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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesen nam je postregla z obilico sadežev na domačem vrtu, z gozdnimi sadeži 

in pisanim listjem dreves. Hladnejši del leta pa v letošnjem letu zaznamujejo 

tudi lokalne volitve. Predsednik Državnega zbora RS je razpisal redne volitve 

v občinski svet in redne volitve župana, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 

2018. Občinska volilna komisija Občine Tabor je potrdila in objavila seznam 

kandidatur za občinski svet in župana. Na lokalnih volitvah lahko volivci 

glasujejo na rednih voliščih (Dom krajanov Tabor, Gasilski dom Kapla in 

Gasilski dom Loke), volišču za predčasno glasovanje, po pošti ali na domu. 

Občinska volilna komisija je kot dan za izvedbo predčasnega glasovanja določila sredo, 14. november 2018, od 7. do 19. 

ure na sedežu Občine Tabor. Skladno z ZLV lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, 

glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem 

glasovanja. Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v 

socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred 

dnem glasovanja. V kolikor bo potrebno, bo Državna volilna komisija razpisala tudi drugi krog volitev za župana, in sicer 

v nedeljo, 2. 12. 2018.  

 

Naj vam jesen poleg pisanega listja natrosi veliko iskrenih misli in pozitivne energije. 
 

 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalne volitve 2018 
 

Z lokalnimi volitvami, ki bodo 18. novembra 2018, se končuje leto volitev. Volilna kampanja  se bo na nek način 

dotaknila vseh občanov. Vsak polnoletni občan ima volilno pravico in lahko tudi kandidira za voljena mesta v občinski 

svet – za svetnico oz. svetnika ali župana oz. županjo s podporo volivcev ali pa preko politične stranke. To je ustavna 

pravica vseh državljank in državljanov RS. 

 

SPOŠTOVANE TABORČANKE IN TABORČANI, V ČIM VEČJEM ŠTEVILU SE UDELEŽITE LOKALNIH 

VOLITEV, SAJ BO NJIHOV REZULTAT V NASLEDNJIH ŠTIRIH LETIH V VELIKI MERI KROJIL PODOBO 

NAŠE OBČINE TABOR. 

 

Na koncu še rek, ki vedno drži: VOLIVKE IN VOLIVCI IMAJO VEDNO PRAV! 

Iz županovega kabineta 

Župan Tone Grobler 
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Lokalne volitve 2018 

 

Neodvisni kandidat za župana Občine Tabor 

LUDVIK MIKLAVC 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Predlagatelj liste Ali Khodary Eisa in skupina volivcev 

 

Spoštovane občanke in občani, 

 

bližajo se lokalne volitve. Odločil sem se kandidirati za župana Občine Tabor, in sicer kot nestrankarski kandidat s 

podporo volivcev. 

 

Zadnja štiri leta opravljam funkcijo podžupana. Tako sem obogatil svoje znanje s področja delovanja lokalne 

samouprave. Če ste spremljali delo občinskega sveta, ste morda že postali pozorni na to, kar se mi zdi posebej 

pomembno. Vedno sem se zavzemal za preglednost in javnost dela občinskega sveta in za poštene odločitve, ki so bile v 

korist prizadetega posameznika ali skupnosti. Ob tej priložnosti se vam tudi zahvaljujem za zaupanje in podporo, ki ste 

mi ju izkazali v tem mandatu.   

 

Prepričan sem, da imam dovolj energije, idej in znanja, da bom občino vodil strokovno, v smeri razvoja in bom ustvaril 

občanom primerno okolje za dobro počutje in bivanje v domačem kraju. Zavzemal se bom, da bo vsem otrokom 

omogočeno varstvo in osnovno šolanje v domači občini. 

 

Iskal in razvijal bom načine delovanja občine, da se bo življenje občanov izboljšalo in pocenilo. 

 

Prizadeval si bom v našo občino pripeljati dobre prakse nevladnih organizacij, poskrbel bom za primerno podporo pri 

pridobivanju nepovratnih sredstev in oživil aktivno sodelovanje občanov pri razvoju lokalne skupnosti in jih podpiral pri 

uresničevanju njihovih potreb. 

 

Podjetništvo mi ni tuje. Odprt sem za nove ideje in sem prepričan, da lahko skupaj naredimo še več. Ustvariti želim 

primerne pogoje za razvoj podjetništva, turizma in eko kmetijstva. Zavzemal se bom za starejše in za pomoči potrebne 

občane, da bodo imeli v domači občini visoko raven podpore.  

 

Zavedam se, da smo majhna občina in se v finančnem smislu ne moramo postavljati ob bok velikim, zato moramo biti še 

posebej inovativni, racionalno porabljati proračunska sredstva in z njimi ravnati skrajno gospodarno in odgovorno. 

 

V času volilne kampanje bom predstavljal svoj program. Glede lokacij vas bom pravočasno obvestil. Vljudno ste 

vabljeni na druženje in klepet, saj pri odločanju in izbiri vašega kandidata šteje vsaka informacija. 

 

Vaš kandidat za župana Občine Tabor  

Ludvik Miklavc  

 

 
 

Vrstni red oglasov je izbran po naključnem vrstnem redu. 
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VOLIVKE IN VOLIVCI OBČINE TABOR! 
 

Na letošnjih prihajajočih lokalnih volitvah, v nedeljo, 18. 11. 2018, 

vas županski in svetniški kandidati ponovno vabimo na volišča, 

da nam zaupate svoj glas. Na glasovnici boste našli: 

 

- županskega nestrankarskega kandidata ‒ Matej DEMŠAR, 

- svetniškega nestrankarskega kandidata za naselje Loke – Mihael CENTRIH, 

- svetniška nestrankarska kandidata za naselje Tabor ‒ Nejc GREGL in Milka RIBIČ, 

- svetniškega nestrankarskega kandidata za naselje Pondor – Matej DEMŠAR,  

- svetniškega nestrankarskega kandidata za naselje Črni Vrh – Žarko ŠTRUKELJ in 

- svetniško kandidatko za naselje Kapla – Nataša ZORE KOS. 

 

Le s strpnostjo in delom po poti dobrih dejanj za Občino Tabor. 

 

www.facebook.com/socialnidemokrati.ootabor 

sd.ootabor@gmail.com 

http://www.facebook.com/socialnidemokrati.ootabor
mailto:sd.ootabor@gmail.com
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90 let praznovala Terezija Masilo 
  

Ojstričanka Terezija Masilo je 15. oktobra praznovala 90-

letnico in god. Praznovala je v domu upokojencev na Polzeli 

v družinskem krogu s 15 pravnuki. Tam so jo obiskali tudi 

predstavnica Občine Tabor Tatjana Kovče, predsednik 

taborskega upokojenskega društva Milan Blatnik in sovaščan 

ter sosed Franc Ribič. Gospa Terezija se je rodila v Ojstriški 

vasi, po poroki s Stankom Masilom pa si je ustvarila dom v 

Šentjerneju. Rodili so se jima trije otroci: Lenka, Cvetka in 

Stanko. Po moževi smrti se je preselila v Ojstriško vas, kjer je 

skrbela za sestro Marico, s katero zdaj živi na Polzeli. Gospe 

Tereziji ob visokem osebnem jubileju vse dobro in veliko 

zdravja ter zadovoljstva voščijo tudi župan Anton Grobler, 

občinska uprava ter Društvo upokojencev Tabor. 

 

 

Tatjana Kovče     

Občinska uprava sporoča in obvešča 

 
OBČINA TABOR 

 

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 97/2010), 29. člena 

Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,120/06-odl. US, 17/08 in 46/14‒ZON-C) in 15. člena Statuta Občine 

Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015, Spr. in dop. Urad. obj. OT,  št. 3/2018), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 

Tabor objavlja  

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2017 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oz. ukrepov varstva divjadi in 

biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje 

gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in 

vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v 

občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem.  

 

2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 

divjadjo, ki bo 29. 10. 2018 v celotnem besedilu objavljen na spletni strani: www.obcina-tabor.si, oglasni deski občine ter 

razpisno dokumentacijo, ki jo lahko dvignete v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Tabor. 

 

3. VIŠINA SREDSTEV 

Višina sredstev iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2017 znaša 547,87 EUR.  

 

4. ROK ZA ODDAJO VLOG: 9. november 2018 do 13. ure v sprejemni pisarni Občine Tabor. 

 

Podrobnejše informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 80, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. 

 

http://www.obcina-tabor.si/
mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
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Športne in kulturne dejavnosti ‒ sezona 2018/2019 

 
Zaradi številnih usklajevanj in dopolnitev vnovič objavljamo razpored zasedenosti občinskih prostorov. Vabljeni na 

športne in kulturne dejavnosti. 

 

DOM KRAJANOV ‒ TELOVADNICA 

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 

15.00‒16.00 

JUDO 

Judo klub Shido 

15.00‒16.00 

NOGOMET 

Sav. nogomet. šola 

15.00‒16.00 

PLESNE URICE  

KD I. Cankar 

15.00‒16.00 

NOGOMET 

Sav. nogomet. šola 

15.00‒16.30 

PLESNE 

URICE  

KD I. Cankar 

10.00‒12.00 

KOŠARKA 

Enanaena 

16.00‒18.00 

KOŠARKA 

ŠD Ris 

16.00‒17.00 

ROKOMETNA 

ŠOLA 

Danilo Kovačič 

17.00‒18.00 

VADBA ZA 

STAREJŠE 

ŠD Partizan 

16.00‒17.00 

ROKOMETNA 

ŠOLA 

Danilo Kovačič 

18.00‒20.00 

NAMIZNI 

TENIS 

ŠD Partizan 

14.00‒16.00 

KOŠARKA 

ŠD Partizan 

18.00‒20.00 

NAMIZNI 

TENIS 

ŠD Partizan 

19.00‒20.00 

KOŠARKA 

PGD Kapla - 

Pondor 

18.00‒20.00 

NAMIZNI 

TENIS ‒ LIGA 

ŠD Partizan 

18.00‒19.00 

BADMINTON 

ŠD Partizan 

20.00‒22.00 

ODBOJKA 

ŠD Partizan 

16.00‒17.00 

KOŠARKA 

Enanaena 

20.00‒21.00 

NAMIZNI 

TENIS 

ŠD Partizan  

20.00‒21.00 

KOŠARKA 

ŠD Partizan 

20.00‒21.00 

PILATES 

ŠD Partizan 

19.00‒22.00 

DRAMSKA 

SEKCIJA 

KD I. Cankar 

 20.00‒22.00 

ODBOJKA 

ŠD Partizan 

21.00‒22.00 

BADMINTON 

ŠD Partizan 

 21.00‒22.00 

BADMINTON 

ŠD Partizan 

   

 
 

DOM KRAJANOV ‒ DRUŠTVENI PROSTORI 
 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

17.00‒18.00 

PREDŠOLSKA 

ANGLEŠČINA 

Mateja Ropas 

17.00‒18.30 

GLASBENO 

IZOBRAŽ. 

KD Jernej Zupan 

15.00‒17.00 

PREDŠOLSKA 

ANGLEŠČINA 

Mateja Ropas 

20.00‒22.00 

VAJE ‒ 

DRAMSKA S. 

KD I. Cankar 

19.00‒22.00 

PEVSKE VAJE 

Pevsko društvo 

Tabor 

  18.00‒21.00 

VAJE ‒ 

ROGISTI 

KD I. Cankar 

  

Saša Zidanšek Obreza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Prejeli smo 

Na navedeno telefonsko številko in e-naslov miha.centrih@pravnaklinika.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. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronažna medicinska sestra v lokalni skupnosti 

 

Obveščamo vas, da bo v okviru projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v 

zdravju v lokalni skupnosti patronažna medicinska sestra Ana Bogataj v prostornih Občine Tabor prisotna vsak tretji 

ponedeljek v mesecu od 13. do 14. ure. Prvič se boste z njo lahko srečali 19. novembra 2018.  

 

Vljudno vabljeni. 

 

Ana Bogataj 
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Občinska knjižnica Tabor 

Navihani muzikanti sporočamo 
 

Za vse, ki pridno spremljate naš ansambel, smo se Navihani muzikanti odločili, 

da vas obvestimo o naši odločitvi glede letošnjega koncerta z naslovom 

Navihan večer. Namreč, za takšen koncert je potrebnega ogromno dela, 

odrekanja, truda in časa, saj želimo, da je vsak »naš večer« nekaj posebnega in 

nepozabnega. Ker pa smo Navihanci imeli letos zelo polno sezono nastopov, je 

časa za priprave zmanjkalo. Zato smo se odločili, da našo tradicijo nadaljujemo 

novembra naslednjega leta, saj se želimo potruditi in do popolnosti izpiliti 

vsako točko na koncertu, da boste domov odšli s pojočim ter veselim srcem in 

kar najlepšimi spomini.  

 

Navihanci Vas imamo radi in komaj čakamo novega snidenja z vami! 
 

 

P. S. Obljubljamo pa, da lahko kmalu od nas pričakujete nove skladbe. 

 

 Vaši Navihani muzikanti 
 

 

 

 

 

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, oktober 2018 

 
 Cleveland, K.: Stroga tajnost;  

 Ward, J. R.:  Hudičev rubež;  

 Morgan, S.:  Romanca na Manhattnu;  

 Jančar, D.: Postaje : popotni zapiski, premisleki, zgodbe;  

 Juul, J.: Vodja krdela : vodenje družine z ljubeznijo;  

 Podgoršek, V.:  Ljubezen po ljubezni : vse o razhajanju, pravnih postopkih, otrocih, sostarševanju in 

odnosu v končanem in novem partnerstvu.  

Občinska knjižnica Tabor 

 

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor 
 

Prvo pravljično urico v novem šolskem letu smo v Občinski knjižnici Tabor začeli s prijateljstvom. Pravega prijatelja 

težko najdeš, velikokrat so stiske in težave tiste, ki pokažejo, kdo je tisti, na katerega se lahko zares opreš in ti pomaga. Da, 

pravega prijatelja najdeš takrat. Tudi naš ježek iz pravljice ga je takrat našel. Ježek je bil vajen, da je živel v kupu listja, v 

samoti. Tako življenje mu je bilo zelo všeč. Nekega dne pa je na njegov bodičasti hrbet padlo jabolko in tam tudi trmasto 

obtičalo. Sam se ga, naj se je še tako naprezal, nikakor ni mogel otresti. Brez pomoči bi se mu slabo godilo … Na srečo ga 

je pot zanesla v ogrado oslička, ki je oboževal jabolka. Ježka je osvobodil bremena in ga poučil o vseh sortah jabolk, ki jih 

je poznal. Ko je ježek naslednjič srečal jabolko, se je spomnil na oslička in se kar sam od sebe vrgel na sadež, da ga je 

lahko odnesel novemu prijatelju. 

 

Otroci pa so si na koncu pravljice izdelali vsak svojega ježka. 
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Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. septembrom in 15. oktobrom 2018 

 

Dogodki: 

V soboto, 15. septembra 2018, je potekala slovesnost ob 

dnevu gasilcev Gasilske zveze Žalec in 140-letnici 

delovanja PGD Šempeter v Savinjski dolini. Velika 

gasilska parada se je začela ob 16.30 in je potekala skozi 

Šempeter v Savinjski dolini, sledila je slovesnost, na 

kateri je bil slavnostni govornik predsednik Gasilske 

zveze Slovenije Janko Cerkvenik, podelil je tudi tri 

najvišja gasilska odlikovanja. Prejeli so jih namestnik 

poveljnika Gasilske zveze Žalec David Krk, član 

Prostovoljnega gasilskega društva Gotovlje Friderik 

Luskar ter član Prostovoljnega gasilskega društva 

Gomilsko Karli Vovk, nato pa so gasilske enote in 

helikopter Slovenske vojske prikazale razne dejavnosti, 

kot je delo prvih posredovalcev, postavitev mobilnega 

repetitorja, prikaz gašenja požara v naravi s 

helikopterjem, ki si ga je kasneje bilo mogoče tudi 

ogledati hkrati z najnovejšo pridobitvijo gasilcev v naši 

zvezi, novim gasilskim vozilom PGD Andraž nad 

Polzelo. 

 

V nedeljo, 16. septembra 2018, je bilo na Polzeli letošnje 

tekmovanje mladine Gasilske zveze Žalec ter zaključek 

lige mladine Savinjsko-Šaleške regije. 

 

Rezultati, GZ Žalec, prva tri mesta: 

Pionirke: Andraž nad Polzelo, Velika Pirešica, Braslovče 

Pionirji: Drešinja vas 1, Drešinja vas 2, Andraž nad 

Polzelo 

Mladinke: Braslovče, Polzela, Levec 

Mladinci: Drešinja vas, Andraž nad Polzelo, Braslovče 

 

Rezultati po 4 tekmah lige Savinjsko-Šaleške regije, prva 

tri mesta: 

Pionirke: Šoštanj ‒ mesto, Kaplja vas, Andraž nad 

Polzelo 

Pionirji: Šoštanj ‒ mesto, Drešinja vas 1, Rečica ob 

Savinji 

Mladinke: Mozirje, Šoštanj ‒ mesto, Braslovče 

Mladinci: Šoštanj ‒ mesto, Drešinja vas, Prebold 

 

V soboto, 22. septembra 2018, ter v nedeljo, 23. 

septembra 2018, je v Gornji Radgoni potekalo državno 

gasilsko tekmovanje, kjer je sodelovalo deset ekip 

Gasilske zveze Žalec, ki so dosegle vrhunske rezultate, 

saj so bile kar tri ekipe med dobitniki medalj: 

Mladinci PGD Drešinja vas ‒ državni prvaki, 

Pionirji PGD Drešinja vas ‒ državni podprvaki, 

Člani A PGD Andraž ‒ 3. mesto. 

 

Tudi ostale ekipe so se odlično odrezale: 

Pionirke Velika Pirešica 9. mesto, 

Mladinke Andraž nad Polzelo 18. mesto, 

Članice A Kapla - Pondor 7. mesto, 

Člani A Dobrovlje 27. mesto, 

Člani B Levec 7. mesto, 

Starejše gasilke Grajska vas 22. mesto, 

Starejši gasilci Drešinja vas 19. mesto. 

 

V ponedeljek, 1. oktobra 2018, je ekipe, ki so se udeležile 

državnega tekmovanja iz Gasilskega poveljstva Občine 

Žalec, v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 

v Žalcu sprejel župan Občine Žalec Janko Kos. 

  

V nedeljo, 7. oktobra 2018, je potekalo tekmovanje članic 

in članov ter starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze 

Žalec na Vranskem, ki se ga je udeležilo 61 tekmovalnih 

desetin Gasilske zveze Žalec. 

 

V sredo, 10. oktobra 2018, je v dvorani Kulturnega doma 

na Vranskem potekal posvet ob mesecu požarne varnosti. 

Glavne teme posveta so bile: 

 pregled predvidenih aktivnosti v GZ in PGD v 

oktobru – predsednik GZ Žalec Edvard Kugler; 

 navodila za delo s hidranti – vodja DE Vodovod, JKP 

Žalec Iztok Pusovnik; 

 novosti na področju zavarovanja – strokovna 

sodelavka GZ Žalec Sabina Sorčan; 

 aktualne zadeve na operativnem področju – poveljnik 

GZ Žalec Franc Rančigaj; 

 Osrednja tema: »Kako izboljšati notranjo in zunanjo 

podobo gasilstva?« Predaval je predsednik GZ 

Slovenije Janko Cerkvenik. 

 

V soboto, 13. oktobra 2018, je v dvorani Doma krajanov 

v Taboru potekalo 58. srečanje veteranov in veterank 

Gasilske zveze Žalec, kjer so predali prapor veteranov 

GZ Žalec iz GPO Tabor v GPO Vransko, sledili so 

kulturni program, pregled aktivnosti gasilskih veteranov 

in veterank GZ Žalec v letu 2018 ter podelitev plaket 

veteranom. 

 

OKTOBER 

V mesecu varstva pred požari tudi gasilska društva, ki 

sodijo v GZ Žalec, kot običajno izvajajo tradicionalne 

aktivnosti, pri katerih bomo, v sodelovanju z mediji, 

občane opozarjali na nevarnost požarov ter pravilno 

ukrepanje, da do njih sploh ne bi prišlo. 

 

Letos bomo še posebej opozarjali na številko za klic v sili 

112, ki jo je Slovenija, kot druga država v Evropi, uvedla 



 

10 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

že leta 1997. Delovanje ter storitve številke 112 so 

predpisane z direktivo Evropske unije, klici nanjo morajo 

biti brezplačni, lahko pa jo pokličemo s stacionarnega ali 

mobilnega telefona oziroma nanjo pošljemo kratko 

sporočilo (SMS). 

 

Obiskali bomo šole in vrtce ter otrokom predstavili našo 

dejavnost in tematiko letošnjega meseca požarne 

varnosti. Izvajali bomo prikazne in druge vaje, na katerih 

bomo preizkusili operativno sposobnost naših enot. 

 

Že tradicionalno bomo pregledali hidrantna omrežja, 

šolam, vrtcem ter drugim organizacijam pa bomo 

pomagali pri izvedbi evakuacij, ki so sicer v pristojnosti 

organizacij samih, gasilci pa jim pri tem lahko 

pomagamo s strokovnimi nasveti, saj v primeru nesreče 

gasilci ne sodelujemo pri evakuaciji, ampak po potrebi 

rešujemo občane, ki se ne uspejo pravočasno evakuirati 

sami oziroma ob pomoči za to pooblaščenih oseb. 

 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 

Žalec opravili devet intervencij, ki so skupno trajale 16 ur 

in deset minut. Najdaljša intervencija je trajala dve uri in 

20 minut, najkrajša pa 25 minut. 

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V GPO Žalec je bilo deset dogodkov, kjer je bila 

potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela ter GPO 

Braslovče so imeli po eno intervencijo, medtem ko GPO 

Tabor in GPO Vransko intervencij nista imeli. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 
 

58. srečanje veteranov in veterank Gasilske zveze Žalec 
 

V soboto, 13. oktobra 2018, je v dvorani Doma krajanov v Taboru potekalo že 58. srečanje veteranov in veterank Gasilske 

zveze Žalec, ki se ga je udeležilo 161 veteranov in veterank iz 22 gasilskih društev v GZ Žalec. Obiskali so nas tudi gostje, 

in sicer predsednik Sveta veteranov Gasilske zveze Slovenije Jožef Smole, predsednik Komisije za veterane Gasilske 

zveze Zgornje Savinjske doline Franc Matjaž, Šaleške doline Franc Pečečnik, Prebold Franci Jeromel ter predstavniki GZ 

Šmarje pri Jelšah, župan Občine Braslovče Branimir Strojanšek,  župan Občine Tabor Anton Grobler ter predsednica 

veteranov Savinjsko-Šaleške regije Savina Naraks, prav tako sta bila med gosti častni poveljnik Gasilske zveze Žalec 

Franci Naraks ter častni član Gasilske zveze Žalec Franci Čretnik.  

 

Po uvodnem pozdravu je potekala predaja veteranskega prapora z GPO Tabor v GPO Vransko, po katerem je sledil 

kulturni program, ki so ga pripravili otroci iz vrtca in šole Tabor, Pevke treh vasi ter gasilec veteran Jože Lešnik. Nato smo 

prisluhnili besedi predsednika komisije veteranov Gasilske zveze Žalec Ivanu Derči, ki je podal poročilo o pregledu 

aktivnosti gasilskih veteranov in veterank GZ Žalec v letu 2018. Sledili so nagovori gostov, ki so nam namenili 

vzpodbudne besede, nato pa smo 14 veteranom in veterankam podelili plaketo veterana, sledila je večerja ter druženje v 

dvorani pozno v noč. 

 

Z gasilskim pozdravom: Na pomoč! 
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Vaja »POTRES 2018« 
 

V soboto, 20. oktobra 2018, se je na območju Občine Žalec izvedla regijska vaja »Potres – zahodna Štajerska 2018«. 

Izhodišče vaje je predstavljalo dejstvo, da je območje zahodne Štajerske prizadel močan potres VIII. stopnje z epicentrom 

v Občini Žalec. 

 

Vaja je potekala na dveh lokacijah, in sicer v Vrbju ob 8. uri in v Pernovem ob 10. uri. Simulirano se je v Vrbju delno 

porušilo nekaj stanovanjskih zgradb, v katerih je bilo ujetih, zasutih in poškodovanih nekaj ljudi. V Pernovem pa je vaja 

potekala v Domu Nine Pokorn Grmovje, kjer je zaradi posledic potresa prišlo do požara. Na lokaciji je potekalo reševanje 

oskrbovancev, evakuacija ter gašenje požara. 

 

Iz Gasilske zveze Žalec so v Vrbju sodelovala štiri društva, in sicer PGD Žalec, PGD Vrbje, PGD Griže ter PGD Šempeter 

v Savinjski dolini, v akciji so sodelovali tudi enota NMP Žalec, policisti PP Žalec ter vodniki reševalnih psov Kinološkega 

društva Pluton. 

 

Pri akciji v Pernovem je sodelovalo pet društev Gasilske zveze Žalec, in sicer PGD Velika Pirešica, PGD Ložnica pri 

Žalcu, PGD Zavrh pri Galiciji, PGD Gotovlje ter PGD Ponikva pri Žalcu. 

 

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!« 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdaj moramo prijaviti začasno prebivališče? 
 

Zakon o prijavi prebivališča določa, da mora državljan Republike Slovenije in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, 

ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, prijaviti začasno 

prebivališče. To lahko storite na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali prek enotnega 

državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom v osmih dneh od dneva začasne naselitve. Z vašim 

pisnim pooblastilom, lahko prijavo opravi tudi tretja oseba. 

 

Tujec prijavi začasno prebivališče z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje, potrdilom o prijavi prebivanja ali 

vizumom za dolgoročno bivanje na upravni enoti na naslov, kjer začasno prebiva, v osmih dneh od dneva začasne 

naselitve.   

 

Kako prijavite začasno prebivališče otroku? 
 

Otroku oziroma posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavijo začasno prebivališče starši ali eden od staršev s 

soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik, na naslov, kjer posameznik začasno prebiva. Pri prijavi začasnega 

prebivališča, enako je pri prijavi stalnega  prebivališča  otroka, soglasje drugega od staršev ni potrebno, če: 

- otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak naslovu obeh staršev, 

- otroku prijavlja začasni oz. stalni naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev, 

- tujcu, mlajšemu od 18 let, prijavlja začasno oz. stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali začasni odhod v 

tujino, 

- otroku prijavlja začasno oz. stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo, 
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- je otrokovo začasno oz. stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok 

ali odločbo pristojnega sodišča, 

- njegovo prebivališče ni znano, 

- mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica, 

- je zadržan izvrševati roditeljsko pravico. 
 

Zakon določa izjeme pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih 

pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti stalno ali začasno 

prebivališče. 

 

Kaj morate predložiti ob prijavi začasnega prebivališča? 
 

Če prijavljate začasno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni 

dokument, opremljen s fotografijo, ki ga je izdal državni organ RS, in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na 

naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo se šteje izjava o lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna 

pogodba, soglasje lastnika ali enega solastnika, pri čemer soglasja lastnika ni potrebno overjati. Če je lastništvo 

nepremičnine, na naslovu katere želite prijaviti začasno prebivališče, razvidno iz uradnih evidenc, ne potrebujete 

dokazovati lastništva nad to nepremičnino, vendar navedete le ime katastrske občine in številko parcele.  

 

Ob prijavi začasnega prebivališča morate upravni enoti posredovati še naslednje podatke: naslov, ki ga 

prijavljate, priimek in ime, EMŠO oz. datum rojstva, kraj rojstva in naslov za vročanje. Naslov za vročanje je lahko le v 

Republiki Sloveniji. 
 

Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri vašo identiteto, pravilnost naslova, ustreznost 

dokazil o pravici do prebivanja oz. veljavnost dovoljenja za prebivanje tujca. Prijava začasnega prebivališča je mogoča 

tudi prek enotnega državnega portala e-uprava z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu, skladno z 

zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje. V tem primeru upravna enota preveri pravilnost 

naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja oz. veljavnost dovoljenja za prebivanje tujca.  

 

Koliko časa velja prijava začasnega prebivališča? 
 

Prijava začasnega prebivališča traja do dveh let oziroma za čas veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje tujca. V 

primeru daljšega začasnega prebivanja mora posameznik ponovno prijaviti začasno prebivališče pred njegovim 

prenehanjem. 

 

Kdaj ni potrebna prijava začasnega prebivališča? 
 

Zakon določa izjeme, kdaj posamezniku ni potrebno prijaviti začasnega prebivališča, to je, če ste nastanjeni v bolnišnici 

ali drugem zdravstvenem zavodu zaradi zdravljenja, zaradi socialno varstvenih programov (zatočišču za žrtve nasilja v 

družini, zatočišču za žrtve trgovine z ljudmi, varni hiši, materinskem domu ali kriznem centru za odrasle žrtve nasilja z 

otroki). Posamezniku ni potrebno prijaviti začasnega prebivališča, kadar ima veljavno diplomatsko, konzularno ali 

službeno izkaznico. Prav tako posamezniku ni potrebno prijaviti začasnega prebivališča, v primerih ko je posameznik 

nastanjen v objektih ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, policije, ministrstva, pristojnega za obrambo, in 

Slovenske vojske, ki so namenjeni za potrebe opravljanja službe, je pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč, če 

sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, ali se kot državljan zaradi opravljanja nadomestne civilne službe ali 

drugega predpisanega usposabljanja za zaščito in reševanje nastani v objektih organizacij, ki izvajajo to službo ali 

usposabljanje. 

 

Kdaj morate odjaviti začasno prebivališče? 
 

Enako kot ste dolžni prijaviti začasno prebivališče, ste dolžni tudi odjaviti začasno prebivališče, najpozneje v osmih 

dneh po odselitvi, na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali prek enotnega državnega 

portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Odjavo prebivališča lahko z vašim pisnim pooblastilom opravi 

tudi tretja oseba. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov 

ue.zalec@gov.si. 

 

                                                                                             Simona Stanter, načelnica 
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Nekatere nove tehnike in pristopi v praksi ekološkega poljedelstva 
 

Kmetijski svetovalci iz vse Slovenije smo se 3. oktobra 2018 

množično udeležili usposabljanja s področja ekološkega 

kmetovanja na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede 

(v organizaciji sodelavcev Katedre za ekološko kmetijstvo, 

poljščine, vrtnine in okrasne rastline) z naslovom Nekatere 

nove tehnike in pristopi v praksi ekološkega poljedelstva. 

 

Že naslovi predavanj na vabilu so bili vabljivi, seveda pa 

same vsebine v živo, ki so jih izvajalci popestrili tudi z 

zanimivim interaktivnim orodjem – npr. mentimeter. Že vsa 

leta, 27 jih je preteklo, kar delam kot kmetijska svetovalka, 

me muči ideja Liebigovega zakona, katero »umno« izvajamo 

in kmetovalcem dopovedujemo, kako pomembna je. Na tem 

seminarju sem slišala stavek: »Liebigov zakon je pasé.« 

Končno. Hvala. Res je. Liebigov zakon je pasé. V 

izobraževanjih za kmetijsko duhovno znanost sem si 

premnogokrat zamislila to resnico, pa me je v službeni praksi vedno premagala teoretična plat zahtevane analize tal in 

gnojilni načrt. Redno se trudim te načrte izdelovati, četudi vem, da so samo zapisi na papirju. S tem izobraževanjem 

sem si potrdila, da je rodovitnost, gradnja humusa v tleh ali vsaj vzdrževanje prvobitne količine humusa 

najpomembnejša. Seveda tudi moje spoznanje izpred let, t.i. stremljenje k temeljnemu načelu biodinamike, k delovanju 

organizma (organizem pa je kmetija, njiva, rastlina, žival, človek ...). 

 

V mojih zapiskih s tega seminarja, s predavanj in prakse je večkrat zapisano, da s funkcionalno uporabno biodiverziteto 

na njivah, to je v širokem kolobarju s pestrim rastlinskim sledenjem (oljne buče, pira, ajda, proso, sladka koruza, 

sladkorna pesa, križnice z biofumigacijskim učinkom, metuljnice, sončnice, konoplja, zelenjadnice, lan, riček ...), z 

združenimi setvami (mešanica rastlin za podor, koruza z bučami in fižolom ...) in prekrivnimi rastlinami (žito, krmni 

grah ...) lahko kmetujemo gospodarno in ekološko. Kroženje snovi, kot so zrak, voda, minerali in organska snov, je kot 

po principu gozda, katerega nikoli ne gnojimo, nikoli ne orjemo in 

nikoli ne škropimo vsevprek s pesticidi in lesna biomasa kljub temu 

raste ter tudi kmetijske rastline ‒ znanstveno potrjeno v kmetijski praksi. 

 

Navdihnila me je potrditev založenosti tal A, B ali C, če si izračunamo 

iz površine 10.000 m2 ali 1 ha odeje ornice 20 cm oz. do globine 30 cm, 

kjer je večina koreninskega sistema rastlin, je rastlinam na lahkih tleh 

(volumska masa 1 kg / dm3) ob 5 mg / 100 g suhe snovi tal (nizka 

založenost A) v tej plasti 150 kg / ha hranila, pri optimalni ali C 

založenosti z 20 mg / 100 g pa celo 600 kg / ha, dostopna! Koliko 

dostopnih hranil torej čaka rastlino, da jih sama vzame, v kolikor je rodovitnost tal zadovoljiva (zrak/svetloba, voda, 

organska snov, minerali tal, toplota) in le-ta niso zbita? Ob upoštevanju agroekoloških pogojev je le od našega ravnanja 

odvisno, kaj in koliko bo izkoriščenega.  

 

Vsebina seminarja 

Rodovitnost tal s količino humusa 

podira Liebigov zakon. 

Udeleženci seminarja, 3. 10. 2018 
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Potrditev ideje pogostejše mehanske obdelave tal (npr. že eno česanje 

pomladanske rasti strnega žita sprosti nekaj kg N in pospeši 

spomladansko rast, 3–4-kratno okopavanje skozi vso rastno dobo npr. 

krompirja ali druge okopavine pa celo do 60 kg / ha). Zanimiv je bil tudi 

predlog gradnje humusa mešanice rastlin v tleh z valjanjem prekrivnega 

posevka, ki ostane kot rezana zastirka in vzpostavlja kompostiranje (za 

podor bi se glasil konvencionalni jezik in praksa). Po uporabi valjarja 

rastlinske odeje (roller crimper) v tem primeru lahko sledi setev v reže 

npr. nakaljenih oljnih buč ali sadik oljnih buč in tudi drugih rastlin. 

 

Navdušil me je pedagoški učni pripomoček za razumevanje bilance 

humusa v tleh, ki so ga po nemških izhodiščih izdelali sodelavci BOKU 

z Dunaja (Universität für Bodenkultur Wien – Univerza za naravne vire 

in znanosti o življenju). Osebno priporočam, da bi ga kupil vsak 

Kmetijsko gozdarski zavod po Sloveniji za uporabo kmetijskim 

svetovalcem.   

 

 

Maja Klemen Cokan, KGZS, Zavod Celje 

 

 
 
 

Brezplačne aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij 

Hiša Sadeži družbe Žalec – NOVEMBER 2018 

 
Vsak dan 

od 14.00 do 17.00 

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA »UČNA POMOČ« 

vsak TOREK ob 9.00 
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»TAI – CHI« 

vsak TOREK ob 10.30 
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»ŠIVANJE« (od osnov do patchworka) 

vsako SREDO 

ob 8.30 

ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico« 

vsak ČETRTEK 

ob 9.00 in ob 18.00 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA« 

Vsak PETEK 

ob 10.00 

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»KUHARSKA DELAVNICA« 

29. 10., 30. 10. in 2. 11. od 

8.00 do 16.00 

BREZPLAČNO POČITNIŠKO VARSTVO IN USTVARJALNE DELAVNICE 

za otroke od 6 do 11 let 

 

Vsak tretji četrtek (tokrat 18. 10.) v mesecu od 17.00–18.00 na voljo tudi: BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 

(Mihael Centrih, Pravna klinika) ‒ Obvezne prijave na 051 669 714. 

 

NOVOSTI – sklop brezplačnih predavanj v mesecu NOVEMBRU 
 

 vsako SREDO od 9.00 do 9.30 – GIBALNE URICE ZA DOJENČKE (Sabina Rozman); 

 vsak ČETRTEK od 8.15 do 9.00 ‒ PILATES (Sabina Rozman); 

 TOREK, 6. 11., ob 10.30: SOCIALNA OMREŽJA in NAŠA PODOBA NA NJIH (Biserka Kišič); 

 ČETRTEK, 8. 11., ob 11.30: KOMUNIKACIJA IN VEDENJE NA RAZGOVORU – predavanje in igra 

vlog (Biserka Kišič); 

 ČETRTEK, 15. 11., ob 11.30: ISKANJE SLUŽBE ‒ uporaba spleta, pisanje in prijava na razgovore 

(Biserka Kišič); 

 TOREK, 20. 11., ob 9.00: ŽENSKO PODJETNIŠTVO (dr. Selma Filipančič Jenko, vodja regionalnega 

stičišča NOVUS); 

 ČETRTEK, 22. 11., ob 11.30: SOCIALNA OMREŽJA- II. del (Biserka Kišič). 

Pedagoški pripomoček za razumevanje 

bilance humusa v tleh. 

Valjar, t.i. roller crimper 
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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 ZIPRS1617 in 13/18 in 6. in 15. člena Statuta 

Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet 

Občine Tabor na 29. redni seji, dne 17. 10. 2018 sprejel 

 

ODLOK O  

REBALANSU PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2018 

 

1. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2018 (Uradne objave Občine Tabor 5/2017 z dne 

19. 12. 2017) tako, da se glasi:  

 

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

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

________________________________________________________________________________________________ 

Skupina/Podskupina kontov                                                                                                      Rebalans proračuna 2018 

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

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 

 70 DAVČNI PRIHODKI 

 700 Davki na dohodek in dobiček 

  

1.823.283 

1.556.539 

1.359.065 

      1.234.703 

 

VSEBINA 
 

 

 

 

 

 

 

 ODLOK o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2018 

 SKLEP o začasnem financiranju Občine  Tabor v obdobju januar–marec 2019 

 SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor 

za leto 2019 

 SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Tabor 

 RAZGLAS: Seznam kandidatov za volitve  župana Občine Tabor 

 RAZGLAS: Seznam  kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Tabor na lokalnih volitvah 18. novembra 2018 

- Volilna enota 1: Tabor 

- Volilna enota 2: Ojstriška vas 

- Volilna enota 3: Kapla 

- Volilna enota 4: Pondor 

- Volilna enota 5: Miklavž pri Taboru 

- Volilna enota 6: Loke 

- Volilna enota 7: Črni vrh 

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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703 Davki na premoženje 

 704 Domači davki na blago in storitve 

         706 Drugi davki 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

 711 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 iz sred. proračuna Evropske unije 

 

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, ki niso PU 

          432 Investicijski transferi PU  

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 

 

87.762 

35.600 

1.000  
197.473 

         101.111 

1.850 

             2.100 

14.500 

77.912                            

           41.024 

35.601 

5.423                                               

225.720                                   

225.720 

0                                 

 

1.853.196                    

833.578                    

238.099                      

38.302 

526.909                                             

4.920                       

25.347 

669.801 

24.100 

471.768 

65.114 

  108.819 

316.353                          

316.353 

33.465 

           14.600 

18.865 

 

-29.914 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

__________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov                Rebalans proračuna 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

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  

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                                                         0       

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 
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__________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov          Rebalans proračuna 2018 

__________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                                                                                    

 50 ZADOLŽEVANJE 

 500 Domače zadolževanje        

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 

 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 + 

              129.758                                               

              129.758   

129.758      

              133.025 

              133.025 
             133.025 

                

              - 33.180 

 

 

                 -3.267 

 

             29.914 

 

            

 

                 

               97.137 

  

 
2. člen 

 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

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

23.702,36 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 23.702,36 EUR župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. 

 

3. člen 

 (uveljavitev odloka) 

 

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2018 (Uradne objave Občine Tabor 5/2017) ostanejo nespremenjene. 

 

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

 

                                                                                                                                            

Tabor, 17. 10. 2018                                                                                                             

                                                                                                                                                 Župan Občine Tabor     

                                                                                                                        Anton Grobler, l.r. 

 

 

 

 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 

55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 29. člena Statuta Občine Tabor  (Uradni list. RS, št. 120/06 in 51/10, 61/15, 

Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018 ) je župan Občine Tabor dne 17. 10. 2018 sprejel 

 

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE TABOR V OBDOBJU JANUAR–MAREC 2019 

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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1. člen 

(vsebina sklepa) 

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tabor (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. 

marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja). 

 

2. člen 

(podlaga za začasno financiranje) 

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  

izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o Rebalansu Proračuna 

Občine Tabor za leto 2018 (Uradne objave Občine Tabor 8/2018 v nadaljevanju: odlok o proračunu). 

 
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 
3. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 

naslednjih zneskih: 

   
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                                                                         v EUR      

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                                                      Proračun januar‒marec 2019 

________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                                                                    373.701 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                                                                                              357.300 

 70 DAVČNI PRIHODKI                                                                                                                          319.960 

 700 Davki na dohodek in dobiček                                                                                                             308.672 

 703 Davki na premoženje                                                                                                                              3.354 

 704 Domači davki na blago in storitve                                                                                                          7.512 

 706 Drugi davki                                                                                                                                               422 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                                                       37.340 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                                                                                 12.147 

 711 Takse in pristojbine                                                                                                                                   327 

 712 Denarne kazni                                                                                                                                         1.420 

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                                                                                                      2.850 

 714 Drugi nedavčni prihodki                                                                                                                       20.596 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                                                                                      5.602 

 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                                                                                  4.880 

 721 Prihodki od prodaje zalog                                                                                                                             0 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev                                                   722 

 73PREJETE DONACIJE                                                                                                                                     0 

 730 Prejete donacije iz domačih virov                                                                                                                 0 

 731 Prejete donacije iz tujine                                                                                                                               0 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                                   10.799 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                                                                        10.799 

 741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU                                                             0 

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                                                          377.497 

 40 TEKOČI ODHODKI                                                                                                                            190.343 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                                                                         54.227 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                                                                            9.295 

 402 Izdatki za blago in storitve                                                                                                                 124.830 

 403 Plačila domačih obresti                                                                                                                           1.216 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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 409 Rezerve                                                                                                                                                      775 

 41 TEKOČI TRANSFERI                                                                                                                         160.257 

 410 Subvencije                                                                                                                                              3.054 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                                                     124.269 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                                                               9.124 

 413 Drugi tekoči domači transferi                                                                                                              23.810 

 414 Tekoči transferi v tujino                                                                                                                                0 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                                                                 25.897 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                                                     25.897 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                                                                               1.000 

 431 Investicijski transferip. in f. osebam, ki niso v lasti  države ali občin                                                   1.000 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom            

  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                                                                                         -3.796 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                                                      Proračun januar –marec 2019  

________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752)                                                                                                                                       0  

            75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                                                        0 

 750 Prejeta vračila danih posojil                                                                                                                   0 

 751 Prodaja kapitalskih deležev                                                                                                                    0 

 752 Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                                            0 

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 

          44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                              0 

 440 Dana posojila                                                                                                                                          0 

 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                                                0 

 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                                                     0 

 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   imajo 

premoženje v svoji lasti                                                                                                                     0 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV        0               

 (IV.-V.) 

 

 C. RAČUN FINANCIRANJA 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                                                    Proračun januar‒marec 2019 

________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                                                                                      80.000 

     50 ZADOLŽEVANJE                                                                                                                      80.000 

 500 Domače zadolževanje                                                                                                                    80.000 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                                                                              22.600 

       55 ODPLAČILA DOLGA                                                                                                             22.600 

 550 Odplačila domačega dolga                                                                                                            22.600 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                                                                                                     53.604 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE                                                                                                       57.400 

 (VII.-VIII.) 

 

XI. NETO FINANCIRANJE                                                                                                         3.796 

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

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako 

opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju. 

 

4. člen 

(posebni del proračuna) 

 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk ‒ kontov in so priloga k temu sklepu ter se 

objavijo na spletni strani občine. 

 
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 
5. člen 

(uporaba predpisov) 

 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.  

 

6. člen 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 

postavk kot v proračunu preteklega leta.  

 

Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen v primerih iz 

41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih 

namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik lahko odpre nove proračunske postavke. 

 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 

finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.  

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

7. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov likvidnostno zadolži, vendar 

največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. 

 

5. KONČNA DOLOČBA 

8. člen 

(uveljavitev sklepa) 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje. 

 

 

Številka:  410/2018                                                                                                            Župan Občine Tabor     

Tabor, 17. 10. 2018                                                                                                            Anton Grobler, l.r. 

 

   

 
Na podlagi 21. in 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 10. člena Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor (Uradne objave občine Tabor, št. 4/2017) ter 15. člena 

Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet 

Občine Tabor na 29. redni seji dne 17. 10. 2018 sprejel  

 

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
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S K L E P  

O VREDNOSTI TOČKE ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA OBMOČJE OBČINE TABOR ZA LETO 2019 

 

1. člen 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor v letu 2019 znaša 

0,0040 EUR / leto. 

 

2. člen 

Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2019 in se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

 

 

Številka:  422-1/2018-1                                                                                                     Župan Občine Tabor     

Tabor, 17. 10. 2018                                                                                                            Anton Grobler, l.r. 

 

 
 

 

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – (ZVRK) (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11 in 98/13), 

in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15, Uradne objave Občine Tabor, št. 3/2018) je 

Občinski svet Občine Tabor na svoji 29. redni seji dne 17. 10. 2018 sprejel  

 

S K L E P 

O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V LETU 

2018 V OBČINI TABOR 

 

I. 

S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 

v Občini Tabor.  

 

II. 

Organizatorji volilne kampanje za volitve v občinski svet, katerim so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico 

do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evrov za dobljeni glas.  

 

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja volilne 

kampanje o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. 

 

III. 

Organizatorji volilne kampanje za volitve župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih 

upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 evrov za dobljeni glas.  

 

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja volilne kampanje kandidatov za župana, ki kandidirata v drugem 

krogu glasovanja, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov v tem 

krogu glasovanja. 

 

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja volilne 

kampanje o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.  

 

IV. 

Organizatorju volilne kampanje se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Tabor v roku 30 

dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu ter njegovi 

obravnavi na seji občinskega sveta.  
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V. 

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

 

 

Številka:  041-1/2018                                                                                                         Župan Občine Tabor     

Tabor, 17. 10. 2018                                                                                                            Anton Grobler, l.r. 

 

 

 

 

LOKALNE VOLITVE 2018 
 

RAZGLAS 
 

 

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 

83/12 in 68/17) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 

odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Tabor objavlja 

 

 

 

S E Z N A M 

 KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA OBČINE TABOR 

 

 

 

Kandidati so: 

 

1. LUDVIK MIKLAVC,  rojen: 12. 6. 1957, OJSTRIŠKA VAS 16, 3304 TABOR,  

                                         DIPLOMIRANI EKONOMIST 

            Predlagatelj: ALI KHODARY EISA IN SKUPINA VOLIVCEV 

 

2. MATEJ DEMŠAR,      rojen: 22. 4. 1972, PONDOR 27, 3304 TABOR,  

                                         UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR GOZDARSTVA 

                                                      Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 

3. MARKO SEMPRIMOŽNIK,   rojen: 13. 7. 1968, OJSTRIŠKA VAS 35D, 3304 TABOR,  

                                                      VETERINARSKI TEHNIK 

           Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

 

 

Volitve bodo v nedeljo, 18. novembra  2018.  

 

Številka: 041-01/2018-6Ž 

Datum:   24. 10. 2018  

 

O b č i n s k a  v o l i l n a  k o m i s i j a  O b č i n e  T a b o r  

  T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4  T a b o r  

 

P R E D S E D N I K  

                                                                     D a v i d  T E R ŽA N ,  l . r .    

 

 

 

 
 



 

23 9/15 

 
 
 

LOKALNE VOLITVE 2018 
 

RAZGLAS 
 

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 

83/12 in 68/17) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor  (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 

odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Tabor objavlja 

 

S E Z N A M 

 

 KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA LOKALNIH 

VOLITVAH 18. NOVEMBRA 2018 
 

Volilna enota 1: TABOR 

 

KANDIDATI SO: 

 

1. TADEJ  LUKMAN,        rojen: 27. 12. 1990, TABOR 22A, 3304 TABOR, 

STROJNI TEHNIK 

Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

2. MILKA RIBIČ,              rojena: 21. 8. 1962, TABOR 36, 3304 TABOR,  

                                          KUHARICA 

                                                       Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 

3. JERNEJ  GREGL,        rojen: 16. 7. 1965, TABOR 33, 3304 TABOR,  

                                         RTV MEHANIK 

                                                      Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 

4. VANJA LEDNIK,        rojena: 11. 6. 1985, TABOR 45G, 3304 TABOR,  

                                         UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA EKONOMISTKA 

                                                      Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

5. PETER JEZERNIK,    rojen: 18. 6. 1977, TABOR 12D, 3304 TABOR,  

                                         INŽENIR RUDARSTVA IN GEOTEHNOLOGIJE 

                                                      Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

 

Voli se dva (2) člana občinskega sveta. 

 

Volitve bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. 

 

Številka: 041-01/2018-6-1 

Datum:   24. 10. 2018 

 

O b č i n s k a  v o l i l n a  k o m i s i j a  O b č i n e  T a b o r  

  T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4  T a b o r  

 

                                                                     P R E D S E D N I K  

                                                                    D a v i d  T E R ŽA N ,  l . r .    

 

 

 
 
 



 

24 10/15 

 
 
 

LOKALNE VOLITVE 2018 
 

RAZGLAS 
 

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 

83/12 in 68/17) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor  (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 

odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Tabor objavlja 

 

S E Z N A M 

 

 KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA LOKALNIH 

VOLITVAH 18. NOVEMBRA 2018 
 

Volilna enota 2: OJSTRIŠKA VAS 

 

KANDIDAT JE: 

 

1. BLAŽ  KOVČE,            rojen:  5. 5. 1993, OJSTRIŠKA VAS 54, 3304 TABOR,  

                                         GIMNAZIJSKI MATURANT 

                                                       Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

Voli se en (1) člana občinskega sveta. 

 

Volitve bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. 

 

 

Številka: 041-01/2018-6-2 

Datum:    24. 10. 2018 

 

O b č i n s k a  v o l i l n a  k o m i s i j a  O b č i n e  T a b o r  

  T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4  T a b o r  

 

P R E D S E D N I K  

                                                                     D a v i d  T E R ŽA N ,  l . r .    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 11/15 

 

 
LOKALNE VOLITVE 2018 

 

RAZGLAS 
 

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 

83/12 in 68/17) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor  (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 

odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Tabor objavlja 

 

 

S E Z N A M 

 

 KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA LOKALNIH 

VOLITVAH 18. NOVEMBRA 2018 

 

Volilna enota 3: KAPLA 

 

KANDIDATI SO: 

 

1. JANKO DRČA,                rojen: 13. 5. 1958, KAPLA 36, 3304 TABOR,  

                                            INŽENIR STROJNIŠTVA 

 Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

2. IVAN HRASTNIK,         rojen: 14. 12. 1969, KAPLA 25, 3304 TABOR, 

STROJNI MEHANIK 

Predlagatelj: MOJCA HRASTNIK IN SKUPINA VOLIVCEV 

 

3. NATAŠA ZORE KOS,  rojena: 3. 4. 1976, KAPLA 4, 3304 TABOR,  

                                           UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA VARSTVOSLOVKA 

Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 

 

Voli se en (1) člana občinskega sveta. 

 

Volitve bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. 

 

 

Številka: 041-01/2018-6-3 

Datum:    24. 10. 2018 

 

O b č i n s k a  v o l i l n a  k o m i s i j a  O b č i n e  T a b o r  

  T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4  T a b o r  

 

P R E D S E D N I K  

                                                                      D a v i d  T E R ŽA N ,  l . r .    

 
 
 
 



 

26 12/15 

 
 

LOKALNE VOLITVE 2018 
 

RAZGLAS 
 

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 

83/12 in 68/17) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor  (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 

odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Tabor objavlja 

 

 

S E Z N A M 

 

 KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA LOKALNIH 

VOLITVAH 18. NOVEMBRA 2018 

 

 

Volilna enota 4: PONDOR 

 

KANDIDATI SO: 

 

1. ZDENKO  GOVEDIČ,   rojen: 16. 5. 1962, PONDOR 32, 3304 TABOR,  

                                           STROJNI MEHANIK 

Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

2. ŽAN GROBLER,           rojen: 24. 1. 1993, PONDOR 8, 3304 TABOR, 

MAGISTER PRAVA 

Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

3. MATEJ DEMŠAR,        rojen: 22. 4. 1972, PONDOR 27, 3304 TABOR,  

                                          UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR GOZDARSTVA 

Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 

 

Voli se en (1) člana občinskega sveta. 

 

Volitve bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. 

 

Številka: 041-01/2018-6-4 

Datum:    24. 10. 2018 

 

 

O b č i n s k a  v o l i l n a  k o m i s i j a  O b č i n e  T a b o r  

  T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4  T a b o r  

 

P R E D S E D N I K  

                                                                      D a v i d  T E R ŽA N ,  l . r .    

 

 
 
 
 
 
 
 



 

27 13/15 

 
 
 

LOKALNE VOLITVE 2018 
 

RAZGLAS 
 

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 

83/12 in 68/17) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor  (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 

odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Tabor objavlja 

 

 

S E Z N A M 

 

 KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA LOKALNIH 

VOLITVAH 18. NOVEMBRA 2018 
 

Volilna enota 5: MIKLAVŽ PRI TABORU 

 

KANDIDATA STA: 

 

1. ROBERT SLAKAN,       rojen: 21. 1. 1969, MIKLAVŽ PRI TABORU 30, 3304 TABOR, 

OBLIKOVALEC KOVIN 

Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

2. MATEJA CESTNIK,     rojena: 21. 1. 1973, MIKLAVŽ PRI TABORU 47A, 3304 TABOR,  

                                           DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE 

Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

Voli se en (1) člana občinskega sveta. 

 

Volitve bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. 

 

 

Številka: 041-01/2018-6-5 

Datum:    24. 10. 2018 

 

 

O b č i n s k a  v o l i l n a  k o m i s i j a  O b č i n e  T a b o r  

  T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4  T a b o r  

 

P R E D S E D N I K  

                                                                    D a v i d  T E R ŽA N ,  l . r .    

 
 

 

 

 

 



 

28 14/15 

 

 
 

LOKALNE VOLITVE 2018 
 

RAZGLAS 
 

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 

83/12 in 68/17) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor  (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 

odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Tabor objavlja 
 

 

S E Z N A M 

 

 KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA LOKALNIH 

VOLITVAH 18. NOVEMBRA 2018 

 
Volilna enota 6: LOKE 

 

KANDIDATA STA: 

 

1. MIHAEL CENTRIH,          rojen: 5. 1. 1986, LOKE 39, 3304 TABOR,  

                                                UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK 

     Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

  

2. DAVORIN DRNOLŠEK,    rojen: 2. 10. 1987, LOKE 24, 3304 TABOR, 

                                                              LESARSKI TEHNIK 

                                                              Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA ‒ KRŠČANSKI DEMOKRATI 

 

 

Voli se en (1) člana občinskega sveta. 

 

Volitve bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. 

 

 

Številka: 041-01/2018-6-6 

Datum:    24. 10. 2018 

 

O b č i n s k a  v o l i l n a  k o m i s i j a  O b č i n e  T a b o r  

  T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4  T a b o r  

 

P R E D S E D N I K  

                                                                     D a v i d  T E R ŽA N ,  l . r .    

 
 

 

 

 

 

 



 

29 15/15 

 

 

 

LOKALNE VOLITVE 2018 
 

RAZGLAS 
 

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 

83/12 in 68/17) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor  (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 

odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Tabor objavlja 

 

S E Z N A M 

 

 

 KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA LOKALNIH 

VOLITVAH 18. NOVEMBRA 2018 
 

Volilna enota 7: ČRNI VRH 

 

KANDIDATI SO: 

 

1. BOŠTJAN KREČA,           rojen: 10. 1. 1973, ČRNI VRH 28, 3304 TABOR, 

   MIZAR 

   Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

2. MATEJKA KOVAČIČ,    rojena: 17. 6. 1977, ČRNI VRH 49, 3304 TABOR,  

                                              KMETOVALKA, GOSPODINJA 

   Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

3. ŽARKO ŠTRUKELJ,       rojen: 11. 4. 1959, ČRNI VRH 40A, 3304 TABOR,  

                                             ELEKTROTEHNIK 

  Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 

Voli se en (1) člana občinskega sveta. 

 

Volitve bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. 

 

 

Številka: 041-01/2018-6-7 

Datum:    24. 10. 2018 

 

 

O b č i n s k a  v o l i l n a  k o m i s i j a  O b č i n e  T a b o r  

  T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4  T a b o r  

 

P R E D S E D N I K  

                                                                     D a v i d  T E R ŽA N ,  l . r .    

 

 

 



 

30 
15 

OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC 
 

Vsak pon.: Urice pletenja ob 9.00, Začetni tečaj angleškega jezika ob 17.00; 

vsak torek: Slovenščina za tujce ob 10.30; 

vsako sredo: Risanje mandal ob 9.30, Vegi kuharska delavnica ob 11.00, nadaljevalni tečaj nemščine ob 17.00 in 

angleščine ob 18.00; 

vsak četrtek in soboto: JOGA ob 18.00 in soboto ob 8.30;  

vsak petek: Nordijska hoja okrog Ribnika Vrbje ob 9.00, Kuharska delavnica ob 10.00, Španščina – nadaljevalni tečaj 

ob 16.45. 

               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. 

Celjsko gozdarsko društvo 

objavlja skupaj s partnerji 

projekta LAS SSD »Gozdovi so 

pljuča Pekla – GOZD PEKLA« 

LIKOVNI NATEČAJ 

SOVICA 
 

Dragi osnovnošolci!  

 

Likovni natečaj je namenjen vam 

– osnovnošolcem Spodnje 

Savinjske doline. Namen natečaja 

je izbrati logotip projekta ‒ 

SOVICO, ki bo uradni simbol 

projekta, s katerim želimo 

vzpostaviti prepoznavnost nove 

gozdne učne poti.  

 

Izbrani logotip bomo uporabljali 

za različne promocijske 

materiale: table, letake, plakate, 

objave v medijih, na dopisnih 

listih, žigu, spletni strani, tisk na 

majice, kape …  Logotip naj 

izžareva veliko mero resnosti in 

igrivosti. Projekt je namenjen 

različnim ciljnim skupinam. 

 

Likovna dela pošljite do 15. 12. 

2018 na naslov: 
 

 

 

Turistično društvo Šempeter 

Ob rimski nekropoli 2 

3311 Šempeter v Savinjski 

dolini 

mailto:hisa-zalec@filantropija.org
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
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O izbiri boste avtorji obveščeni preko e-pošte, 

najkasneje do 10. 1. 2019. 

 

Najboljši predlog, ki ga bo izbrala strokovna komisija, 

bo nagrajen, prav vsi sodelujoči pa prejmejo potrdila o 

sodelovanju. Likovna dela bodo tudi razstavljena, 

nagrada in priznanja pa bomo udeležencem podelili v 

sklopu dogodka spomladi 2019. 

 

Podrobnejše informacije o natečaju in projektu najdete 

na www.td-sempeter.si .  

 

Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih 

področij. 

 

Vsak poslan izdelek pa naj bo opremljen z naslednjimi 

podatki:  

- ime in priimek avtorja, naziv OŠ, razred, starost; 

- naslov likovnega dela, tehnika; 

- ime in priimek mentorja/starša in elektronski naslov. 

  

Pogoji za prijavo: na natečaj se lahko prijavijo učenci 

osnovnih šol iz območja Spodnje Savinjske doline. 

 

Izbirni postopek in strokovna komisija: 

O izbiri logotipa bo odločala strokovna komisija 

najkasneje do 10. 1. 2019.  

 

O izbiri bodo avtorji obveščeni preko e-pošte najkasneje 

do 10. 1. 2019. S sodelovanjem se prenesejo vse 

materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o 

avtorskih in sorodnih pravicah z avtorja na naročnika za 

uporabo v Sloveniji in v tujini, za ves čas delovanja, za 

uporabo v tiskani in elektronski obliki. 

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko 

zainteresirani prijavitelji dobite preko e-pošte: info@ta-

sempeter.si. 

 

Kratek opis projekta: 

Prijavitelj Celjsko gozdarsko društvo je bil skupaj s 

partnerji uspešen na javnem razpisu LAS SSD. Uspelo 

jim je pridobiti nepovratna sredstva v višini 29.661,99 

evrov. Projekt poteka v času od 15. 9. 2018–30. 6. 2019. 

 

Namen: 

Tematski učni poti krajinskega parka Ponikovski kras 

bomo povrnili sijaj, jo obnovili in nadgradili. Postala bo 

bolj prepoznavna in doživljajsko še bogatejša. V okviru 

projekta bomo na poti namestili dvojezične 

informativne table, ki bodo dodatno opremljene s QR 

kodo, nekaj tabel pa bo označenih tudi z braillovo 

pisavo. Obiskovalce gozdov okrog jame Pekel bodo s 

številnimi aktivnostmi, delavnicami in promocijskimi 

dogodki seznanili, kako se lahko prilagajajo na 

podnebne spremembe, zakaj je pomembno ohranjati 

biotsko pestrost in kakšno vlogo imajo pri tem različni 

ekosistemi in številne živalske vrste.   

 

Obnovljena pot bo dostopnejša različnim ciljnim 

skupinam, turistom, rekreativcem, udeležencem šole v 

naravi, slepim in slabovidnim. 

 

Verjamemo, da sta vaša izvirnost in kreativnost velika 

in se že veselimo vaših izdelkov! 

 

Turistično društvo Šempeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacija Mima objavila prijavo na razpis za financiranje mladih obetavnih športnikov v 

Sloveniji 
 

Fundacijo Mima, ustanovo za mlade upe (v 

nadaljevanju: Fundacija Mima) sta ustanovila Mima 

Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka, in člani 

Humanitarnega društva Rotaract klub Maribor z 

namenom štipendiranja in financiranja mladih 

športnikov, ki so potrebni finančne pomoči, starostne 

kategorije do 18 let z namenom usmerjanja mladih k 

vrhunskemu ali kakovostnem športu. Na voljo je 4.000 

evrov sredstev, ki se bodo podeljevali v enkratnem 

znesku 250 evrov na potrjeno vlogo. 

 

Fundacija Mima je bila ustanovljena na pobudo članov 

Humanitarnega društva Rotaract klub Maribor, ki so leta 

2016 Mimi Jaušovec predstavili idejno zasnovo projekta 

»fundacije za mlade upe«, ki jo je podprla in s skupnim 

sodelovanjem smo nadgradili namen fundacije. Mima 

Jaušovec je prepoznala potrebo po pomoči predvsem 

mladim obetavnim športnikom do 18. leta starosti, ki 

prihajajo iz socialno ogroženih družin. Merila 

dodeljevanja sredstev so tako oblikovana na način, da so 

sredstva namenjena socialno šibkejšim mladim 

športnikom, ki imajo pomanjkanje finančnih sredstev za 

ukvarjanje s športom in se s športom ne ukvarjajo 

http://www.td-sempeter.si/
mailto:info@ta-sempeter.si
mailto:info@ta-sempeter.si
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profesionalno. Preko dobrodelnih dogodkov, kot je 

vsakoletni Dobrodelni festival palačink na Trgu 

svobode v Mariboru, smo v preteklih dveh letih do 

danes zbrali 4.000 evrov donacij. 

 

Mima Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka, 

predsednica upravnega odbora Fundacije Mima: 

»Ukvarjanje s športom, tako rekreativno kakor tudi 

profesionalno, je bilo v preteklosti dostopnejše in 

cenovno ugodnejše. Dandanes je pogojeno z mesečnimi 

stroški za financiranje nakupa športne opreme, plačila 

ur vadbe, organiziranih prevozov na treninge ali tekme 

ter udeležbo na tekmovanjih. Z ustanovitvijo Fundacije 

Mima želimo skupaj s člani Humanitarnega društva 

Rotaract klub Maribor priskočiti na pomoč staršem in 

skrbnikom, ki s težavo financirajo športne aktivnosti 

svojih otrok, prepoznavajo pa potencial in voljo otrok 

do športne vadbe. Ukvarjanje s športom je meni osebno 

prineslo veliko pozitivnih življenjskih izkušenj, zakaj ne 

bi začetek športne poti omogočili tudi najšibkejšim v 

družbi.«  

 

Fundacija Mima skladno s Pravilnikom o štipendiranju 

in financiranju mladih obetavnih športnikov podeljuje 

sredstva v enkratnem znesku v višini 250 evrov.  

Pogoji za pridobitev finančnih sredstev so naslednji: 

 da športnik v koledarskem letu do razpisa še ni 

dopolnil 18 let, 

 da ima družina športnika šibek socialni status, 

 da je državljan Republike Slovenije, 

 da ima v Republiki Slovenije stalno prebivališče, 

 da je športno aktiven v šolskih oziroma obšolskih 

dejavnostih ali športnem društvu oziroma klubu. 

 

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci pisno 

predložiti izpolnjeno in podpisano vlogo za prijavo 

(priloga razpisa) in naslednjo dokumentacijo: 

 dokazilo o starosti, prebivanju in nacionalnosti 

(npr. fotokopijo osebne izkaznice ali potnega 

lista), 

 fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev ali 

skrbnikov, 

 priporočilo učitelja športne vzgoje in (ali) trenerja, 

 priporočilo starša ali skrbnika, ki opredeli razloge 

za pridobitev podpore in namena koriščenja 

podpore. 

 

V razpisanem roku prispele vloge obravnava komisija. 

Na podlagi vloge in strokovnega mnenja komisije, o 

(ne)dodelitvi finančnih sredstev, s sklepom odloči 

Uprava Fundacije Mima. Rok za izdajo sklepa je 30 dni 

po zaključku razpisa.  

 

Zadnji dan za oddajo pisnih vlog je 9. november 

2018. 

 

Pisne vloge prijavitelji pošljejo na naslov: Fundacija 

Mima, ustanova za mlade upe, Glavni trg 8, 2000 

Maribor, s pripisom: za razpis fundacije. 

 

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na 

članico Rotaract kluba Maribor go. Nino Kirič preko 

elektronske pošte: ninak.kiric@gmail.com. 

 

Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani 

www.mimajausovec.com, zavihek Fundacija. Več 

informacij o aktivnostih Fundacije Mima se nahaja tudi 

preko  https://www.facebook.com/fundacijamima/. 

 

Mima Jaušovec in člani Rotaract kluba Maribor 

 

 

 

 

Dragi prijatelji narave. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Letos se še nismo srečali, zato najprej pozdrav vsem otrokom novincem, s katerimi 
se še ne poznamo. 
 
Naj vam zaprhutam v pozdrav in vam želim veliko prijetnih dogodivščin v vrtcu. 
Vsi ostali pa povejte svojim prijateljem, kdo sem, kje živim … 
 
Danes vsi odidemo na igrišče, kamor nas mati narava kliče k igri in delu. 
 
Jeseni dozorijo plodovi, ki jih je potrebno oličkati, oluščiti, pograbiti listje in 
posejati motovilec.  Poglejte na gredice, kaj bo še dozorelo in kaj lahko pospravite 
na kompost. 
 
Naj vam jesenski veter zapoje prijetno melodijo. 

Friderik 

Iz vrtca in šolskih klopi 

mailto:ninak.kiric@gmail.com
http://www.mimajausovec.com/
https://www.facebook.com/fundacijamima/
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Jesensko srečanje v vrtcu 
 

Letošnje jesensko srečanje je potekalo malo drugače. Organizirali 

smo orientacijski pohod, kjer so se starši in otroci del poti 

orientirali po zemljevidu, del poti pa po potnih taborniških znakih. 

Med potjo so jih čakale različne naloge, tudi športno-gibalne, saj 

se pohod šteje za nalepko Malega sončka. Pohod smo zaključili 

pred vrtcem, kjer smo srečanje nadaljevali ob klepetu, jabolkih in 

čaju.  

                                                                                                                

Manica Obreza 

 
 

 

 

 

Varno v prometu? Seveda! 
 

V tednu prometne varnosti smo otrokom Vrtca Tabor popestrili dopoldneve s prehajanjem med oddelki. 

 

Otroci so se igrali z avtomobili, lesom, tulci, cevmi, barvnimi garažami, vozili avtomobilčke po različnih podlagah ‒ po 

mivki, kamenju in listju, mehki in lepljivi podlagi, se preizkusili v vožnji kot vinjeni vozniki ‒ vrtenje okoli svoje osi, 

tek. Si ogledali filmčke o varnosti v prometu in prometnih nesrečah, izdelovali prometne znake, didaktične in 

grafomotorične igre. V telovadnici smo pripravili gibalno-športni prometni poligon in na igrišču za šolo izvajali 

prometne dejavnosti in tudi v igralnicah. 

 

Obiskal nas je policist g. Venek iz PP Žalec, nam predstavil delo in opremo policista, nam postavil nekaj vprašanj in 

spremil starejše otroke na sprehodu. Kasneje so otroci izmenično prehajali iz igrišča na cestišče, kjer so vozili skiroje in 

poganjalce, upoštevaje prometne znake, ter svoje »konjičke« zapeljali skozi avtopralnico.  

 

Imeli smo predavanje izvajalca AMZS, PE Center varne vožnje Vransko, kjer nam je g. Tomaž Farčnik predstavil 

otroka kot udeleženca v prometu. Seznanil nas je s pravilnim privezovanjem otrok v otroškem avto sedežu in kako 

varno postopati v prometu. S postavljanjem kratkih vprašanj je spodbudil otroke k razmišljanju in dojemanju varnega 

vedenja v prometu. Zato je PE center varne vožnje Vransko otroke nagradil z vožnjo po poligonu z električnimi 

avtomobilčki. 

 

Za nagrado pa nam je Zavarovalnica Triglav priskrbela nekaj praktičnih prometnih darilc.  

 

Koordinatorki Laura Fekonja in Nuša Križnik 
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Nima žezla, ima pa župansko ogrlico 
 

V oddelku 5‒6 let bomo letos večjo pozornost namenili spoznavanju kraja in Slovenije. Ko pa spoznavaš kraj, je nujno, 

da spoznaš tudi župana. Dogovorili smo se za petkovo dopoldne in v dveh skupinah odšli k županu g. Groblerju na 

spoznavni sestanek. Ker smo lansko leto spoznali vladanje kraljev, nas je zanimalo, kaj ima in česa nima župan. Čeprav 

srečanje ni bilo kraljevsko, je bilo zelo simpatično in dobili smo vse informacije, ki so nas takrat zanimale. Iskrena 

hvala za vaš čas in zelo prijetno izkušnjo. Hvala tudi ge. Kreča, ki je otrokom predstavila letake in zanimivosti kraja, ki 

jim bomo tudi sami raziskali. Spremljali bomo volitve in spoznali demokracijo tudi v tej obliki. Kandidate pa vabimo na 

kratko soočenje v vrtec. 
 

 

 

 

 

 

Mateja Jezernik in Urška Rotar 

 

Počitek v gozdu 

 
Topla jesen nam vabi v naravo in v oddelku 5‒6 let se vabilu nismo mogli upreti. V četrtek smo se že po zajtrku 

odpravili v gozd, kjer smo gradili bivake in privezovali viseče mreže. Dve uri v gozdu mineta hipoma, če otrokom 

dovolimo raziskovati, graditi in seveda uživati. V dveh urah si je vsak uredil svoj kotiček za počitek. Vrnili smo se v 

vrtec, pojedli kosilo, si umili zobe, poiskali še kakšno blazino in se vrnili v gozd. Tam je vsak počival v svojem kotičku 

in se prepustil zvokom gozda in seveda ptic. Rade so nam zapele, saj smo jih pustili do besede. Nepozabno doživetje 

priporočamo tudi vam. 
 

 

 

 

 

Vzgojiteljici Mateja Jezernik in Urška Rotar 
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Planinski pohod na Lovrenška jezera 
 

V soboto, 13. oktobra 2018, smo se planinci POŠ Tabor z učiteljicama Manjo Drnolšek, Simono Jan in planinsko 

vodnico Majo Leskovšek odpravili na Lovrenška jezera. Najprej smo se ob 8. uri zbrali pred šolo in se z avtobusom in 

kombijem odpeljali na Roglo. Vožnja je trajala uro in pol. Pot pohoda se je začela pri hotelu in nadaljevala ob smučišču. 

Gospa Maja nam je povedala, da je v teh gozdovih ogromno mravljišč. Četrtošolke smo jih štele in jih na koncu naštele 

več kot 200. Naša sošolka pa je naštela 27 mušnic. 

 

Na razpotju smo se skupaj odločili, da bomo pot nadaljevali po zgornji poti. Nekatere drevesne korenine so bile kot 

stopnice. Ko smo se približevali jezerom, smo začeli hoditi po lesenih deskah, kajti tla so v deževnem obdobju zelo 

razmočena. Na razglednem stolpu smo si privoščili malico. Sledil je ogled Lovrenških jezer. Na nekaterih so rasli 

lokvanji, ki v tem letnem času niso cveteli. Pot nas je vodila proti smučišču Mašin žaga. Od tam naprej smo se povzpeli 

po cesti proti Pesku. Ko smo prispeli do koče na Pesku, smo opazili konje in igrala. Bili smo zelo veseli in stekli na 

njih. Tu smo pojedli še drugo malico.  

 

Počasi smo se vračali proti Rogli, vmes smo se povzpeli na visok razgledni stolp, ki je imel štiri nadstropja in 168 

stopnic. Nekateri smo se povzpeli čisto do vrha, drugi pa so raje počakali spodaj. Razgled je bil res čudovit.  

 

Na poti proti cilju smo na tleh opazili veliko bleščečih kamnov. Ob poti so bili leseni kipi. Prispeli smo do pomanjšane 

lesene Pohorske vasi. Škratkova hiša je bila obrnjena na streho. Ena hiška je imela v notranjosti gugalnico za dve osebi. 

Hiške so bile zelo zanimive. Vas je imela tudi leseno cerkev.  

 

Vrnili smo se do avtobusa in kombija in se odpeljali v Tabor. Vsi smo bili zelo utrujeni. Pohod nam je bil zelo všeč.  

 

Karla Kos, Zarja Petrovič Poljanec, Iza Kvas, Mija Kreča, 4. b 
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Kulturni dan: Z Ivanom Cankarjem na skodelico kave 
 

V šolo smo prišli kot po navadi. Brali smo knjigo o Ivanu Cankarju in Skodelici kave. Ivan Cankar se je rodil Na klancu 

pri Vrhniki. Bil je osmi otrok. Za njim so se rodili še štirje otroci. Njihov ati je odšel, ker ni mogel gledati nedolžnih 

otrok v revščini. Ivan je bil zelo dober učenec, zato so mu premožni občani obljubili dobro šolanje naprej. To so tudi 

izpolnili. Ivan je moral kasneje v zapor, ker je pisal take stvari, ki glavnim niso bile všeč. Nekega dne je prišel domov 

za tri tedne. Mamo je prosil, če lahko dobi skodelico črne kave. Ko mu je mati hotela postreči s kavo, jo je Ivan grdo 

zavrnil. Bilo mu je zelo žal. Ampak tega mami ni povedal. Mati je vseeno vedela, da mu je žal. Veliko kasneje mu je 

natakarica v neki kavarni prinesla skodelico črne kave, ob tem se je spomnil, kako je mamo zavrnil. Tako se je zgodba 

končala.  

 

Nato je sledila prireditev v telovadnici. Gospa, ki je vodila prireditev, je bila iz gledališča. Povedala nam je, da so v 

gledališču včasih igrali samo trije igralci vse vloge, menjavali so samo maske. Zbor, ki je govoril besedilo, si je najprej 

moral ogreti mišice na obrazu z vajo, ki je šla nekako takole: titii, titie, titie, titio, titio, titiu. Kot zbor smo poskušali 

izgovarjati besedilo. Nato so Ella, Tevž in gospa Silva odigrali prizor dela Ivana Cankarja Pehar suhih hrušk. Ella je 

bila Lina. Tevž je bil Ivan in gospa Silva je bila mama. 

 

Po prireditvi smo odšli »na klanc« v spomin na Ivana Cankarja. Pot nas je vodila proti lovski koči. Utrujeni smo se 

vrnili v šolo, kjer smo popili skodelico čaja. Bilo je zelo poučno in zanimivo dopoldne. 

Zarja Petrovič Poljanec, 4. b 

 

Najprej smo prišli v šolo. Potem je prišla gospa Simona in nam je prebrala črtico Ivana Cankarja Skodelica kave. Sledil 

je pogovor o zgodbi. Nato smo odšli v telovadnico, kjer nam je gospa predstavila gledališče v starih časih. Učence je 

vodila, da so zaigrali Pehar suhih hrušk. Po predavanju smo se povzpeli »na klanc« proti lovski koči. Ta dan je bil zelo 

lep, saj smo se naučili veliko novega in zanimivega. 

Nely Zabukovnik, 4. b 

 

Prebrali smo zgodbo Ivana Cankarja Skodelica kave. Napisal jo je slovenski pisatelj Ivan Cankar. V telovadnici pa smo 

si ogledali dramatizacijo Cankarjeve zgodbe Pehar suhih hrušk. Ivan Cankar se je rodil Na klancu pri Vrhniki. Zato smo 

se tudi samo povzpeli »na klanc«. Dan mi je bil všeč. 

Ožbej Mlakar, 4. b 
 

 

 

Delovno leto 

 

V Likovni sekciji Mavrica je bilo to leto res pestro in niti 

ne kaže, da bi se kaj prida umirilo. 

 

Vsekakor so bili dogodki, mimo katerih ne moremo, in je 

prav, da se jih spomnimo. Pomembno nam je druženje, 

sklepanje prijateljstev, izmenjava izkušenj, kar nam pri 

delu pride prav.  

 

Poleg skupinskih razstav s KD Polzela smo se udeležili 

dveh mednarodnih slikarskih delavnic na Ptuju in v 

Aktivnosti naših društev 
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Novem mestu, se udeležili srečanja fotografov in slikarjev Slovenije na Polzeli, družili smo se s koroškimi slikarji, obiskali 

tridnevne delavnice slikarjev iz Žalca v Novem Celju pod mentorstvom mag. Uroša Potočnika, prisostvovali dvodnevni 

delavnici na Gori Oljki, že v začetku leta pa smo postavili svojo razstavo na gradu Komenda na Polzeli, v Pokrajinskem 

muzeju v Celju in s TD Tabor pripravili srečanje na Zajčevi koči. 

Svoja dela tudi doniramo, to pomeni, da sliko, ki jo napravimo po svojih najboljših močeh, podarimo organizatorju, ki se 

tudi potrudi, da lahko ustvarjamo pod dobrimi pogoji. Zadnji donaciji sta bili v Novem mestu in Občini Polzela. Če nam 

pride nasproti še lepo vreme, je uspeh zagotovljen in mi tudi zadovoljni. 

 

Moram pohvaliti organizatorje, ki se potrudijo, da poleg dobrega počutja poskrbijo tudi za kataloški del. Se pravi, da so vsa 

dela zbrana in prikazana v katalogu. Polzelsko KD, likovna sekcija, so ob praznovanju 30-letnice obstoja izdali lepo 

brošuro, v kateri smo vsi dejavni slikarji predstavljeni s svojimi deli, enako Novo mesto in Zveza slikarjev in fotografov 

Slovenije. Tako nam ostane lep spomin v pisani obliki. 
                                                                

 

 

 

Likovna sekcija Mavrica  

 

Veronika Deseniška v slovensko-hrvaškem spominu 

 

Evropski parlament je leto 2018 razglasil za evropsko leto kulturne dediščine. V Pokrajinskem muzeju Celje in muzeju 

Dvor Veliki Tabor (Muzeji Hrvaškega Zagorja) so se odločili za skupno občasno razstavo z naslovom Veronika Deseniška 

v slovensko-hrvaškem spominu. V tem je sodelovalo tudi naše KD Ivan Cankar, in sicer likovna sekcija s slikarji Spodnje 

Savinjske doline.  

 

Razstava se je končala 17. oktobra. To je dan, ko je 

bila Veronika leta 1425 pogubljena. Razstava je bila 

odmevna in dobro obiskana, mi pa ponosni, da smo 

lahko bili del spomina na tragičen dogodek 

Veronikine smrti. Mag. Rolanda Fugger Germadnik 

nas je s to predstavitvijo popeljala 6 stoletij v 

zgodovino. 

 

Na fotografiji je gospa mag. Rolanda Fugger 

Germadnik na zadnji predstavitvi likovnih del te 

razstave. 
                                                        

 

 Likovna sekcija Mavrica 

 

Velik uspeh članic na državnem tekmovanju 

 

V sklopu sejma SOBRA v Gornji Radgoni je v nedeljo, 23. 9. 2018, potekalo člansko državno gasilsko tekmovanje za 

memorial Matevža Haceta. Z doseženim 1. mestom na 

regijskem tekmovanju Savinjsko-Šaleške regije smo 

pogoj za nastop na državnem tekmovanju dosegle 

članice A iz PGD Kapla - Pondor. Priprave na državno 

tekmovanje so hitro stekle. Da bi naše društvo čim manj 

finančno obremenile, smo izpeljale projekt Dekleta v 

akciji in vam v decembru ponudile naš koledar. Z 

odzivom ste nas pozitivno presenetili, saj je bilo 

nabranih finančnih sredstev dovolj za naše potrebe, 

večji del pa smo lahko namenile nakupu GVC 16/25. 

Vsaka ekipa si mora za izvajanje vaje zagotoviti svoje 

orodje. Dokupile smo vso potrebno orodje in se 

opremile tudi z novimi čeladami. Zahvaliti se moramo 

PGD Žalec, ker so nam podarili svoj star omejevalec 

tlaka, ki je nam odlično služil. Za čim boljšo psihično 

pripravljenost smo se celo leto udeleževale tekem in 

tako poskrbele, da je imela trema čim manjši vpliv na 

naše delo. Pridobile smo veliko izkušenj in se samozavestne odpravile na državno tekmovanje. Z rezultati, ki smo jih 

dosegale do takrat, smo verjele, da je mogoča uvrstitev v prvo deseterico.  

Regijske prvakinje 
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Na državno tekmovanje smo odšli z dvema kombijema. Še enkrat bi 

se zahvalile Eriku Turnšku, ki nam je priskočil na pomoč in nam 

posodil kombi. Tako smo se lahko celotna ekipa skupaj odpravile v 

Gornjo Radgono. Zahvala pa velja tudi Milanu Pustoslemšku, ker je 

s svojim kombijem peljal vso potrebno orodje. Vzdušje na 

tekmovanju je bilo zelo prijetno. A ker je organizator za 

predvidenim razporedom zaostajal že za eno uro, so sodniki slabo 

voljo stresali nad tekmovalci. Pripravo proge, izvedbo vaje, 

ocenjevanje in pospravljanje orodja smo opravile v polovičnem 

času, kot je bil predviden v časovnici. Z izvedbo vaje smo bile 

zadovoljne. Če bi bil pritisk sodnikov na progi manjši, pa smo 

prepričane, da bi bil končen izkupiček še boljši. A to nas ni zmedlo 

in smo vajo razvrščanja opravile brez napak. Z vsemi pravilnimi 

odgovori pa smo blestele tudi na teoretičnem testu. Sledilo je dolgo 

čakanje na razglasitev rezultatov. Ta čas pa je hitro minil v družbi članov 

iz PGD Dobrovlje in PGD Andraž nad Polzelo.  

 

Razglasitev je bila pozno popoldne. Zaradi formiranja v ešalone smo 

novico o tretjem mestu članov A iz PGD Andraž nad Polzelo izvedeli že 

pred začetkom razglasitve. Fantom še tukaj iskreno čestitamo! Ostale 

ekipe pa smo morale na rezultate še malo počakati. Članice A smo dosegle 

odlično 7. mesto! V poveljstvu Občine Tabor tako visoke uvrstitve na 

članskem državnem tekmovanju še nismo dosegli. Uspeh pa je v kategoriji 

članic med vidnejšimi tudi v Gasilski zvezi Žalec in prav tako na nivoju 

regije. 

 

Članice Martina, Anja, Jana, Tea, Vesna, Klavdija, Katja, Mija in Tjaša bi 

se rade zahvalile našemu mentorju Milanu. Čeprav smo mu večkrat kar 

krepko dvignile pritisk z neposlušnostjo in s ponavljanjem vedno istih 

napak, smo mu hvaležne za ves njegov vložen čas in trud. Hvala vsem 

navijačem, ki ste navijali za nas od doma in tistim, ki ste nas prišli 

spodbujat v Gornjo Radgono. Za nesebično dejanje gre zahvala tudi 

članicam A iz PGD Čemšenik. Kljub temu da smo nastopile v isti 

kategoriji in smo si bile konkurenca, so nam posodile kos opreme, ki ga je 

zahteval organizator, za samo izvedbo vaje pa ni bil potreben.   

 

Z uspešnim nastopom na državnem tekmovanju smo zaključile še eno 

poglavje. A naše zgodbe še ni konec, saj punce že vadimo za nove uspehe. 

 

NA POMOČ! 

 

Članice A PGD Kapla - Pondor    

 

 

Pohod 50 + v septembru 

 

Po večdnevnem slabem vremenu se je na zadnji torek v 

septembru le pojavil lep, jasen, a že hladnejši dan. V želji da 

opravimo malo daljši pohod, smo se s kombijem odpeljali do 

parkirišča na Sveti Planini, nato pa začeli s pešačenjem. 

 

Pot nas je vodila mimo gostinskega lokala proti najvišje 

ležeči cerkvi ljubljanske nadškofije, cerkvi Matere Božje. 

Postavljena je tako, da poteka meja med Kranjsko in 

Štajersko ravno med cerkvijo in zvonikom. Sveta Planina je 

bila pred 2. svetovno vojno priljubljeno gorsko letovišče. Na 

Priprava na državni nastop 

Čakanje na razglasitev rezultatov 

Veselje naših kolegov iz Andraža za 3. mesto 

7. mesto 
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Literarni utrinki 

Kako lahko trdo srce 

ljubi trše srce? 

Kako lahko glava brez možganov 

uravnava hojo po brezpotju? 
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pobočju pod zvonikom je bil 1935 leta zgrajen hotel Ana, ki pa je 

bil 1943. leta požgan, o čemer priča spominska plošča na obzidju. 

Na razgledni točki vrha Svete Planine se nam odpre lep razgled na 

Trbovlje, Zagorje, na bližnji Javor, Mrzlico, Kum in zahodni del 

Posavskega hribovja. Pot nam je bila zanimiva, vračali smo se po 

cesti med razkošnim gozdom in travnato planoto, mimo cerkve sv. 

Lenarta, spomenika NOB, domačij Tomažovc, Veteršek nazaj v 

Loke. 

 

Malo utrujeni, vendar dobre volje in hvaležni za lep dan, smo 

zaključili ta naš 3,5-urni pohod. 

 

Srečno do prihodnjič! 

                                                                               Društvo upokojencev Tabor 

                                                                                

 

 

 

November 2018 v Župniji sv. Jurij ob Taboru 
 

November je mesec, s katerim zaključujemo cerkveno 

leto.  

 

V nedeljo, 25. novembra, bo nedelja Kristusa Kralja. 

Spominjamo se trenutka, ko je Jezus pred Pilatom izrekel 

besede: »Moje kraljestvo ni od tega sveta,« zato ga 

upravičeno nagovarjamo »Kristus Kralj, Gospod nebes, 

vladar sveta!« Nedelja za praznikom Kristusa Kralja, 2. 

december, bo že 1. adventna nedelja, začetek novega 

cerkvenega leta. 

 

Četrtek, 1. november, praznik vseh svetih, je dan, ko se 

kristjani veselimo z vsemi, ki so po svoji smrti že prišli v 

nebesa, se že veselijo pri Bogu. Ta dan bo sveta maša 

dopoldne ob 9. uri in popoldne ob 14. uri. Po popoldanski 

sveti maši odidemo v sprevodu na pokopališče in tam 

molimo za vse pokojne.  

 

Po predlogu članov ŽPS z letošnjim letom uveljavljamo 

spremembo. V preteklosti je v večernem mraku praznika 

vseh svetih zvonilo in vabilo v cerkev k molitvi za pokojne 

oziroma k molitvi za pokojne doma v družinskih krogih. 

Zadnja leta smo opažali, da k molitvi v cerkev ni nihče več 

prihajal. Zato bo letos večerna molitev za pokojne 30 minut 

pred popoldansko sveto mašo. Torej, v četrtek, 1. 

novembra, vabljeni ob 13.30. v župnijsko cerkev k molitvi 

za pokojne. 

 

Petek, 2. november, praznik vernih rajnih, je dan, ko se 

kristjani z molitvijo spomnimo vseh umrlih, ki še niso 

dosegli Božje bližine. Tudi ta dan bo sveta maša. Ura bo 

objavljena v oznanilih. 

 

Vsak prvi petek v mesecu je naš duhovni pomočnik dr. 

Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli 

razloga ne morete priti v cerkev in vam na vašo željo 

prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi za 

pogovor, sv. spoved ali bolniško maziljenje. Pokličite ga na 

tel. št.: 040 429 894. 

 

Ponujamo vam možnost prejemanja naših župnijskih 

oznanil na vaš elektronski naslov. Na e-naslov: 

vida.slakan@gmail.com samo javite, da želite oznanila 

prejemati po e-pošti.  

                                                                                                                                

Vida Slakan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raztrgal bi se!! 

Z zobmi, ki jih nimam, 

bi razžrl male možgane, 

ki so že davno propadli! 

 

 

 

Iz domače župnije 

Delček možgančkov ve, 

naj te pozabim!! 

 

 

TKsm 

 

 

A res? 
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Zgodilo se bo 

25 

 

 

 

 

 
 

Komu si želela dobro? 

Komu si želela strasti? 

Komu si pisala pisma? 

Komu si želela ljubezni? 

 

Želja dobrote 

 

Sama sebe uničuješ, 

sama sebe občuduješ? 

Sama sebi ne verjameš, 

sama sebe z norimi mislimi tepeš!!! 

 

Postavi se pokonci v življenje! 

Pusti času čas in mirna noč 

naj te v prihodnost spremlja! 

Naj izteče grenkoba iz 

tvojega srca 

in Večni naj ti spoznanje da!!! 

 

TKsm 

 

»Vino so sončni žarki, ki jih povezuje voda.« Galileo 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR 

 

VABI 

vse upokojence in starejše občane 

 na 

 

TRADICIONALNO 

MARTINOVANJE, 

 

v soboto, 10. novembra 2018, 

s pričetkom ob 15. uri v Domu krajanov 

Tabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravljamo bogat kulturni program, prijetno 

druženje in kulinarično doživetje. 

 

Prijave zbirajo poverjeniki.  

 

Informacije: 040 323 650 

Društvo podeželske mladine Tabor,  

Planinsko društvo Tabor in 

Društvo kmečkih žena in deklet Tabor 

 

vas vabimo na 

 

POHOD OD LITIJE DO ČATEŽA 

 

 

 
 

 

 

 

Odhod: sobota, 10. november 2018, ob 6.15 izpred Doma 

krajanov Tabor. 

 

Prihod: ob 16.00 odhod iz Čateža, predviden prihod v Tabor 

ob 17.00. 

 

Program pohoda: Pot se pričenja v Litiji in nas pelje mimo 

Šmartnega pri Litiji, Slatne, Jelše, Liberge do Preske, kjer se 

pot razcepi na dva dela: na južno in na severno pot. Mi bomo 

ubrali južno pot, ki nas bo vodila čez Ježni Vrh, Vinji Vrh, 

Poljane, Gradišče pri Primskovem, Sevno, Zagrič, Razbore 

do Čateža. Skupna dolžina poti je 22 km. Ob 13.00 se 

pričenja na vaškem trgu na Čatežu osrednja prireditev 

Razhodnja. Zaželeno je, da imate malico s seboj, je pa na 

poti mogoče kupiti kakšne domače dobrote. 

 

Cena prevoza znaša 10 EUR na udeleženca.   

 

Več o prireditvi si lahko preberete na spletni 

strani: http://levstik.si/?page_id=4  

 

Prijave sprejemamo do zapolnitve avtobusa pri Maji Sirše 

na tel. št.: 030 919 638.   

Vabljeni! 

http://levstik.si/?page_id=4
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR  

VABI 

 

vse občanke, občane, planinke in planince – ljubitelje 

domačih kolin 

 

v soboto, 17. novembra 2018, 

od 16. ure dalje na 

 

TRADICIONALNE DOMAČE 

KOLINE NA ZAJČEVI KOČI. 
 

Pečenka, pečenice, krvavice jetrne klobase, pražen 

krompir, zelje in ostale dobrote čakajo na vas! 

 

Informacije: 031 604 429 
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Poslovili so se 

Oglasi 

27 

 

 

Ni večje bolečine kot v dneh žalosti 

nositi v srcu 

srečnih dni spomine ... 

 

ZAHVALA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 87. letu življenja nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica 

Marija KOZMELJ iz Miklavža pri Taboru. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom za izrečene besede sožalja, podarjene 

sveče, darove za svete maše in cerkev. 

Posebej se zahvaljujemo župniku g. Alojzu Pirnatu, Pogrebni službi Ropotar, govorniku, pevcem in družini 

Šalamon. 

 
sin Stanko, vnuka Drago in Martina z Nikom, Lukom in Erikom 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – NOVEMBER 2018 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

31. 10. 2018 

11.00 

KOMEMORACIJA OB 

DNEVU SPOMINA NA MRTVE 

pri spomeniku padlih 

borcev na Gorici 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

3. 11. 2018  
10.00 

Otroški abonma 

INDIJANSKA SKRIVNOST 

Kulturni dom Vransko 

 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

6. 11. 2018  

10.00 

BRALNO DRUŽENJE S 

STANOVALCI DOMA 

Naš dom 

 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

8. 11. 2018  

8.00 

Izlet upokojencev 

MARTINOVANJE 

Avtobusna postaja 

Vransko 

Društvo upokojencev 

Vransko 

(031 494 833) 

17. 11. 2018    
19.30 

Gledališki abonma 

NORCI 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

20. 11. 2018 
Začetek bralnega projekta za odrasle 

SAVINJČANI BEREMO 2018/2019 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiimu7XgfzdAhWDDewKHYLnDWAQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.nurserylive.com/2016/06/16/did-you-know-why-black-rose-is-never-given-as-gift-and-gardening-in-india&psig=AOvVaw2n3ER7NXmaSfbWKkh10FYU&ust=1539265665211173
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... in še modrosti naših babic 
 Deževni vsi sveti (1. 11.) ‒ pozimi hudi zameti.  

 
 

 

 
 

 

 Sv. Martin (11. 11.) naj bo suh, da pozimi raste kruh.  
 

 Sv. Cecilije (22. 11.) grmenje, plodnega leta znamenje.  

28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

20. 11. 2018 

10.00 
BRALNO DRUŽENJE S 

STANOVALCI DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

20. 11. 2018 

18.00 
PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

23. 11. 2018 DAN MODRIH KNJIG 
Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

24. 11. 2018 

9.00‒18.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE 

OPREME IN ADVENTNA TRŽNICA 
Športna dvorana Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 041 919 829) 

24. 11. 2018 

9.00‒13.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE 

OPREME IN ADVENTNA TRŽNICA 
Športna dvorana Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 041 919 829) 

29. 11. 2018 

20.00 

Dobrodelni koncert 

ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI 

NASMEH 

Športna dvorana Vransko 

Rotary club Žalec, 

Občina Vransko, 

OŠ Vransko - Tabor 

(03 703 28 00, 03 703 23 70) 
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DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

TOREK, 

30. 10. 
18.00 PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec, 

OK Tabor 

(03 712 12 52) 

SOBOTA, 

10. 11. 
6.15‒16.00 

POHOD OD LITIJE DO 

ČATEŽA 

Odhod izpred Doma 

krajanov Tabor 

DPM Tabor (030 919 

638), PD Tabor in 

Društvo žena in deklet 

Tabor 

SOBOTA, 

10. 11.  
8.00‒13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o. 

Kapla 16 

Steyr klub 

Savinjske doline 

(041 620 270) 

SOBOTA, 

10. 11. 
15.00 

MARTINOVANJE 

ZA STAREJŠE OBČANE 

Dom krajanov 

Tabor 

Društvo upokojencev 

Tabor 

(040 323 650) 

ČETRTEK, 

15. 11. 
9.00–10.00 

RAZUMEVANJE SETVENEGA 

PRIROČNIKA MARIJE THUN 

Občina Tabor 

sejna soba 

KGZ, Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

PETEK, 

16. 11. 
18.00 

Predavanje: DA BI DOBIVALI 

OD BOGA IN NJEGOVIH 

BOŽANSTEV, terapevt Tomislav 

Brumec 

Občina Tabor 

sejna soba 

Damijana Lukman 

(031 328 990) 

SOBOTA, 

17. 11. 
16.00 

TRADICIONALNE 

DOMAČE KOLINE 

Zajčeva koča 

 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

TOREK, 

27. 11. 
18.00 PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec, 

OK Tabor 

(03 712 12 52) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
                                                                   

 
 

               »V življenju je vedno tako, da ko se ena vrata zaprejo, se odprejo druga. Toda ljudje pogosto    

              z obžalovanjem strmimo v zaprta vrata tako dolgo, da novih odprtih vrat ne opazimo.« 
  

(Graham Bell) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koledar dogodkov in prireditev – november 2018 
 

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: internet,Občina Tabor, Občinska knjižnica 

Tabor, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, M. Jakop, GZ Žalec, PGD Kapla-Pondor, Likovna 

sekcija Mavrica, DU Tabor, družina Marije Kozmelj, Ludvik Miklavc, Navihani 

muzikanti, TD Šempeter, NSi 

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 € 

 


