujejo naše delo in tako prispevajo k našim 

rezultatom,  predvsem na področju okolja in prostora,  

upravnih notranjih zadev in policije, centrov za socialno 

delo, zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, organov 

pravosodja, sodišč in pravobranilstva. Dobro 

medinstitucionalno sodelovanje javne uprave je za nas  

med ključnimi  pogoji  pravne varnosti ljudi in delovanja 

pravne države. 

                                                                                                                   

Simona Stanter,                                                                                                                    

načelnica 

Pust in maske 

 
Za nami je najbolj norčavi čas v letu. Vsak se je prelevil v svojo pustno masko. A najprej smo v petek, 5. februarja 2016, 

izdelovali pustne maske. Med stanovalci je bilo slišati: »Ali si greš tudi ti naredit svojo larfo za pustno rajanje?« In prišli 

so. Pomagali so pri zlaganju papirja, obrisovanju rok, rezanju, lepljenju, krašenju … Vsak si jo je okrasil po svoje. Prav 

vsaka je bila unikatna, posebna, pustna. Med sabo so si tudi pomagali – eni so spretnejši pri rezanju, drugi pri barvanju, 

tretji imajo večji smisel za dekoriranje. Obljubili so, da bodo narejene maske uporabili na pustnem rajanju v torek, 9. 

februarja 2016. Ta dan so nas že pred prihodom prostovoljcev OŠ Vransko - Tabor obiskale maškare iz vrtca. Otroci so 

bili našemljeni v gasilce, gusarje, dimnikarje, vile, različne živali, klovne, princeske. Stanovalcem so se kar oči zarosile, 

ko so jih videli. Malo čez deseto uro pa smo se zbrali v jedilnici. Nekateri so dovolili, da smo jih porisali po obrazu. Drug i 

so le opazovali pustno rajanje. Ob prihodu prostovoljcev OŠ Vransko - Tabor smo skupaj zaplesali in preganjali zimo. Če 

bi sodili po vremenu, ki je sledilo v sredo, nismo bili preveč uspešni. Kruleče želodčke smo nahranili s krhkimi flancati, 

sokom in kuhanim vinom. Ob koncu smo si obljubili, da bomo zabavo prihodnje leto ponovili.  

 

Saša Svetec, Zavod sv. Rafaela Vransko 

 

 

Ashrami v Indiji 

 
Edinstvena pot doživetja Indije in vzhodne modrosti vodi 

skozi ashrame – posebna duhovna in družbena okolja. S temi 

uvodnimi besedami je začel predavanje Ashrami v Indiji 

Danilo Jesenik. Strokovnega potopisnega predavanja, ki smo 

ga v sredo, 10. 2. 2016, organizirali v Občinski knjižnici 

Tabor, se je udeležilo lepo število obiskovalcev, ki jih Indija, 

skrivnostna in ekstremov polna dežela, še posebno privlači. 

Zelo zgovoren o Indiji je naslednji citat Marka Twaina: 

»Indija je zibelka človeške civilizacije, rojstni kraj 

človeškega govora, mati zgodovine, stara mati legend, 
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Otroci 1–3 

z Lidijo in Ido 

prastara mati tradicije. Naši najvrednejši in najredkejši materiali v zgodovini človeka so zaklenjeni v indijski zakladnici.« 

 

Domačin, Spodnjesavinjčan Danilo Jesenik, je bil v sklopu podiplomskega izobraževanja deset tednov v različnih okoljih. 

Bil je med kristjani, hinduisti in tibetanskimi budisti.  

 

Na jugu Indije je bival v ašramu Shantivanam. To je krščanski ašram, neke vrste samostan, duhovni tempelj, ampak 

odprtega tipa. Ljudje se lahko gibajo svobodno, znotraj ašrama pa je zaželena tišina. Danilo Jesenik pravi, da v ašramu 

človek ne more ubežati pred samim seboj, prej ali slej si se primoran soočiti s sabo. 

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 
 

 

 

 

Pregled decembrskih dogodkov v vrtcu 

 
Tudi mi smo imeli pester december. Praznično smo si okrasili igralnice. S pomočjo vzgojiteljic smo izdelali svojo eko 

smreko, ki smo jo okrasili z okraski, ki smo jih izdelali sami. Zavijali smo darila, odšli smo na cici pohod ter si ogledali 

praznično okrašeno občino. Ker se seznanjamo s tujim jezikom, smo si gledali angleško pravljico Peskyrabbit, ki so jo 

pripravile strokovne delavke Vrtca Tabor ter nemško 

pravljico Najprisrčnejši velikan, ki so jo pripravile 

strokovne delavke Vrtca Vransko. Pekli smo 

praznične piškote, medenjake in mafine. Friderik 

nam je prinesel pismo in s tem nalogo, da naj 

poskrbimo za živali pozimi. Izdelovali smo pogače 

ter tako poskrbeli za njih. Veliko smo peli, plesali ter 

se družili s prijatelji sosednjih skupin, izdelovali 

voščilnice in ustvarjali, skratka imeli smo se lepo in 

veliko se nam je dogajalo. Praznični mesec pa smo 

zaključili s pravljico Trije dobri možje in ljubezen v 

izvedbi strokovnih delavk Vrtca Tabor in učencev 

osnovne šole Tabor. S pevskimi vložki pa je nastopil 

vrtčevski zborček pod vodstvom Laure Strojanšek in Nine Mak Lopan. Z zgodbo smo strokovne delavke otrokom želele 

približati čar decembrskih dni, skozi čustveno in nematerialno plat doživljanja prazničnega meseca. In kako je pomembno, 

da se imamo radi in da čas preživimo skupaj v krogu svojih najdražjih in kar na koncu res šteje je ljubezen.  

 

                                                                                    Vrtec Tabor, Nina Mak Lopan 

 

Tudi mi smo športniki 

 
»Dajmo, Peter!« smo navijali ob ogledu posnetka 

zmagovalne tekme novoletne turneje. 

 

Nato pa smo se tudi mi preizkusili v različnih panogah 

zimskih športov: igranju hokeja, smučarskem teku, 

drsanju in seveda v smučarskih skokih. In šlo nam je 

odlično! Ob tem pa seveda nismo pozabili tudi na naš 

simbol države – slovensko zastavo. Seveda bomo te 

dejavnosti še izvajali in nadgrajevali. Fotografije pa 

pričajo, da smo neizmerno uživali, pa čeprav kar v 

igralnici. Morda nam bo vreme v naslednjih dneh 

naklonjeno, da dejavnosti nadgradimo tudi na prostem. 

Kdo ve, morda pa je med nami nekdo, ki bo nekega dne 

ime našega kraja s svojimi športnimi dosežki ponesel v 

svet … 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Zdaj pa novim izzivom naproti, dobrodošli vsi otroci novinci, ki vas bo kar pet. Naj spremembe na vse delujejo kot izziv, 

ki ga bomo zmogli. 

Otroci oddelka 1–2 leti z Matejo in Jernejo 

Ambasadorji nasmeha 

 
Konec januarja so nas v vrtcu pozdravili prav posebni prijatelji. Prijatelji živali oz. terapevti, ki so s sabo pripeljali živali. 

Že dolgo je znano, da imajo terapije z živalmi zelo pozitivne učinke na ljudi, še posebej na otroke. Skupaj lahko premagajo 

marsikatero težavo, npr. strah, izgubo ljubljene osebe in še marsikaj. Ta posebni obisk nam je omogočilo društvo  

Ambasadorji nasmeha, ki so nam s svojo pozitivno energijo, smislom za ljudi in živali ter z veliko mero ljubezni, 

omogočili stik naših otrok z njihovimi psi. Spoznali smo, da so kužki zelo prijazni, da so različnih pasem in velikosti, da 

imajo tudi živali prav tako kot mi različne značaje, da se tudi oni učijo in da skupaj zmoremo še več. Hvala vsem, ki ste 

nam omogočili to prijetno izkušnjo. 

Klavdija Konečnik 

 

Tri kepice prometa 

 
V predpustnih dneh smo v Vrtcu Tabor dobili nenavaden obisk. Čisto po 

naključju nas je obiskal mali pingvinček Perko z južnega pola. Ker se 

nikakor ni znal vrniti domov k mamici, saj ni poznal prometnih predpisov, 

so ga otroci in semafor na križišču A1 poučili o varnem ravnanju v 

prometu. Preko zabavne in poučne pesmice se je Perko naučil, kaj imajo 

skupnega sladoled in lučke na semaforju, otroci pa so mu na hudomušen 

način pokazali pravilno uporabo kresničke, odsevnika in kolesarske čelade, 

vse za srečno in varno vrnitev domov. 

 

Predstava v izvedbi gledališča KU-KUC iz Lendave, ki je bila polna glasbe 

in besednih iger, je navdušila majhne in velike. 

 

Renata Košica 

 

Od pričakovanja snega do preganjanja le-tega 

 
Luna nam je letos namenila, da je čas 

pričakovanja in preganjanja snega 

krajši kot druga leta. V času po novem 

letu smo si tako želeli snega, da smo 

ga tudi naslikali, ostalo ga je še toliko, 

da smo ga otipali in se z njim igrali v 

igralnici, a kljub temu nam ni uspelo 

priklicati večjih zalog snega. 

Spoznavali smo živali in o njih zapeli 

pesem Kaj delajo živali pozimi? Pust 

se je bližal, mi pa smo preko zgodbe 

Muc išče čarovnico spoznavali muce 

in čarovnice, se šemili, si poslikali 

obraz, izdelali pripomočke, tudi metle 

in klobuke. Gibalno smo ustvarjali na glasbo Rossinija Cat`s duet.  
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Obisk na Občini Tabor 

 
V okviru projekta »Pomahajmo v svet« smo z otroki oddelka od 5 do 6 let minuli mesec spoznavali naš kraj. Otroci so o 

njem že veliko vedeli. Z radovednostjo pa so spoznavali tudi stvari, ki jim o Taboru še niso bile poznane. Navduševali so 

se nad zgodbami o sokolu selcu, Frideriku in Veroniki ter o imenu našega kraja. Od takrat dalje otroci na vsakem sprehodu 

z navdušenjem pokažejo na obzidje okoli cerkve sv. Jurija, ki je branilo naš kraj pred Turki. 

 

Pri spoznavanju zanimivih stvari o našem kraju pa vsekakor ne smemo pozabiti omeniti obiska na občini, kjer so nas 

sprejeli z odprtimi rokami. Ga. Ana nas je najprej peljala na ogled pošte (TIC Tabor), nato smo odšli v pisarno ge. Alenke, 

ki nam je z veseljem pokazala delo, ki ga opravlja. Za konec nas je čakal še obisk v županovi pisarni. Gospod župan nas je 

prijazno pozdravil in se z vsakim rokoval. Ogledali smo si njegovo pisarno, nato pa je sledila »slavnostna konferenca« v 

sejni sobi. Otroci so se z gospodom županom aktivno vključevali v pogovor ter ga spraševali vse mogoče stvari, ki so se 

porajale v njihovi domišljiji brez meja. Sejo smo zaključili s sadno pojedino. Vse doživeto bomo predstavili tudi našim 

prijateljem iz Litve. Imeli smo se krasno, zato še enkrat hvala vsem na Občini Tabor za tako lep sprejem.    

                                                              

Otroci oddelka od 5 do 6 let z Lauro in Mojco 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Najlepše sporočilo 

 
Nekega zimskega dne sem šla na sprehod. Srečala sem fanta. Vprašala sem ga, 

kako mu je ime, a ni nič odgovoril. Odšla sem domov. Kar naenkrat mi je 

zazvonil telefon. Bilo je sporočilo tistega fanta. Vprašal me je, če sem jezna nanj.   

 

Odgovorila sem mu: Zakaj naj bi bila jezna? Odpisal je, da zato, ker ni povedal 

imena. Povedala sem mu, da ne. Vprašala sem ga, če se dobiva pri sladoledu. 

Pritrdil je. Dobila sva se in sedla na klopco. Vprašala sem ga, zakaj je užaljen. 

Povedal mi je, da ga nihče ne spoštuje. Odšla sva domov. Poslal mi je tako lepo 

sporočilo, da sem kar zavriskala. Tega fanta bi zelo rada še bolj spoznala. 

 

Gaja  Miklavžič, 3. b, POŠ Tabor 

Na svetu 

 
Na svetu je mnogo ljudi, 

med sabo povezani naj bi bili, 

srečni tako bi bili vsi. 

 

Otroci želeli srečo nam bi 

in srečni bi bili vsi. 

Da pa bo do tega prišlo, 

moramo poskrbeti vsi. 

 

Taja Vecej, 3. b, POŠ Tabor 
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Vir: http://www.igrajsezmano.eu/Novice/Oglednovic/tabid/90/ArticleID/261/CBModuleId/412/Default.aspx 

S planinci smo odšli na Hom 

 
V soboto, 23. januarja, smo se šolski planinci podali na Hom. Nekaj časa smo se peljali s kombijem, potem smo 

nadaljevali pot peš. Daljši postanek smo imeli v planinski koči. Tam smo spili čaj in se pogreli. Zunaj smo se igrali na 

gugalnicah. Kmalu je bil čas za odhod. Začelo je tudi snežiti. Bilo mi je lepo in komaj čakam na naslednji pohod.  

 

                                                                                                 David Lukman, 3. b 

 

Na pohodu mi je bilo všeč, 

 ko smo jedli in se igrali na igralih. Nisem mogla 

verjeti, da je tudi začelo snežiti. (Edita Kreča, 3. 

b) 

 ko nas je del poti spremljal pes. (Zarja Petrovič 

Poljanec, 1. b,Taja, 3. b) 

 ker smo prišli do cilja prvi in smo bili sami pri 

malici v koči. (Mija Kreča, 1. b) 

 ko smo hodili po travniku. (Jakob Turnšek, 2. c)   

 ko smo v gozdu videli lovsko opazovalnico. 

(Nick Košir, 2. c) 

 ko smo prišli do planinskega doma. (Fedja 

Petrovič Poljanec, 2. c) 

Meni pa ni bilo všeč, ker nam je pes ves čas sledil. (Mija 

Kreča, 1. b, Janina Kvas, 3. b) 

 
Udeležili smo se 9. Mednarodnega kulturno-umetniškega 

dogodka Bodi umetnik »Igraj se z mano« v Cankarjevem 

domu 

 
Letos smo učenci 4. c-razreda POŠ Tabor sodelovali na Mednarodnem 

likovnem natečaju  Bodi umetnik »Igraj se z mano«. Pri likovnem pouku so 

nastala zanimiva likovna dela, ki smo jih poslali na natečaj. Izbrani sta bili 

likovni deli učenca Andreja Viana Vertovška in učenke Ane Zupančič.  

 

Povabljena sta bila, da se skupaj z mentorico Simono Jan udeležita kulturno-

likovnega dogodka v Cankarjevem domu v Ljubljani, ki se je odvijal 4. 2. 

2016. Na otvoritveni razstavi je prikazanih 1200 del, izbranih na likovnem 

natečaju, na katerega je letos prispelo več kot 6000 likovnih del. Prav vsem 

udeležencem natečaja so izročili priznanja za sodelovanje. Razstavo so tako 

kot vsa leta doslej postavili udeleženci sami, kar da dogodku prav poseben čar. 

Otvoritveni dogodek je spremljal bogat kulturni program, delavnice, koncert 

ambasadorja Zlatka, za smeh in dobro voljo so skrbeli animator Gogi, 

navihana klovn Jaka in Pika Nogavička, brata Malek s pisanimi baloni ter 

prikupna zelena žabica. Dogodek se je zaključil s kulturno predstavo "Ivan", 

ki so jo skupaj s povabljenimi igralci pripravili učenci in učenke Centra Janeza 

Levca. Okoli 90 plesalcev, pevcev in igralcev se je zvrstilo na odru Linhartove 

dvorane, ki so jo zaradi velikega števila obiskovalcev napolnili kar dvakrat. 

Odrska postavitev ob 140-letnici Ivana Cankarja v režiji Žige Sedmaka je 

prikaz inkluzivnega sodelovanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in profesionalnih igralcev; skupaj so 

pripravili lep prikaz življenja in dela našega največjega dramatika. S predstavo so se poklonili tudi slovenskemu 

kulturnemu prazniku. Razstava je bila na ogled v 2. preddverju Cankarjevega doma vse do vključno 12. februarja, kasneje 

pa se bo podala na dolgo potovanje po šolah, vrtcih, knjižnicah, mladinskih centrih in drugih ustanovah širom Slovenije. 

 

Nad dogodkom smo bili navdušeni in prijetno presenečeni. 

Simona Jan, razredničarka 4. c
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Harem … Rajska dekleta … Zapeljivi plesi …  

V soboto, 23. januarja 2016, je Dramska sekcija Teloh v goste povabila orientalsko plesno skupino Sayyidah, ki je vse 

obiskovalce navdušila s plesno predstavo 

Rajska dekleta.  

Orientalsko plesno skupino Sayyidah 

sestavljajo dekleta iz Dramelj in njene širše 

okolice, ki jih je ljubezen do orientalskega 

plesa združila pred petimi leti.  Sayyidah 

pomeni v arabskem jeziku ženska. Vodja 

skupine in koreografinja je Brigita Žaler, ki je 

že deset let z dušo in srcem predana 

orientalskemu plesu in je postal njen način 

življenja. Dekleta plešejo arabske, turške, 

indijske, ciganske, egipčanske plese in plese 

popularne moderne glasbe. Pri plesu uporabljajo različne rekvizite: tančice, palice, pahljače, krila isis, činelce, navdušujejo 

pa tudi s čudovitimi raznovrstnimi orientalskimi oblekami. V lanskem letu so dekleta k sodelovanju povabila Tanjo 

Kastelic, ki je režiserka tudi pri Dramski sekciji Teloh, in luč sveta je ugledala njihova prva plesna predstava Rajska 

dekleta. Dogajanje je postavljeno v mogočni harem sultana Abdula Hamida, kjer je čutiti napetost. Napočil je večer, ko si 

bo veličastni sultan izbral novo ženo. Prelepa rajska dekleta se borijo za njegovo naklonjenost, pri čemer uporabijo vso 

svojo očarljivost, eleganco in mične gibe, ena izmed njih pa izbere celo sladko zastrupljeno vince … A tragedija se k sreči 

pravočasno prepreči. Katera je s svojim šarmom in zapeljivim plesom osvojila sultanovo srce, ste tisti, ki ste si predstavo 

ogledali, izvedeli prvi; tistim, ki pa iz takšnih ali drugačnih razlogov niste našli časa za orientalski večer, oznanjamo, da je 

sultanovo srce osvojila Delila, ki velja v haremu za najzapeljivejše rajsko dekle. 

Dramska sekcija Teloh 

 

Pohod v januarju za 50 + 

 
Zbudili smo se v lepo, za zadnji teden januarja, dokaj toplo jutro. 

 

Polni dobre, pozitivne energije smo pričeli naš prvi pohod v tem letu. Pot nas je vodila iz Tabora proti Pondorju, potem 

kolovozna pot ob hmeljskih žičnicah mimo kužnega znamenja, sušilnice hmelja, preko avtomobilske ceste, vasi Prekopa, 

cestninske postaje, naprej ob varovalni 

ograji avtoceste in skozi gozd na kaplsko 

stran – na Medetov grič. Tu smo se ob 

krajšem okrepčilnem postanku razgledovali 

po okoliškem terenu, okoliških vaseh in 

šentjurskem hribovju – od Kozice, naše 

Velike planine, Krvavice … do Mrzlice … 

 

Ob kramljanju in obujanju spominov nam 

je to triurno druženje hitro minilo. Naše 

prvo januarsko pohajkovanje  smo 

zaključili dobrovoljni in kar malo utrujeni. 

 

SREČNO do prihodnjič! 

  

                                                                      

                  Društvo upokojencev Tabor 

Aktivnosti naših društev 
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Pust 2016 

 
V soboto, 6. februarja, smo se taborski podeželani 

udeležili pustovanja na Vranskem. V sprevodu smo se 

peljali s traktorjem in vozom, ki smo ga okrasili po 

navdihu ene prav zanimive zgodbe iz Vrbja pri Žalcu. 

Se še spomnite, kaj se je zgodilo sredi junija 2015? 15 

oseb, starih 55–65 let, ki so se udeležile delavnice na  

temo uporabe industrijske konoplje, se je takrat 

zastrupilo s previsoko dozo THC in kmalu so starejše 

gospe in 

gospodje 

plezali na 

kozolec in 

se prerekali 

z gasilci, ki 

so jih prišli rešit. Tudi na naš voz je splezalo kar nekaj starejših občanov, ki so 

zahtevali še več konopljinih piškotov, gasilci pa so jih lahko le brezupno 

opazovali. Na srečo smo jih odnesli brez zlomljenih kolkov, z mastnimi usti in 

drugo nagrado. Naši penzionisti pa obljubljajo, da se bodo vranskega karnevala udeležili tudi naslednje leto. 

 

DPM Tabor 

 

18. Valentinov ples zaključen, že čakamo devetnajstega! 

 
V soboto, 13. februarja, se je v 

Domu krajanov Tabor plesal že 18. 

Valentinov ples, ki ga vsako leto 

organizira Društvo podeželske 

mladine Tabor.  

 

Letos nam je preigraval ansambel 

Veseli (bili so tudi luštni) Dolenjci, 

imeli pa smo tudi prav posebnega 

gosta večera, to je bil komik Boštjan 

Gorenc – Pižama. Vsi smo se ob 

njegovi točki dodobra nasmejali, kar 

pa se tiče ansambla; vsi se 

strinjamo, da je bilo jutro zgodnejše 

kot po navadi.  

 

Zahvala za odlično pripravljeno 

večerjo gre gostinstvu Gržina; najlepša vam 

hvala za vašo prijaznost in pomoč. Društvo 

podeželske mladine bi se še posebej rado 

zahvalilo vsem sponzorjem, ki nam pomagajo, 

da ohranjamo to tradicijo leto za letom. Vsi 

nasmehi gostov, veselje v dvorani in pohvale 

pa so tisto, kar nam daje potrditev.  

 

Prilagamo še nekaj fotografij, mogoče pa se 

na kakšni najdete. In, kot bi rekel Pižama, se 

vidimo na bambusu! 

 

DPM Tabor 
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Zgodilo se bo 

Vabljeni! 

 

Planinsko društvo Tabor 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

VABIMO 
vas na predstavitev 

 

izumitelja g. VILIJA POZNIKA. 
 

Videli bomo prikaz kineziološkega testa in 

 

spoznali nekaj najbolj aktualnih produktov, ki jih življenje rabi. 

 

Dogodek bo  v četrtek, 3. marca 2016, ob 19. uri 

 v sejni sobi Občine Tabor. 
 

Vstop prost. 

 

Kontakt: Damijana Lukman, 031 328 990 

 

 

Vabilo na občini zbor Planinskega društva Tabor 
 

Vse člane, članice in simpatizerje obveščamo, da bo 

redni letni občni zbor Planinskega društva Tabor 

  
v soboto, 5. marca 2016, ob 19. uri,  

v društvenih prostorih v 1. nadstropju Doma krajanov. 

 

Po občnem zboru bo organizirano žrebanje dežurstev na Zajčevi koči,  

hkrati se bo možno včlaniti v društvo in plačati članarino za leto 2016. 

 

Več o pravicah, dolžnostih in ugodnostih članstva v planinskem društvu  

si lahko preberete na www.pzs.si. 

 

 

 

Literarni utrinki 

Čutim 

 
Skoraj vedno, ko zagledam 

tvoje iskreče se oči, 

se vžge mi plamen, ki rohni! 

 

Skoraj vedno, ko gledam tvoj obraz, 

se mi stali še tisti mraz, 

ki ledenel mi je okoli mojega srca! 

 

Skoraj vedno v sanjah čutim 

svetlobo tvojega duha, 

utripanje zame – tvojega srca!! 

 

TKsm 

Trenutek 

 
Sem zamudil trenutek 

tvojega dotika ljubezni? 

Sem zamudil dotik dveh prstov, 

ki bi ohranjal energijo življenja? 

 

Sem postal že idiot prihodnosti, 

ki želi biti ljubljen? 

Sem postal dobrotnik, 

ki oddaja dobroto?? 

 

Pojdi proč iz mojih misli, 

pojdi proč iz mojih sanj, 

ki bi bile lahko tudi tvoje!! 

 

Pojdi v dolino miru, 

ki naj te ohranja v tvojem – 

pohlepnem življenju!! 

 

TKsm 
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VABIMO 
vas na predavanje z naslovom 

KAKO PRIPRAVITI SEBE DO RAZUMEVANJA PODZAVESTI. 

 

Predaval bo  

g. TOMISLAV BRUMEC, dipl. pranoterapevt, 

v petek, 18. marca 2015, ob 19. uri 

v sejni sobi Občine Tabor. 

 
Kontakt: Damijana Lukman, 031 328 990 

Vstopnine ni. 

 

 
 

Spoštovani, 
 

vljudno vas vabimo na potopisno predavanje 

 
 
 
 

 Razglednice iz Etiopije,  
ki bo v sredo, 23. marca 2016, ob  19. uri v Občinski knjižnici Tabor. 

 

 
Prijazno vabljeni, 
vstopnine ne bo. 

 

Kako se etiopijska plemena 
prilagajajo modernemu 
življenju, kako vroča je res 
vulkanska lava in ali je 
etiopijska kava res najboljša 
na svetu? 

Na ta vprašanja bo odgovorila 
domačinka Maja Drča,   
ki je na popotovanju po 
Etiopiji, zibelki človeštva,  
doživela in spoznala marsikaj. 
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Oglasi 

Dragi otroci, 
 

Občinska knjižnica Tabor vas vabi 
 na pravljično uro, ki bo v torek, 

 29. marca 2016, ob 18. uri v 
 Občinski knjižnici Tabor. 

 

 

Prijazno vabljeni. 
 

                                                           
 

 

 

 
 

Kmetija Laznik vas vabi 

 

vsako prvo soboto v mesecu 

 

od 9. ure dalje, da nas obiščete. 

 

Nudimo vam:  

 

sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne izdelke. 

 

Vabljeni! 

 

Informacije: Adi, 041 543 396 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – MAREC 2016 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

1. 3. 2016 

10.30 
LITERARNA URA V NAŠEM DOMU Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

11. 3. 2016 

19.30 TADEJ TOŠ Kulturni dom Vransko 

ŠKD Nasmehni se in ZKTŠ 

Vransko 

(051 793 299) 

12. 3. 2016 

5.00 
ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V 

MOKRINE/NASSFELD 
odhod izpred ŠD vransko 

ZKTŠ Vransko in TA 

Vrankar  
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... in še modrosti naših babic 

Fotokotiček 

(041 238 749) 

12. 3. 2016 

 10.00 

Otroški abonma 

SMETIŠČNI ŠKRAT 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

15. 3. 2016 

18.00 

PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Z DARJO CEKIN 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

19. 3. 2016 

19.30 

Gledališki abonma 

SREČNO LOČENA 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

 

 

 

 

PLESNA PREDSTAVA RAJSKA DEKLETA 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

četrtek, 3. marec, ob 19.00 

PREDSTAVITEV IZUMITELJA VILIJA POZNIKA 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

Koledar dogodkov in prireditev – marec 
 

 Kolikor ima ovca ob sv. Jederti (17. 3.) jesti, toliko krava ob sv. Juriju (24. 4.).  
 

 

 
 

 
 

 Če sv. Gabriela (24. 3.) zmrzuje, potlej slana nič več ne škoduje.  
 

 Če ima Rupert (27. 3.) lepe dni, se seno lahko suši.  
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sobota, 5. marec, ob 19.00 

OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA TABOR 

društveni prostor v Domu krajanov Tabor 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

petek, 18. marec, ob 18.00 

PREDAVANJE TOMISLAVA BRUMCA: KAKO PRIPRAVITI SEBE DO RAZUMEVANJA PODZAVESTI 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 

torek, 22. marec, ob 17.00 

PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN MATER 

Dom krajanov Tabor 

(POŠ Tabor, (03) 703 21 80) 

 

sreda, 23. marec, ob 19.00 

POTOPISNO PREDAVANJE MAJE DRČA:RAZGLEDNICE IZ ETIOPIJE 

Občinska knjižnica Tabor 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

torek, 29. marec, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

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

 

torek, 29. marec, ob 19.00 

KOŠARKARSKA TEKMA: STARI – MLADI 

Dom krajanov Tabor 

(ŠD Partizan Tabor, 031 895 542) 

 
 
 

»Življenje je kot prekratka odeja. Če jo potegneš gor, te zebe v noge, če jo potegneš 

dol, ti piha za vrat; toda vedri ljudje potegnejo kolena k sebi in noč preživijo zelo 

udobno. « 
 (Marion Howard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid, vsebina. Člani uredniškega odbora: 

Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče, vsebina; Ana 

Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija: 

hrib Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 

Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. 

Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki 

kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov 

brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. 

Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: 

info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na 

spletni strani www.obcina-tabor.si. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec, Zavod sv. Rafaela Vransko, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, 

Dramska sekcija Teloh, Društvo upokojencev Tabor, DPM Tabor, Kmetija 

Laznik, Grega Wernig 

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom, osmrtnice, zahvale. 

 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 


