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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vsi poznamo pregovor, da obleka naredi človeka, kar izhaja iz 

podatkov, da pri prvem vtisu videz zajema kar 55-odstotni 

delež, z 38 % mu sledi nastop, 7 % pa pripada vsebini.   

 

Oblačila predstavljajo del našega vsakdana, zato se velikokrat 

zgodi, da se strgajo ali so nam postala premajhna, prevelika ali 

pa smo se jih preprosto naveličali in jih želimo izločiti iz naše 

garderobe. V ta namen smo v sodelovanju z Zadrugo Dobrote 

z. b. o. tudi v središče Ojstriške vasi postavili nov zabojnik za 

rabljena oblačila, tekstil in čevlje.  

 

Zadruga Dobrote z. b. o. je neprofitna zadruga, ki zaposluje 

težje zaposljive osebe v obratu za predelavo rabljenega tekstila. 

Iz rabljenega tekstila izdelujejo nove izdelke, kot so torbice, 

copati, vrečke za molje, krpe za čiščenje strojev itd. Vsako 

oblačilo, ki ga uspejo predelati ali prodati, pomeni zmanjšanje 

količine odvečnega tekstila, ki konča na odlagališču in 

pripomore k manjši onesnaženosti našega planeta. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 32 
 

Spoštovane in spoštovani.  

 

Mesec je naokoli in zopet je čas, da malo poklepetamo prek našega občinskega glasila. 

 

Jesen je v polnem zamahu, poljski in drugi pridelki so že skorajda pospravljeni, zemlja je pripravljena na zimski 

počitek. 

 

Če se spočije zemlja, je prav, da se spočijejo tudi ljudje, a v resnici ni tako. Delo teče naprej, je pa res, da morda v 

manjšem obsegu. 

 

Približuje se praznik, ki mu pravimo dan spomina na mrtve. Praznujemo ga 1. novembra in je dela prost dan. Namen 

tega praznika je, da se spomnimo preminulih, nam ljubih oseb in jih počastimo z obiskom groba. Ob tej priložnosti v 

njihov spomin prižgemo tudi sveče, a prosim, ne pretiravajte. Statistika kaže, da so sveče oz. ostanki teh, predvsem 

plastična embalaža, velik onesnaževalec.  

 

Ker pa ravno govorimo o pokopališču, naj povem, da ravno ta hip v občinski hiši premlevamo možnost ureditve 

prostora za raztros pepela pokojnih. Naš arhitekt je pripravil dva idejna projekta in eden od njiju bo tudi zaživel. Na to 

že nakazujejo nova vrata v obzidju na južni strani.  

 

Najprej moramo urediti lastništvo zemljišča, ki je v lasti župnije, potem se bomo zadeve lotili v praksi. Žalostna tema, 

ampak takšno je pač življenje. Sestavni del vsakega življenja je tudi smrt, na katero smo obsojeni tisti hip, ko se rodimo. 

 

Župan Marko Semprimožnik 

 

Iz županovega kabineta 
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Občina Tabor podpisala pismo o nameri za vključitev v projekt  

»Regijska štipendijska shema - Savinjska statistična regija 2021/2022« 
 

V mesecu oktobru 2021 je na pobudo Razvojne agencije Savinjske regije d. o. o. (RASR), Občina Tabor, kakor že vrsto 

let doslej,  podpisala Pismo o nameri za vključitev v projekt »Regijska štipendijska shema - Savinjska statistična regija 

2021/2022. Projekt je državna razvojna naloga na regionalni ravni, ki ga skladno z zakonodajo izvaja RASR. 

 

Občina Tabor je s Pismom o nameri izrazila interes za vključitev v projekt, preko katerega bo izvajala svojo 

štipendijsko politiko. Namen občine je sofinancirati delodajalcem 1 štipendijo za dijake in 1 štipendijo za študente v 

višini 25 %, ob upoštevanju kriterijev, da sta delodajalec in štipendist iz naše občine. 

 

Na spletni strani RASR je objavljen Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za 

šolsko oz. študijsko leto 2021/2022: Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za 

šolsko/študijsko leto 2021/2022 (www.rasr.si/si/razpisi/2021/02/725-Javni-razpis-za-sofinanciranje-kadrovskih-

stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2021-2022) in popravek besedila javnega razpisa za izbor projektov 

sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021 

(www.rasr.si/si/razpisi/2021/03/726-POPRAVEK-BESEDILA-JAVNEGA-RAZPISA-ZA-IZBOR-PROJEKTOV-

SOFINANCIRANJA-KADROVSKIH-STIPENDIJ-DELODAJALCEM-ZA-SOLSKO-STUDIJSKO-LETO-2020-

2021). 

 

Delodajalec se na razpis lahko prijavi kadarkoli med šolskim letom 2021/2022. Več informacij na elektronskem 

naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in na telefonski številki 03 589 40 90. 

 

Regijske štipendijske sheme so določene z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in z  Zakonom o 

štipendiranju. Podrobnejše je izvajanje enotnih regijskih štipendijskih shem določeno v Pravilniku o izvajanju enotnih 

regijskih štipendijskih shem, ki ga sprejmejo regionalne razvojne agencije. Sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru 

RŠS se izvaja v sodelovanju med skladom in subjekti razvoja na regionalni ravni (RRA) kot nosilci RŠS in sicer tako, 

da sklad preko njih za kadrovsko štipendijo, ki jo podeljuje delodajalec, prispeva do 50% kadrovske štipendije, vendar 

največ v višini 30% minimalne plače. S posameznim razpisom so zagotovljena sredstva za sofinanciranje štipendij od 

trenutnega šolskega/študijskega leta do konca izobraževanja na isti stopnji izobraževanja. Regijske štipendijske sheme 

delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  

 

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih 

štipendij delodajalcem s sedežem v »Savinjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije 

skladno z Zakonom o štipendiranju in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in 

podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2021/2022. 

 

Delodajalci Občine Tabor vabljeni, da se vključite in izkoristite možnost sofinanciranja. 

 

Saša Zidanšek Obreza 
 

 

 

Hmeljarski starešina in hmeljarska princesa na obisku pri županu 
 

V sredo, 13. 10. 2021, sta Občino Tabor s svojim obiskom počastila letošnji hmeljarski starešina Milan Lesjak in 

hmeljarska princesa Tea Pustoslemšek, oba domačina naše lokalne skupnosti. Sprejela sta ju župan Marko 

Semprimožnik in direktorica občinske uprave Alenka Kreča Šmid. 

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

http://www.rasr.si/si/razpisi/2021/02/725-Javni-razpis-za-sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2021-2022
http://www.rasr.si/si/razpisi/2021/02/725-Javni-razpis-za-sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-za-solsko-studijsko-leto-2021-2022
http://www.rasr.si/si/razpisi/2021/03/726-POPRAVEK-BESEDILA-JAVNEGA-RAZPISA-ZA-IZBOR-PROJEKTOV-SOFINANCIRANJA-KADROVSKIH-STIPENDIJ-DELODAJALCEM-ZA-SOLSKO-STUDIJSKO-LETO-2020-2021
http://www.rasr.si/si/razpisi/2021/03/726-POPRAVEK-BESEDILA-JAVNEGA-RAZPISA-ZA-IZBOR-PROJEKTOV-SOFINANCIRANJA-KADROVSKIH-STIPENDIJ-DELODAJALCEM-ZA-SOLSKO-STUDIJSKO-LETO-2020-2021
http://www.rasr.si/si/razpisi/2021/03/726-POPRAVEK-BESEDILA-JAVNEGA-RAZPISA-ZA-IZBOR-PROJEKTOV-SOFINANCIRANJA-KADROVSKIH-STIPENDIJ-DELODAJALCEM-ZA-SOLSKO-STUDIJSKO-LETO-2020-2021
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Beseda je tekla o pomenu hmelja in z njim povezanih običajih, ki se že vrsto let ohranjajo v okviru raznih prireditev. 

Eden največjih dogodkov je »Dan hmeljarjev« v mesecu avgustu. 

 

Ocenili so, da je sodelovanje občine z Društvom hmeljarskih starešin in princes Slovenije (ustanovljeno je bilo leta 

2004, v letu 2010 pa je bilo sprejeto v mednarodno združenje hmeljarjev) dobro, in da ga bodo v prihodnosti še 

poglobili, z željo po ohranitvi savinjskega hmeljarstva. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

Počastitev dneva spomina na mrtve 
 

Župan Občine Tabor Marko Semprimožnik bo dan spomina na mrtve počastil z obiskom in prižiganjem sveč na 

naslednjih obeležjih: 

 

ČETRTEK, 28. oktober 

• Dom krajanov Tabor: 

- spominska plošča NOB ob 9.00; 

• Lepe trate – Črni Vrh ob 9.30: 

- spomenik padlim partizanom; 

• Presedle ob 10.15: 

- spomenik padlim partizanom; 

• domačija Matko, Miklavž ob 11.00: 

- spomenik padlim sinovom; 

• pokopališče Tabor ob 12.00: 

- spomenik NOB, 

- grob častnega občana Alojza Raka, 

- grob častnega občana Janka Kobaleta, 
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POKLIČITE  sokrajanko,  licencirano 

nepremičninsko posrednico VIOLETO ŠTOJS,   

telefon:  070 911 170, email: 

stojsvioleta@gmail.com 

- grob častne občanke: Emilije 

Pustoslemšek in 

- poklon vsem pokojnim občanom pri križu. 

 

PETEK, 29. oktober 

• pokopališče Frankolovo ob 9.00: 

- grob častnega občana Leopolda Selčana; 

• pokopališče Žalec ob 11.00: 

- grob častnega občana Maksimilijana Lesjaka. 

 

Saša Zidanšek Obreza 
 

 

 

 

 

 
 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE 

Brezplačna zemljiškoknjižna preverba izpiska vaše nepremičnine v prostorih Občine Tabor vsako prvo 

sredo v mesecu od 15.00 do 17.00 po predhodnem dogovoru po telefonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
                                             

Smo član Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) in podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev. 

Smo član upravnega odbora nepremičninskih posrednikov – smo vredni Vašega zaupanja! 

 
Nudimo vam tudi: 

Prodaja ali nakup nepremičnine je pomemben življenjski dogodek, ki mora biti varen in čim manj stresen za vse, zadovoljna morata biti 

prodajalec in kupec, kar dosežemo z individualnim pristopom ter vam tako prihranimo številne poti, opravke in stroške, ki nujno spremljajo 

prodajo nepremičnine. 

Vaše gradbeno ali kmetijsko zemljišče, hišo, stanovanje, poslovni prostor, gospodarsko poslopje ... vam lahko pomagam uspešno 

prodati/oddati ali vam pomagam najti novo nepremičnino. V minulih letih sem zabeležila veliko število zadovoljnih strank in zelo bom 

vesela, če bom mednje lahko prištela tudi Vas. 
 

 

 

Brezplačne storitve za naše občane 

POSLANSKA PISARNA 

poslanca v Državnem zboru Republike 

Slovenije 

ALEKSANDRA REBERŠKA 

je v prostorih Občine Tabor odprta  
 

vsak prvi ponedeljek v mesecu od 

11. do 12. ure.  

VABLJENI! 

Kovinarska ulica 12, 3000 CELJE 
www.agencija-nera.si 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj44_a6u4jgAhXHDuwKHcBRAvEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/novice/novica/2f55464d-1e92-4ddd-a776-06fa4774e3f4/!ut/p/z1/tZPLboMwEEV_pRuWaAYwmCxTFkloUi_yIHhTUWwSR8Xk4ULbr6_TVaUqTao03ljW-J57NZoBDkvgumjVqjCq0cWLfec8enoYsWnv3usjGzwijoZsPGbJHAeUwAI48FKbrVlDLj7uRFO-1lKbg4O1FGqjHNRNq0rpoF-FIYmIcD3Z810ihHALSiMXo6oglBIZVORI25ZKQH7R7-xcPG7LeOL0EXKrpyf1Cw-yVskO5rrZ17Yb0z_GG_5wQPSODrMgTVIMWEyudDiDj26LD2-LpzfFs2t7n35N1y_DZ5dHbXY73rcb0mgj3wws_2FFLNbfT5LJyqYtzNpVumpgeZF0W9dx8O7madt1s6pOnuNvVxYfPgHQOjIL/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/&psig=AOvVaw050dUwbDzxp2IyUu1MxL36&ust=1548489602842147
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Cesta Vransko – Šentrupert 
 

Na cesti R3-447/0290 Šentrupert – Ločica se izvaja ojačitev vozišča. Izvaja se odstranitev obrabnega sloja vozišča v 

debelini 5 cm, čiščenje in pobrizg podlage ter vgradnja nateznih mrež za preprečitev prenosa razpok iz podlage, ki jo 

predstavlja betonsko 

vozišče. Na to podlago je 

predvidena vgradnja nove 

asfaltne prevleke iz 

nosilnega sloja debeline 7 

cm ter obrabnega sloja 

debeline 4 cm. V sklopu 

izvedbe del bodo urejeni 

še odvodnjavanje vozišča, 

v dogovoru (na prošnjo) z 

lokalnimi prebivalci pa še 

priključki na cesto in 

obnova talne signalizacije.  

 

Izvedba zamenjave celotne 

voziščne konstrukcije ne 

bi bila smiselna, saj bi bila 

v tem primeru potrebna 

rušitev betonskega 

vozišča, kar predstavlja neupravičen strošek in veliko količino nepotrebnih gradbenih odpadkov. Betonsko vozišče 

predstavlja primeren temelj za novo vozišče, mreže pa bodo preprečile pojav razpok, ki so bile do sedaj moteč dejavnik 

pri uporabi vozišča in so povzročale hrup v okolju. 

 

Prometna obremenitev ceste znaša 5000 vozil/dan. Tako ojačano vozišče bo sposobno prenašati obremenitve za 

naslednjih 15 let, upoštevajoč tudi rast prometa.  
 

Ena najlepših dolin bo po 27 letih dobila novo cesto.  

 

Hvala za strpnost in razumevanje.  

 

Aleksander Reberšek 

 

 

Ljudi želimo bolj motivirati za delo kot pa za prejemanje socialne pomoči ter preprečiti 

njihove zlorabe 

 

Po uvedbi brezplačnega vrtca za drugega otroka ob sorojencu v vrtcu ter brezpogojno za tretjega in vse ostale otroke, 

višjem plačilu prispevkov polovično zaposlenim zaradi starševstva in po zvišanju pomoči ob rojstvu otroka, ministrstvo 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj, nadaljuje 

politiko podpore in spodbujanja odločanju za družino in otroke.  

 

Pripravili smo spremembe štirih zakonov, ki uvajajo pozitivne spremembe na trgu dela in na področju socialnih ter 

družinskih prejemkov. S spremembami zakonov želimo narediti sistem preglednejši in pravičnejši predvsem za 

uporabnike. Ljudi želimo bolj motivirati za delo kot pa za prejemanje socialne pomoči. Iskalcem zaposlitve bodo 

ponudili primerno zaposlitev, težje zaposljivim skupinam pa bodo podaljšali možnost vključitve v javna dela, z dveh na 

štiri leta. Minister je ob predstavitvi zakonov poudaril, da želijo socialno pomoč zagotoviti tistim, ki jo resnično 

potrebujejo. 

 

Prejeli smo 
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Delo ni le stvar preživetja, ampak je tudi vrednota, ki daje človeku občutek vrednosti, vključenosti in samoizpolnitve. 

 

Veseli me, da je na ciljni črti pripravljena zakonodaja, kjer bomo poskrbeli, da bodo zdravi ljudje delali, ne pa prejemali 

denarno socialno pomoč! 

 

Od besed k dejanjem!  

 

Aleksander Reberšek 

 

 

Ustanovitev delovne skupine 

 

Konec septembra smo na odboru za delo predlagali 

ustanovitev delovne skupine, ki se bo lotila reševanja 

problematike staršev otrok s posebnimi potrebami.  

 

Skupina bo zajemala zakonodajalca, stroke, društva, ki 

delajo na tem področju, in varuha človekovih pravic.  

 

Še ena velika zgodba, ki sva jo spisala s Spomenko 

Valušnik, skupaj s podporo odbora, ministrom za delo 

Janezom Ciglerjem Kraljem in državnim sekretarjem 

Cvetom Uršičem! Dejanja štejejo! 

 

 

Aleksander Reberšek 
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Končno, gremo na izlet! 
 

To je bilo slišati po hodnikih, ko smo pričeli s pripravami na 

letošnji izlet naših stanovalcev. Tokrat smo se odločili za 

splavarsko rajžo. Na sončno soboto zjutraj smo se zbrali pred 

našim domom, da odidemo novim doživetjim naproti. Pot nas 

je vodila do splavarskega pristana v Muti. Tam smo se najprej 

razvajali ob pogledu na čudovito reko, na mali in veliki splav 

ter sam pristan. Hitro so nas zasrbeli prsti in že so se kupovali 

spominki za žene, hčere ali za svojo dušo.  

Doživetje nas je pričakalo takoj ob sprejemu v pristan, s 

pozdravnim nagovorom kormoniša. Ali veste, kdo je to? Sama 

sem morala kar malo pobrskati, šele nato sem ugotovila, da gre 

za krmarja na splavu. Že pred vstopom na splav nas je 

pričakala pesem, harmonikaš ter splavarske frajlice. Tudi 

domače žganje ni manjkalo in tako smo z našimi, že malo 

iztrošenimi nogami in kolesi (invalidski voziček) poskakljali na 

splav. In plovba se je pričela. Nastop splavarskega humorista in 

glasbeni program nam je dodatno raztegnil ustnice v širok 

nasmeh. Da bi zdržali, smo se okrepčali s tradicionalnim 

flosarskim kosilom. Vsaj za hipec smo si v naših mislih lahko 

predstavljali težko delo spravila lesa po Dravi, tesanja lesa in 

obremenitev, ki jih je splavarjenje zahtevalo od naših 

prednikov. Sledil je flosarski krst s sprejemom novopečenih 

flosarjev v flosarski ceh in po vrhu vsega še flosarska kava.  

 

S splava smo se domov vračali polni novih doživetij in srečni, da smo lahko brezskrbno spet nekam šli! 

 

Mojca Hrastnik 

 

 

 

V veljavi je novela Zakona o tujcih  

 

Zakon o tujcih določa pogoje in način vstopa, zapustitve in bivanja tujcev v Sloveniji. Tujci za prebivanje in delo v 

Sloveniji potrebujejo dovoljenje, ki ga izda upravna enota. Letos smo prejeli že več kot 1.400 tovrstnih prošenj. Več kot 

polovica dovoljenj za prebivanje tujcev smo izdali iz razloga zaposlitve (t. i. enotna dovoljenja za prebivanje in delo), 

od tega največ državljanom Bosne in Hercegovine, sledijo jim državljani Kosova. 

 

Novela Zakona o tujcih, ki je stopila v veljavo konec maja, prinaša nekatere novosti, predvsem v smeri zaostrovanja 

pogojev za bivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Bistvene spremembe, opisane v nadaljevanju, se nanašajo na znanje 

slovenščine, združitev družine, zadostna sredstva za preživljanje, vročanje začasnega dovoljenja in Brexit. 

 

Novela med drugim uvaja zahtevo po znanju slovenskega jezika na vstopni ravni (A1 po Skupnem evropskem 

jezikovnem okviru) za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje državljanu tretje države zaradi združitve družine 

(velja za polnoletne družinske člane), in na osnovni ravni (A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) za izdajo 

dovoljenja za stalno prebivanje državljanu tretje države, ki v Sloveniji neprekinjeno zakonito prebiva pet let. Določbe, 

ki se nanašajo na pogoj znanja slovenskega jezika, se bodo začele uporabljati po poteku dveh let od uveljavitve novele, 

to je od 27. 4. 2023. Do takrat se v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in v 

postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje še naprej uporabljajo določbe »starega« Zakona o tujcih. 

 

Zaostrujejo se tudi pogoji za združitev družine. Po novem lahko tujci (državljani tretje države) to pravico uveljavljajo 

šele po preteku dveh let (in ne več enega leta) zakonitega prebivanja na ozemlju Republike Slovenije.  
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Nadalje se na področju izkazovanja zadostnih sredstev za preživljanje iz nabora sredstev, ki se upoštevajo v izračun, 

izvzemajo povračila stroškov v zvezi z delom, ki obsegajo stroške za prehrano med delom, prevoz na delo in z dela, ter 

povračilo stroškov na službenem potovanju. Iz dokazil, s katerimi je do sedaj lahko tujec izkazoval zadostna sredstva za 

preživljanje, se izključujejo tudi prejemki, do katerih je tujec upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke 

in zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do javnih sredstev (npr. otroški dodatek, denarna socialna pomoč). 

 

Novela omogoča, da pristojna upravna enota vsem tujcem, ki v Republiki Sloveniji v času izdaje prvega dovoljenja za 

začasno prebivanje prebivajo zakonito, omogoči vročitev tega dovoljenja na upravni enoti, kjer tujec prebiva. Pred 

novelo zakona namreč to ni bilo mogoče oz. se je vročalo v matični državi prosilca, rezen v izjemnih primerih. Na ta 

način je tujcu omogočeno, da se mu lahko prvo dovoljenje za začasno prebivanje vroči na območju Republike 

Slovenije. Ob pogoju, da je tujec na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini že podal 

prstne odtise in se mu ni treba vračati v izvorno državo zgolj zaradi vročitve prvega dovoljenja za prebivanje.  

 

Z novelo se zagotavlja tudi implementacija določb Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in 

Severne Irske iz Evropske unije v delu, ki urejajo pravice v zvezi s prebivanjem in dovoljenji za prebivanje državljanov 

Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov, ki so v Republiki Sloveniji zakonito prebivali dne 31. decembra 

2020 in v Republiki Sloveniji še naprej prebivajo tudi po tem datumu, ter izdajo potrdila o pravicah obmejnega delavca. 

 

Za dodatne informacije nas pokličite na Upravno enoto Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov 

ue.zalec@gov.si. 

 

Simona Stanter, načelnica 

 

 

Nova visokotehnološka čebelarska atrakcija 3D-kranjica predstavljena javnosti 

 

Letos, 27. avgusta, sta v Čebelarskem centru Slovenije, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik 

Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, razgrnila 3D-kranjico. Dogodek je predstavljal prispevek Čebelarske zveze 

Slovenije, ob predsedovanju Republike Slovenije, Svetu Evropske unije. Razgrnitve so se udeležili številni visoki gosti, 

veleposlaniki oz. njihovi namestniki s Češke, Indije, Irske, Japonske, Kosova, Madžarske in Rusije, nekateri evropski 

poslanci in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije, župani oz. podžupani slovenskih občin. Na razgrnitvi so 

zbrane nagovorili dr. Jože Podgoršek, 

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Boštjan Noč, predsednik ČZS, 

prof. dr. Janez Bogataj, etnolog in 

ambasador Evropske gastronomske regije 

Slovenija in Marko Borko, vodja 

izobraževanja in usposabljanja pri 

Čebelarski zvezi Slovenije in vodja 

projekta 3D-kranjica.  

 

3D-kranjica je 170 cm dolg fizični model 

čebele v razmerju 1:100, z več kot 90 % 

morfološko podobnostjo z resnično čebelo 

delavko Apis mellifera carnica, torej našo 

avtohtono kranjsko čebelo. Kot taka je 

edinstven poučni in promocijski 

pripomoček, katerega izdelava je bila 

kompleksna, tako v umetniškem, kot v tehnološkem smislu. Za osnovo je služila resnična kranjska čebela slikana z 

Mikro CT napravo, do mikrona natančno. Iz tega sestavljen digitalni model čebele je služil izdelavi fizičnega modela s 

pomočjo 3D-tiska. Vanjo smo vgradili gibljive dele (rilček, tipalnice, želo, voskovne žleze), ki jih poganjajo 

mehatronski sestav z računalniškim krmiljenjem. Postavljena je na vrteči se platformi, vgrajeni v repliko tipičnega 

slovenskega čebelnjaka in vsebuje devet poučnih animacij v slovenskem ali angleškem jeziku (1. rilček in medni 

želodček, 2. tipalnice, 3. sestavljene in pikčaste oči, 4. notranji organi, 5. cvetni prah, 6. propolis, 7. voskovna žleza, 8. 

varoja in 9. želo), simulacijo čebeljega vida ter taktilni didaktični pripomoček - model čebele v velikosti 20 cm za slepe 

in slabovidne, ki ga bodo lahko občutili v rokah. 
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3D-kranjica je stalno na ogled v Čebelarskem centru Slovenije. Ogled animacij je v okviru čebelarskih usposabljanj in 

predstavitev ČZS brezplačen. Ogled je brezplačen tudi za organizirane skupine vrtčevskih otrok oz. šolarjev, dijakov in 

študentov, še zlasti v okviru enodnevnega programa dnevnega centra CŠOD, naravoslovnega čebelarskega dne: Od 

cveta do medu. Za splošno javnost je ogled animacij možen z nakupom žetona v delovnem času gostišča Čebelica. 

Predogled 3D-kranjice je možen na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=OmyBW-lXrgA. Dobrodošli v 

Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici, kjer vas bo 3D-kranjica ponesla v osupljiv svet čebel. 

 

Marko Borko, Čebelarska zveza Slovenije 

 
 

Začetek dneva je pomemben 

 

Na kakšen način razmišljamo o dnevu, ki je pred nami? Ali se osredotočamo na to, kaj se bo zgodilo danes lepega?  Ali 

pa že navsezgodaj miselno rešujemo vse »potencialne« težave dneva?  

 

Kaj, če bi se jutri zjutraj, ali katero koli drugo jutro, osredotočili na svoj dan in premislili o vseh planiranih dejavnostih, 

ki jih imamo za ta dan? Za vsako izmed teh dejavnosti se zahvalimo, kot da so se že zgodile. Naša zahvala naj se nanaša 

na izid, ki si ga želimo v povezavi z določeno dejavnostjo. Kako želimo, da se naš dan odvija? Sproščeno? Umirjeno? 

Produktivno? Točno tako, kot si ga zamislimo. 

Zahvalimo se iz srca in povsem predano, da je vse 

steklo kot po maslu.  

 

Morda za kakšno dejavnost včasih ne vemo, kako bi 

lahko bila prijetna. Niti ni potrebno, da bi razumeli. 

Lahko se zahvalimo za vsa tista opravila, ki nam niso 

vedno najljubša. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da se 

mi že od nekdaj upirajo urejanja birokratskih zadev po 

raznih ustanovah in pisarnah, a odkar sem se naučila 

biti hvaležna in se zahvaljevati tudi vnaprej za dober 

izid, se mi večino časa dogaja, da so tudi te izkušnje 

nadvse prijetne. Predvsem pa vse opravljam brez 

pričakovanj. Naučila sem se že, da se na koncu vedno 

vse uredi. Brez izjeme. Uredijo se tudi povsem 

nepričakovane stvari.  

 

Tako se mi sedaj z vajo, kakršna je današnja, pogosto 

zgodi, da ob urejanju na raznih uradih, najdem 

parkirišče povsem blizu vhoda. Pogosto se mi zgodi, da 

mi kakšen naključni mimoidoči preda celo listek za 

parkirišče. Ko pridem na urad se mi v večini primerov 

dogaja, da ni nobene gneče. Svetovalke, do katerih 

prihajam, so prijazne in nasmejane. Pomagajo mi 

izpolniti papirje, oddati vloge, svetujejo mi, kako bi bilo 

najbolje in to vse z nasmeškom na obrazu.  

 

Kaj se spremeni pri teh dogodkih? Najbrž niso vse 

svetovalke čez noč postale prijazne in najbrž niso vsi 

ljudje čez noč prenehali hoditi na te urade. Pa vendar so 

moje izkušnje, odkar prakticiram hvaležnost, precej bolj prijetne. A tudi jaz sem bolj prijetna. Ne godrnjam, ne 

pritožujem se, na mojih ustnicah je nasmešek, potrpežljivo sprašujem in vljudno prosim za dodatno razlago, kjer jo 

potrebujem. Razumem in spoštujem, da imamo vsi kdaj slab dan. Poskusim tudi sama nuditi to, kar prejemam, s 

hvaležnostjo pa si zagotovim, da prejmem še več tega, za kar sem lahko hvaležna, tudi pri opravilih, ki v prvi vrsti niso 

moja najljubša.  

 

Večkrat sem že premišljevala o tem, kako pravzaprav dva različna posameznika doživljata isto situacijo povsem 

drugače. En takšen očiten primer, ki mi je ostal v mislih, je bilo rojstvo mojega sina. Ni bil lahek porod, končal pa se je 

s carskim rezom. V sobi sva bili dve mamici, ki sva imeli zelo podobno izkušnjo s porodom. Če bi vprašali njo, so bili 

https://www.youtube.com/watch?v=OmyBW-lXrgA


 

11 

vsi okoli naju nesramni, nespoštljivi in niso opravljali svojega dela. V celotnih petih dneh najine nastanitve v bolnišnici 

se spomnim te ženske, da je ves čas samo jamrala. Pritoževala se je nad bolečinami, nad osebjem, nad lučjo, nad 

toploto, skratka našla je tisoč stvari, ki niso bile takšne, kot si jih je želela. 

 

Bila sem v isti sobi, deležna enake pomoči, enake svetlobe, 

temperature, enakega postopka poroda. Pa vendar, če 

vprašate mene so bile sestre vedno prijazne, vedno 

nasmejane, en dan celo našemljene, ker je bil pred vrati 

pust. Bolelo me je, vendar se bolečini nisem predajala, 

osredotočala sem se na svojega sina in posledično je manj 

bolelo. Najino doživljanje iste situacije je bilo povsem 

drugačno. Verjamem, da na prenekatero izkušnjo vplivamo 

mi sami in naš način doživljanja situacije. Če smo mi 

nasmejani, dobre volje, prijazni in spoštljivi, je zelo 

verjetno, da bomo enako reakcijo dobili iz okolja. Začne in 

konča se v nas samih.  

 

Včasih ne vemo, kako se bo vse čudovito steklo, toda 

izrazimo zahvalo in nato iščimo najboljši način. Iščimo vse 

tiste majhne in velike potrditve tega, kako hvaležnost 

počasi, a vztrajno vnaša v naša življenja čarobnost. Ob 

zahvaljevanju za opravila si lahko zamislimo, da je dneva 

že konec. Opravili smo vse, kar smo imeli v planu. Vsaka 

izmed teh dejavnosti je stekla, kar se da odlično. 

Zahvalimo se za čudovito nakupovanje. Najlepša hvala za 

izvrstno poslovno kosilo. Najlepša hvala za neverjetno 

doživeto svetovanje. Najlepša hvala za izvrsten tek. 

Najlepša hvala za najboljšo in najhitrejše urejanje vseh 

birokratskih zadev. Hvala, ker sem srečal/a točno tisto 

osebo, ki sem jo potreboval/a. Hvala, ker je v službi vse 

teklo kot po maslu. Hvala, ker so vsi odgovori prišli 

pravočasno. Hvala, ker sem uspel/a priklicati vse ljudi, ki 

sem jih potreboval/a. In tako naprej. Karkoli imamo v planu, vezano na delo ali prosti čas, za vse se zahvalimo za 

čudovit izid, v naprej. Hvaležnost - zagotovljena. Enkraten izid pa prav tako. Imejte čudovit dan.  

 

Zapis: Andreja Kotnik (www.obcuti-sebe.eu) 

Ilustracija: Ina Gržina (FB: Inin svet) 

 

 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  

 

     13. septembra se je rodil 4.444 g težak in 57 cm velik deček Teo  

      staršema Nini Videnič in Andreju Šmitu iz Tabora. 
 

 

     18. septembra se je rodila 4.910 g težka in 54 cm velika deklica Zarja  

      staršema Barbari Završnik Metličar in Denisu Metličarju iz Pondorja.  
 

 

     12. oktobra se je rodil 3.470 g težak in 50 cm velik deček Mark  

      staršema Urši Lesjak iz Črnega vrha in Gregorju Gramcu iz Krškega.  

 
 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

 

Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, 

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

Obiskala nas je štorklja 

http://www.obcuti-sebe.eu/
mailto:info@obcina-tabor.si
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Predlog sodelovanja v projektu 6 milijonov ladjic za 6 milijonov žrtev holokavsta 

 

Strokovne delavke Vrtca Tabor smo se odločile sodelovati v projektu 6 milijonov ladjic, ki ima dobrodelno noto. Na 

tem mestu predlagamo sodelovanje tudi z lokalno skupnostjo in krajani Tabora, če ste seveda pripravljeni sodelovati z 

nami.  

 

Kaj je naša naloga? 

Naša naloga je, da iz kakršnegakoli papirja (odpadnega: reklame, časopisi, revije; belega, barvnega, novega ali starega 

…) izdelujemo ladjice in jih zbiramo na enem mestu. 

 

Kje jih zbiramo? 

Ko imajo krajani nekaj ladjic narejenih, jih prinesejo v zbirno škatlo na občino, kjer jih bova vsake toliko časa prevzeli 

ga. Renata in ga. Manica iz Vrtca Tabor. Ladjice imejte preštete, da bomo lahko vodili seznam. 

 

Potek akcije 

Akcija izdelovanja ladjic v občini Tabor bi potekala do 25. aprila 2022, maja meseca pa se bo končala s skupno 

kulturno prireditvijo v Mariboru, kjer bodo na ogled postavili umetniško instalacijo iz prispelih ladjic.   

 

Dobrodelna nota 

Po poteku akcije bodo vse papirnate ladjice poslane podjetju Surovina, ki bo za odpadni papir izplačalo denar, ta pa bo 

namenjen revnim družinam.  

 

Spremljanje akcije 

Akcija je zelo odmevna po vsej Sloveniji in tujini. Pridružujejo se ji številna društva, šole, vrtci, posamezniki, lokalne 

skupnosti … Akcijo lahko spremljate v medijih in tudi na povezavi: https://www.opazovalec.si/sest-milijonov-ladjic-

spomin-na-preteklost-in-resitev-za-prihodnost/.  

 

Izdelava ladjice 

Potek izdelave ladjice lahko najdete na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=DfQ_xS-KKbM. 

 

V upanju na vaše sodelovanje in vašo dobrodelnost vas lepo pozdravljamo. 

 

Koordinatorici projekta 

Renata Košica, dipl. vzg. in Manica Obreza, vzg. 

 
 

Bilo je nekoč … v skupini 2−3 let 

 

V vrtcu otroci spoznavajo ožje in širše družbeno okolje, ki 

vključuje tudi kulturo in tradicijo našega naroda. V tednu, ko se 

praznuje tudi mednarodni dan kmetic, smo v naši skupini zavrteli 

nazaj časovni stroj in se vrnili v stare čase. Brali smo stare ljudske 

izštevanke Enci benci na kamenci in ljudske pravljice ter se jih 

nekaj naučili. Predstavila se nam je ovčka Mili, ki nam je 

povedala, kako je bila njena volna včasih dragocena surovina ter 

nam zaigrala pravljico v senčnem gledališču. Seveda, smo zaigrali 

pravljico tudi mi, otroci. Vam povemo, da smo že pravi lutkarji! 

Ves teden smo se sladkali s pečenim kostanjem, ki so nam ga 

pekle naše vzgojiteljice in si za posladek en dan naredili še 

Iz vrtca in šolskih klopi 

https://www.youtube.com/watch?v=DfQ_xS-KKbM
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žgance. Njami! V igralnici smo imeli kar nekaj oblačil od naših igračk - dojenčkov, zato smo si pripravili veliko žehto 

in vsa oprali na roke. Tudi posušili smo jih, le kljukice so nam še delale nekaj težav. Polni vtisov smo se konec tedna 

odpravili še na pohod po našem lepem kraju in opazovali, kaj vse kmetje in kmetice opravljajo na bližnjih kmetijah.  

 

Vzgojiteljica Anuška Križnik 

 
 

Tradicionalni Zajčkov tek v Vrtcu Tabor 

 

Kot že več let zapored, smo tudi letos imeli Zajčkov tek, ki smo ga izvedli na dan slovenskega športa v okviru projekta 

Množični tek otrok Atletske zveze Slovenije. Tekli smo vsak oddelek zase na različnih lokacijah, upoštevajoč 

priporočila NIJZ za zajezitev COVIDA-19. Vsi otroci so prejeli medalje, vsak oddelek pa je dobil priznanje Atletske 

zveze Slovenije. Na tak način smo se pridružili več kot 20.000 otrokom cele Slovenije, ki smo vsak zase, pa vendarle 

skupaj tekli in tako spoznavali prve atletske korake. Predvsem pa je pomembno, da smo naredili nekaj dobrega za svoje 

telo in duha.  

 

Koordinatorka Renata Košica 

 
 

Od ajde do žgancev … 

 

V povezavi s prednostno nalogo vrtca - razvijanje temeljnih vrednot - smo v 

vrtcu Tabor imeli 2. obogatitveni dan. Obeležili smo svetovni dan kmetic (15. 

10. 2021). Pozornost smo namenili pomembni vlogi žensk pri oskrbi s hrano, 

trajnostnem kmetovanju in trudu, ki ga vlagajo v razvoj lokalne in širše družbe. 

  

Seznanili smo se z delom na kmetiji, nadeli smo si rute in zavihali rokave. 

Luščili smo fižol, krmili zajce, šteli kokoši in opazovali druge živali. Spoznali 

smo pomemben cikel - od živali do hrane. Pogovarjali smo se in s slikovnim 

gradivom podkrepili naše ugotovitve. Prepevali smo ljudske pesmi Pastirica 

žgance kuha, se naučili rajalno igro Ob bistrem potoku je mlin in uživali ob 

ljudski glasbi. Pripravili smo si ajdove žgance - mleli ajdo, sejali moko, kuhali. 

Iz domačega mleka smo spoznali način pridobivanja skute (krava - mleko - 

skuta) in uživali ob okušanju kmečkih jedi.  

 

Dan smo popestrili s peko kostanja, katerega so priskrbele naše pridne ročice. Zato spoznavajmo, spodbujajmo in 

podpirajmo vlogo kmetic pri delovanju dobre hrane za vse, še v bodoče.  

 

Nekaj izjav, utrinkov otrok vrtca Tabor: 

• »Na njivi raste koruza pa cvetača.« Matevž (3-

4 let) 

• »Tudi pšenica raste na njivi.« Lovro (3-4 let) 

• »Iz pšenice dobimo moko.« Benjamin (3-4) 

• »Kokoške lahko pojemo, tudi jajčke.«  



 

14 

 

Koordinatorica Laura Bašič 

 

To smo mi – prvošolci! 

 

Ponosno vam predstavljam letošnje prvošolce. Pravi korenjaki in korenjakinje so. V šoli se trudijo in sodelujejo, a najde 

se tudi nekaj časa za igro.  

 

Na vprašanje: »Kako je v šoli?«, sem dobila različne odgovore. 

 

• Meni je všeč v šoli. Blaž, Gašper 

• Meni je lepo v šoli. Nik T. 

• Meni je v šoli fajn. Gabriel 

• Meni je fajn, ko imamo angleščino, 

matematiko in ko gremo ven. Oliver 

• Meni je fajn, ko se z Oliverjem igram. Bor S. 

• Meni je fajn, ko se učimo. Pia, Uroš 

• Meni je fajna športna. Kristin 

• Vse mi je v šoli fajn. Gaja, Gabriel 

• Meni je pa fajn, ko se v šoli kaj naučimo. 

Izak T. 

• Meni je fajn, ko gremo ven, pa tudi, ko 

gremo noter in delamo za pouk. Bor J. 

• Meni je vse všeč. Luka M. 
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• Rad imam matematiko, petelinčka in glasbeno. 

Nik P. 

• Meni je fajn, ko s prijateljem skupaj sediva. 

Nika 

• Všeč mi je matematika. Arisandra 

• Meni je fajn, ko se s Kristin igram. Zoja 

• Meni je fajn, ko se nekaj naučimo. Aleksej 

• Meni je v šoli malo fajn, malo pa ne. Izak R. 

• Meni je všeč športna. Luka C. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tjaša Mikek 

 

Kulturni dan dediščina gre v šole – dober tek! 

Tako je kuhala moja babica 

 

Na POŠ Tabor smo kulturni dan izvedli v torek, 28. 9. 2021. 

Sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda.  

 

Letošnje vodilo kulturnega dne je bilo »Tako je kuhala moja 

babica«. Za uvod v kulturni dan so učenci najprej obnovili 

znanje o bontonu pri jedi. Potem pa je vsak razred po svoje 

odpotoval v svet babičinih dobrot.  

 

• 1. c razred – Od mleka do skute 

 

Pastirček nas je s svojo zgodbo popeljal v čase, ko so otroci prosti čas preživljali v naravi, plesali, se lovili ali pa delali 

kot pastirji in pestrne. V čase, ko so oblačila prali na roke in jih sušili zunaj na vrvi. Pa tudi v trgovine niso zahajali - 

večino stvari, hrane so pridelali in izdelali doma. Tudi mi smo poskusili iz mleka izdelati skuto. Sveže mleko smo 

segreli do vrelišča, dodali alkoholni kis, počakali, da se je mleko sesirilo in odcedili nastalo skuto. Porabili pa smo jo 

bolj po ''naše'' - pripravili smo si odlično skutino sladico v lončku. Naredili smo skutino kremo, narezali sadje in 

zdrobili piškote. Bili smo radovedni in nekaj svežega mleka pustili v kozarcu. Čez tri dni smo imeli še pokušino kislega 

mleka. 
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• 2. c razred: Melje, 

melje mlinček … 

 

Drugošolci smo spoznali 

uporabnost ene izmed najlepših 

rastlin naših babic.  

 

Katera rastlina je to?  

 

Spoznali smo razliko med 

vlečenim in kvašenim testom s 

peko slaščic naših babic.  

 

Izdelali smo marmeladne 

buhteljne in jabolčni zavitek. 

Spoznali in ponovili smo lepo 

vedenje za mizo. 

 

Čaka nas še ogled lokalnega 

mlina in mletje ajde. Se že 

veselimo. 

 

Sporočamo vsem, da so domače 

dobrote naših babic 

najokusnejše. Povežejo in 

osrečijo nas. Ohranimo njihovo 

dediščino. 

 

Razredničarka Stanka Tominšek Kužnik
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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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 40. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – 

ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US) in 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 

51/2010, 60/2015) je Občinski svet Občine Tabor na 18. redni seji, dne 27. 9. 2021 sprejel 

 

 

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2021 

 

 
1. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2021 (Uradne objave Občine Tabor 8/2020 z 

dne 24. 12. 2020) 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 2021 

__________________________________________________________________________________________ 

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

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 

 70 DAVČNI PRIHODKI 

 700 Davki na dohodek in dobiček 

 703 Davki na premoženje 

 704 Domači davki na blago in storitve 

         706 Drugi davki 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

 711 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 

2.086.497 

1.737.072 

1.550.621      

1.403.561 

         116.987 

 29.373 

700 

186.451 

         84.867 

5.500 

             4.600 

15.800 

75.684                            

           70.671 

30.302 

40.369                                              

278.754                                   

265.063 

VSEBINA  

 

 

 

• ODLOK o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2021 

 

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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          741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna EU 

 

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

 40 TEKOČI ODHODKI 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

 402 Izdatki za blago in storitve 

 403 Plačila domačih obresti 

 409 Rezerve 

 41 TEKOČI TRANSFERI 

         410 Subvencije 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                                                                                

 413 Drugi tekoči domači transferi 

          

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

                  431 Investicijski transferi, ki niso PU 

                  432 Investicijski transferi PU  

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 

 

 

 

13.691                                

 

      2.184.910                    

897.674                   

308.543                      

48.672 

515.802                                             

1.255                      

23.403 

679.383 

19.230 

477.387 

43.599 

  139.167 

 

527.102                          

527.102 

80.750 

           67.700 

13.050 

 

-98.413 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

__________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov                                                                             Rebalans proračuna 2021 

__________________________________________________________________________________________ 

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 

__________________________________________________________________________________________

 Skupina/Podskupina kontov                                                                             Rebalans proračuna 2021 

__________________________________________________________________________________________ 

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 

                         0                                  

                         0   

   0      

                48.446 

                48.446 

             48.446 

                

             -146.859 

 

 

               -48.446 
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 (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 + 

 

            

98.412 

   

 

            

 

              146.894 

               

 

 

2. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2021 (Uradne objave Občine Tabor št., 8/2020) ostanejo 

nespremenjene. 

 

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

 

 

 

Tabor, 27. 9. 2021 

 

 OBČINA TABOR 

 župan Marko Semprimožnik, l.r. 
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• 3. c razred: Jabolčni dan 

 

V 3. c smo imeli jabolčni dan. Takoj zjutraj smo zamesili vlečeno testo. Medtem ko je testo počivalo, smo olupili in 

razrezali jabolka. Na srečo so učenci bili zelo spretni in nihče se ni urezal. Učenci so sami razvlekli testo, vanj nadevali 

jabolka, jih posladkali in potrosili  s cimetom. Ko smo imeli vse zavitke, smo jih dali peči v pečico, v gospodinjski 

učilnici.  Medtem ko smo čakali, da bo  jabolčni zavitek pečen, smo spoznavali jabolko kot sadež. Učenci so kasneje 

svoje znanje prikazali v križanki, katere geslo je bil naslov pravljice Zdravilno jabolko. To pravljico smo potem tudi 

prebrali. Preden smo zavitek pojedli, smo se pogovorili o bontonu pri jedi. Učenci so zgubali prtiček in si pripravili 

mizo. Vsak učenec je poskusil kos svojega zavitka, drugi kos pa so odnesli domov. Preživeli smo prijeten jabolčni dan.     

                         

Včeraj mi je bilo všeč, ko smo pekli jabolčni zavitek. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem gnetel testo. Zelo všeč mi je bilo 

tudi lupljenje in rezanje jabolk .Nato je nastal okusen zavit štrudel. Taj Brečko, 3. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Razredničarka Silva Rizmal 

• 4. c razred: Ajda v pesmi, pravljici in na mizi 

 

Najprej smo poslušali pravljico Ajdovo zrno. Nato smo se naučili slovensko ljudsko: Po Koroškem, po Kranjskem. Na 

koncu smo pripravljali jedi iz ajdovega kruha in solato iz ajdove kaše. Pripravljeno hrano smo tudi pojedli. Ob koncu 

smo se posladkali še z ajdovčki. Pripravljene jedi je ocenila gospa Anita Zupanc, ki nas je tudi opazovala, kako smo si 

razdelili delo in kako smo upoštevali navodila, ki smo jih dobili. Dan je bil zelo zanimiv in pester. 

 

Vtisi učencev: 

 

Zjutraj smo poslušali pravljico z naslovom Ajdovo zrno. Naučili smo se pesem Po Koroškem, po Kranjskem že ajda 

zori. Nato smo odšli v gospodinjsko učilnico, kjer smo po skupinah pripravili kanapeje in ajdovo solato. Prvič sem 

poskusil ajdovo solato. Imel sem se lepo. 
 

Blaž Blagotinšek, 4. c 

 

Zjutraj smo poslušali pravljico in nato smo se naučili še pesmico. Sledilo je pripravljanje kanapejev iz ajdovega kruha. 

Naša skupina je pripravila zelo lepe in okusne. Sledilo je ocenjevanje. Namesto točk smo dobili lego kocke. Pripravili 

smo še ajdovo solato. Tudi to smo ocenili. Na koncu smo pospravili gospodinjsko učilnico. Najbolj mi je bilo všeč, ker 

smo tekmovali v pripravljanju jedi. 
 

Lea Lopan, 4. c 

 

Na kulturnem dnevu smo najprej poslušali pravljico in nato smo se naučili zelo dolgo pesmico. Razdelili smo se v 

skupine in začeli pripravljati kanapeje, ki smo jih tudi ocenili. Enako smo naredili z ajdovo solato. Pripravljene jedi so 

mi bile zelo okusne, zato sem pojedel vse, kar sem lahko. Ker smo bili pridni, smo dobili ajdove piškote. To je bil 

najboljši šolski dan do sedaj. Spoznali smo nove recepte in to je dobro za vse nas. 
 

Tijaž Jazbinšek, 4. c 
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Razredničarka Simona Jan 

 

• 5. c razred: Knjižica receptov 

 

V 5. c razredu so učenci zbirali babičine recepte. Cel teden prej so recepte na roke prepisovali, da so na kulturni dan 

lahko izdelovali brošure z recepti. O najpomembnejši stvari - bontonu - pa so pripravili kar 7 plakatov. 

 

Razrednik Branko Šketa 

 
 

Teden otroka – Razigran užij dan 

4. – 8. oktober 2021 

 

V tednu otroka slavimo pravico do brezskrbnega otroštva in se veselimo, ker imamo starše in varno zavetje, da nismo 

lačni, da se lahko igramo in da lahko hodimo v šolo, čeprav nam to vedno ni všeč. Ker je to teden, ko naj bi dejavnosti 

in pouk potekali po meri otroka, smo našli čas tudi za športni dan. 

 

Športni dan učencev prvega vzgojnega obdobja s POŠ Tabor v tednu otroka 

Čas: torek, 5. 10. 2021 

 

Prvošolcem je bilo všeč: 

• malica pod kozolcem, 

• plezanje po kupu zemlje, 

• štafetne igre na Razganu in 

• prosti čas na igrišču. 
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Cilj prvošolcev: kozolec v Ojstriški vasi in igre na Razganu. 

 

Drugošolcem je bilo všeč: 

• klepetanje, 

• druženje, 

• igra na igralih, 

• plezanje po ograji za privez konjev, 

• lovljenje po travniku, 

• malica pod kozolcem, 

• igra v gozdu, 

• hoja ob potoku in 

• razgled. 

 

Cilj drugošolcev: Mustang v Grajski vasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V torek, 5.10, smo imeli športni dan. V razredu smo si najprej vzeli malico. 

Ob 8.30 smo se odpravili proti Pondorju. Hodili smo po cesti in opazovali 

naravo. Naredili smo kratek postanek za pijačo in frutabelo. Pot smo 

nadaljevali do kmetije Kovačič v Črnem vrhu. Naredili smo daljši postanek 

za malico, gledali smo tudi koze. Po malici smo se odpravili nazaj proti 

šoli. Na šolskem igrišču smo se igrali. S hišnikovo pomočjo smo spekli 

kostanj. Deklice smo pripravile lončke iz časopisa. Najbolj mi je bilo všeč, 

ko smo pekli kostanj.  
 

Maruša Goršak 3.c 
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Obisk Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani 

 

Četrtošolci Osnovne šole Vransko-Tabor smo v sredo, 22. 9. 2021, po pouku obiskali Slovenski šolski muzej v 

Ljubljani. Ogledali smo si razstavo šolstva na Slovenskem in se udeležili učne ure lepopisa. Spremljale so nas učiteljice 

Polona Vodičar, Danijela Jeršič, Simona Jan in Stanka Tominšek Kužnik, ki so skupaj z nami sedle v šolske klopi in se 

spremenile v učenke. Zelo stroga učiteljica nas je vodila preko učne ure lepopisja, pri tem pa uporabljala stroge učne 

metode in tudi kazni.  

 

Vtisi učencev: 

 

V muzeju mi je bilo zelo všeč, ker smo si ogledali in doživeli šolanje nekoč. Videli smo, kako je bilo takrat. Med samo 

učno uro sem imel zelo čuden občutek. Najbolj mi je bilo čudno, da je bil učni list, ki smo ga imeli za pisanje tako 

moderen, ostalo pa ne. 
 

Lan Topovšek, 4. c 
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V Slovenskem šolskem muzeju mi je bilo všeč, ko smo imeli uro lepopisa. Nato smo si ogledali stare šolske stvari. Všeč 

so mi bile nagačene živali. Med samim poukom mi je bilo zanimivo, ker smo pisali s peresom. Potem smo se še 

sprehodili po Ljubljani. 
 

Jon Kovačič, 4. c 

 

V sredo, 22. 9. 2021, smo se z avtobusom odpeljali v Ljubljano. Tam smo obiskali Slovenski šolski muzej. V njem smo 

si ogledali stare šolske potrebščine in staro šolsko učilnico. Potem smo imeli uro lepopisa. V učilnico je prišla učiteljica, 

ki je bila zelo stroga. Nato smo se sprehodili po Ljubljani, kjer smo na tržnici tudi malicali. Bilo mi je všeč. 
 

Martin Juhart, 4. c 

 

V Slovenski šolski muzej smo se odpeljali v sredo, 22. 9. 2021. Pred prihodom v muzej me je bilo malo strah. Potem je 

k nam pristopila gospa, ki nam je povedala zelo veliko stvari o šoli v preteklosti. Po ogledu muzeja smo odšli po stari 

Ljubljani, kjer smo srečali harmonikaša, ki nam je zaigral račke. 
 

Manca Drča 4. c 

 

 

Nagrada za 2. mesto na natečaju »Mladi v svetu energije« 

 

V lanskem šolskem letu 

2020/21 so učenci 4. c pod 

mentorstvom Simone Jan 

sodelovali v natečaju 

projekta »Mladi v svetu 

energije«. Glavni cilj 

projekta je, da se mlade 

ozavešča o pomenu 

energije. Učenci so pod 

sloganom »Nizkoogljično 

je odlično« predstavili 

svoje poglede in 

razumevanje elektrike, 

energije in energetskih 

virov. V skupinah so iz 

lego kock izdelali različne 

vrste elektrarn. Skupina, ki 

je izdelala vetrno 

elektrarno, jo je tudi 

sprogramirala, tako da se je 

vetrnica vrtela.  

 

Za svoje izdelke so prejeli 

2. nagrado v 3. starostni 

kategoriji. Podelitev je 

potekala v ponedeljek, 20. 

9. 2021, ob 12. uri, v 

Thermani Laško. 

 

Po nagrado so šle tri predstavnice razreda. Preberite si, kaj so napisale: 

 

Ko je naš razred izvedel, da smo dobili 2. nagrado, smo se tega zelo razveselili. Predstavnice razreda Gaja Stojčević, 

Zala Žlaber in Evelina Koprivnikar smo v spremstvu gospe Simone Jan odšle v Laško na podelitev nagrade. Podelitev 

je potekala v veliki dvorani. Za nagrado smo dobili majhne vreče iz blaga, lučko, rutico in vrtavko. Nagrada nam je bila 

zelo všeč in zelo smo je bili veseli.  

 

Evelina Koprivnikar, Gaja Stojčevič in Zala Žlaber, 5. c 
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KD Dediščina gre v šole – Tako je kuhala moja babica 

Pekli in jedli so tudi učenci predmetne stopnje 

 

Šestošolci so se pogovarjali o bontonu. Potem so si pogledali različne primere 

pogrinjkov. Sledilo je praktično delo - zgibanje serviet. 

 

Sedmošolci so se prav tako pogovarjali o bontonu za mizo. Nato je tekla beseda o 

jedeh v preteklosti, pogledali so tudi nekaj posnetkov. Kasneje so skuhali sok iz 

korenčka in jabolk. 

 

Učenci in učenke 9. b z razredničarko in gospo Zlatko Bukovec so se odločili, da 

bodo ta dan spekli jabolčni zavitek, t. i. štrudelj.  

 

Opremili so se s sestavinami, si nadeli predpasnike in začeli s pripravami. Lupljenje 

jabolk, priprava testa in nadeva jim je vzela kar nekaj časa. Vendar je bil trud 

poplačan. Ko so prišli na vrsto za peko jabolčnega zavitka, so ga previdno dali v 

pekač. Medtem ko se je zavitek pekel, so si privoščili malo daljši rekreativni odmor.  

 

Ko je bil jabolčni zavitek pečen, niso čakali na to, da bi se ohladil, ampak so ga še kar vročega pojedli. »Mmm, zelooo 

dobrooo nam je uspel!!!«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmošolci pa so takole povzeli svoje dogodivščine: 

 

Osmošolci iz Tabora imamo precej izostrene brbončice, saj nas naše 

babice razvajajo z domačo in zelo okusno hrano. Zato smo na kulturni 

dan tudi sami preizkusili naše kuharske veščine, ki smo se jih naučili 

od babic. Že zjutraj smo učenci prve skupine zavihali rokave in se 

lotili priprave enolončnice ter jabolčno-korenčkovega soka. Lupili, 

strgali, rezali, ribali smo zelenjavo, sadje in meso, vse seveda ročno, 

tako kot nekoč. Nato smo sledili receptom in postopkom obdelave, 

začinili z začimbami ter kuhali približno dve uri. Medtem je druga 

skupina odšla na domačijo Šalamon, kjer nas je prijazna gospa Jožica 

naučila priprave domačega kruha in peke v krušni peči. Tudi sami smo 

gnetli in pri tem z nerodnimi prsti začutili prijetno mehkobo 

kvašenega testa. Zbrani za domačo mizo smo nestrpno čakali, da se 

bodo hlebci v krušni peči zapekli. Vzdušje je bilo prijetno in 

sproščeno, kot bi bili ena velika družina, kuhinja je dišala po 

domačnosti. Gospa Jožica nas je pogostila še z domačimi kanapejčki 

ter domačim sokom. Na poti domov nismo dočakali, da bi se kruh 

ohladil, še toplega smo zobali, tako je bil dober. Sredi dopoldneva sta 

se skupini zamenjali pri delu, le da je druga skupina spekla še 

palačinke z domačo marmelado in pripravila pogrinjek za pojedino. 
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Aktivnosti naših društev 

Društvo upokojencev Tabor 
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Tekom celotnega dne, pri vseh fazah, smo se pogovarjali o spoštljivem odnosu do hrane, trdem delu kuharjev ter o 

kulturnem prehranjevanju. Pogovor smo nadaljevali tudi pri razredni uri, ko smo razmišljali še o bontonu pri mizi. 

Hvaležni za vse izkušnje tega dne, smo se do sitega najedli in sklenili, da bomo bolj skrbeli za naš odnos do prehrane, 

saj je za zdravo, okusno in domačo hrano potrebno veliko truda. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 8. c 

 

                                                                     

Pohod starih 50+ v septembru 

 

Po skoraj letu in pol smo se pohodniki (stari 50 let in več) 

ponovno zbrali in odpravili na daljši pohod. 

 

V lepem vremenu in pozitivno naravnani smo krenili iz 

Tabora, mimo novo urejenega naselja na Nograde in po lepi 

gozdni poti naprej do kmetije Hribernik v Črnem Vrhu. Od 

tu smo krenili proti Ojstrici in nazaj proti Lokam ter proti 

Taboru. Med potjo smo obujali spomine na staro graščino in 

vodnjak, kjer naj bi bila utopljena Veronika, na ruševine 

starega gradu, glažute, prvi odprti hlev za živino itd. 

 

Hvaležni za lep dan, dobro razpoloženi in kar malo utrujeni smo po treh urah vandranja zaključili naše druženje. 

 

Srečno do prihodnjič! 
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Žalostni smo 

  

Turistično društvo Tabor se že od nekdaj bori za promocijo kraja in polepšanje okolja z izvirnostjo ter delom. Žal 

opažamo, da je ta trud samoumeven, neopažen in spregledan. A to, da naše lepšanje okolja oskrunijo, pa nas še posebej 

boli.  

 

Ko nam je pred leti izginila koruza s 

kozolca med njivami, smo se samo 

nasmehnili in dejali: »No ja, vsaj pri 

eni hiši ne bodo kokoši lačne!«. 

Kasneje so pri istem kozolcu izginili 

leseni okvirčki okoli dreves (zaščita 

za košnjo). Takrat smo rekli: »Tako 

so bile estetsko izdelane in 

pobarvane, da so nekomu ''pasale'' v 

sadovnjak.«. A kaj naj porečemo na 

to, da so nam oskrunili naše kolo na 

tabli za Tabor pri Grajski vasi, ki je 

oznaka in simbol naše občine? Mi 

pravimo: »Sram te bodi, nepridiprav. 

Šiba te čaka, če ne drugače pa takrat, 

ko boš krepko padel z našega 

oskrunjenega kolesa!«. 

 

Predsednica TD Hani Zamuda 

 

 

Obisk Ojstriške gospode v Lembergu 

  

Že drugo leto se je naša skupina odzvala na povabilo TIC Šmarja pri Jelšah na 3. srednjeveški dogodek v Lembergu pri 

Šmarju. Gre za mesto, ki je imelo velik pomen v srednjem veku, saj je bilo izjemno bogato. Tu so bile krčme, 

prenočišča za popotnike, 

trgovina, kovači za 

oskrbo konj in vprege, 

tudi cerkev za obrede itn.  

 

Na dan dogodka je 

posijalo toplo sonce, ki 

nas je spremljalo čez cel 

dan. Uživali smo v 

predstavi, ki je potekala 

na trgu kraja Lemberg. 

Tam so stale tudi stojnice 

z izdelki iz okoljskih 

kmetij. Prisotni so bili 

rokodelci, keramičarji, 

pletilci košar, izdelovalci kmečkega orodja in kovač. Prikazovali so izdelke, ki so bili značilni za tisti čas.  

 

Za otvoritev dogodka je elegantno prijezdila Žovneška konjenica. Vitezi najemniki grofov Celjskih so poskrbeli za 

ogled orožja in oprave ter uprizorili srednjeveški boj. Prišli so tudi tlačani iz Spuhlje in barbari.Celo lokostrelec je 

''primaširal'' s svojo gospo.  

 

Mi s svojo opravo smo ravno tako popestrili dogajanje. Obiskovalci so občudovali naša oblačila in bogato opremljeno 

mizo z izvirnim priborom in posodami. Za največje zanimanje sta poskrbela naš slikar in vedeževalka Iza v čudovitem 

šotoru, narejenem prav zanju in za intimo obiskovalcev.  
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Dogodek nam bo ostal v zelo lepem spominu! 

  

Predsednica TD Hani Zamuda 

  

 

Obnova mize na Žovneku 

  

TD Tabor oz. Ojstriška gospoda je nekaj dni pred Srednjeveškim dogodkom na Žovneku obnovilo in dodalo še eno 

novo mizo s klopmi, za namen počitka obiskovalcev in samemu Srednjeveškemu dogodku. 

 

Na tem mestu se 

toplo zahvaljujemo g. 

Silvu Lenku, ki nam 

je velikodušno 

podaril les, kar ni bil 

mali zalogaj, mizarju 

g. Alešu Pinterju iz 

Grajske vasi, ki je les 

obdelal v najkrajšem 

možnem času, ter 

grofoma Feliksu in 

Edu za montažo. Pri 

sami montaži in betoniranju podnožja miz ter klopi so v pomoč prišli g. Roman in njegova sodelavca (Kulturno-

zgodovinsko društvo Žovnek). V veselje nam je bilo sodelovati z ekipo, saj so to fantje, ki vsako nedeljo pridno 

obnavljajo grad v prostem času. 

 

Veseli smo, da nam je projekt uspel. Po uspešnem delu smo na novi klopi počivali, na mizi pa smo imeli malico. 

Seveda, smo tudi nazdravili (krst). Ob novi mizi s klopmi se razprostira prijeten razgled na čudovito obnovljene stolpe, 

jezero in Spodnjo Savinjsko dolino.  

 

 Predsednica TD Hani Zamuda 
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3. srednjeveški dan na Žovneku 

   

Ker je letos vreme malo ponagajalo, je bila prireditev na gradu Žovnek prestavljena za 14 dni. Posledično je prireditev 

potekala na sončno soboto, 14. septembra. Ojstriška gospoda je dan prej postavila svoj velik srednjeveški šotor. 

Vedeževalka Iza se prireditve žal ni mogla udeležiti. Program smo popestrili z novim članom, in sicer s ponijem, ki je 

razveseljeval otroke. Ponija Rudolfa so jezdili in hranili, saj obožuje korenje. Slikar grof Vojko je ustvarjal svoje novo 

delo na prizorišču v živo s pomočjo grofične Eme.  

 

Kot po navadi je naša grajska kuharica poskrbela za obilno obloženo mizo s kuhanimi kračami, pecivom in domačim 

kruhom, ki je bil pečen v krušni peči. Grajski kletar je na konju pritovoril vino iz grajske kleti, da grofi in grofice ter 

gosti ne bi bili žejni. Zelo smo bili počaščeni obiska župana občine Braslovče, g. Tomaža Žoharja. 

 

Ojstriška gospoda je dobila številne pohvale in ponudbe, saj smo bili najštevilčnejši in najlepše opremljeni. Ponosno naj 

povem, da so nas opazili tudi razni novinarji in celo TV Slovenija. Sledijo reportaže in snemanje, a več o tem pa v 

naslednji številki Novic izpod Krvavice. 

  

Predsednica TD Hani Zamuda 
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Predsednica TD Hani Zamuda 

Obisk Ojstriške gospode na slikarski koloniji 

Komenda 

  

Lepo je in spodobi se, da obiščemo tudi likovne ustvarjalce v 

sosednji občini.  

 

Tako se je grof Schrattenbach odločil, da s svojo grofico obišče 

likovno kolonijo na Komendi pri Polzeli, 18. septembra. 

 

V lepem sončem dopoldnevu je prišel s toplim pozdravom in 

nagovorom na sam dogodek. Pregledal je dela in jih pohvalil ter 

zaželel še veliko lepih in  barvitih izdelkov. 

 

Presenečenje in veselje likovnikov je bilo nepopisno, saj je z 

opravo in šarmom popestril likovni dogodek! 

  

 

Predsednica TD Hani Zamuda 

  

 

 

Samostojna razstava našega grajskega slikarja Vojka Kumra 

  

Na nedeljo, 10. oktobra, točno ob 12. uri, je zadonelo v cerkvi Oplotnica. Pričela se je razstava velikega umetnika, 

mojstra iz Oplotnice, Vojka Kumra. Naša Ojstriška gospoda je imela čast prisostvovati na odprtju čudovite razstave v 

graščini Oplotnica. Vojko Kumer je v juniju postal član Ojstriške gospode s svojo soprogo, ki se ravno tako spogleduje 

s čopičem na svoj, igriv način (njena posebnost so ptičja strašila).  

  

Kdo je Vojko Kumer? Velik umetnik in grof.  

 

Od nekdaj si je želel postati slikar. Čeprav je uspešno opravil sprejemni izpit 

na Srednji oblikovni šoli v Ljubljani, ga je oče, ki je bil realist, izučil za 

mizarja. A Vojko se umetnosti ni odpovedal, ravno nasprotno, še bolj se ji je 

posvetil. Njegov opus je obsežen. Človek bi lahko rekel, da kar si kdo zaželi, 

to Vojko nariše. Uporablja materiale kot so barve, zemlja, vino in različna 

orodja (čopič, lopatka, svinčnik, gosje pero in še bi lahko naštevali). 

Ogromno časa se je posvetil ženskemu aktu in portretom, za katere ima celo 

certifikat umetnika, kar je pri nas redkost. Motiv akta oz. golega človeka 

izvira že iz stare Grčije, saj so se posvečali športu in zdravemu načinu 

življenja. To tradicijo so nadaljevale akademije v Franciji in Italiji. Vojku je 

bila pot na akademijo onemogočena, a je ustanovil lasten akademski 

program. Slikati je začel žive ženske modele, kar je bilo takrat za umetnika pod Pohorjem pogumno dejanje.  

 

Vojko je lastnik zelo lepih del v raznih cerkvah in kapelicah v širšem okolju, kjer živi. Ena od njegovih lastnin je 

Slomšek v cerkvi v Oplotnici. Lani, v času korone, je narisal dela za domačo kapelo pri pokopališču Oplotnica. Njegova 

poslastica so slike pokrajin in starih domačij, ki celo krasijo nekaj naslovnic knjig Kulturno-zgodovinskega društva 

Rusalka. Udeležuje se raznih likovnih kolonij povsod po Sloveniji in tujini. Pohvali se lahko s številnimi odmevnimi 

razstavami, predvsem samostojnimi. V domačem kraju je cenjen mojster.  

 

Naša Ojstriška gospoda je Vojka povabila k sodelovanju in z velikim veseljem se je odzval. Tako smo začeli z novo 

popestritvijo v skupini. Slikanje v živo na srednjeveškem dogodku, kar se je že obrestovalo. Slika, narejena z lopatico v 

Lembergu pri Šmarju, je takoj dobila lastnika v domačem okolju. Slika, ki vsebuje grad Žovnek, že “žgečka” 

potencialnega kupca. 

 

Še naprej si želimo dobrega sodelovanja in lepih del. 
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Hoditi skupaj - Sinoda »Za sinodalno Cerkev«  

 

Starogrški izraz syn hodos, iz katerega izvira beseda sinoda, pomeni hoditi skupaj. 

Sinoda je torej skupna pot, skupaj na poti.          

                                                                                                                                              

9. oktobra je papež Frančišek v Vatikanu sklical sinodo o sinodalnosti v Cerkvi. 

Trajala bo vse do oktobra 2023. V nedeljo, 10. oktobra, pa jo je s sveto mašo v 

baziliki sv. Petra ob prisotnosti vernikov izročil Božji previdnosti. Svetega Duha je 

razglasil za protagonista sklicane sinode. Vse vernike, vso katoliško Cerkev in vse 

ljudi je povabil k soudeležbi. Papež želi, da se sinoda o sinodalnosti Cerkve zgodi od spodaj. Želi dati glas vsem, hoče 

prisluhniti vsem, s sinodo želi poživiti našo pripadnost skupnosti Cerkve.  

 

V ponedeljek, 11. oktobra, je na sinodalno pot stopila slovenska Cerkev. V Vrbju pri Žalcu je bilo srečanje škofijskih 

tajništev na ravni slovenskih škofij. Namen srečanja je bila seznanitev s posameznimi koraki sinodalnega procesa. Vodil 

jo je celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za sinodo. Cerkev v 

Sloveniji je na sinodalno pot stopila pogumno, odgovorno, v veliki želji je želela izvršiti sinodalno pot, razmišljati 

sinodalno, delovati sinodalno. To pomeni: pripravljenost za medsebojno poslušanje, iskanje izzivov in sodelovanje 

občestva. Vse to naj bi bil pomemben prispevek za prenovo slovenske Cerkve v njenem konkretnem življenju.  

 

Po besedah celjskega škofa je končni cilj sinode, da bi okrepili zavedanje in vero, da je Cerkev eno Kristusovo telo, v 

katero smo bili po krstu vraščeni, in da je to telo živo le, če živi povezano med seboj, v vsakdanjem odnosu ljubezni. 

Poziv k sinodalnemu življenju je tudi poziv k spreobrnjenju. 

 

S sinodo »Za sinodalno Cerkev« stopamo na pot, kjer naj bi naša občestva oz. naše župnije postajale kraj poslušanja in 

kvalitetnih odnosov. Sinoda želi to pot poživiti, a za to pot se mora potruditi vsak sam. 

 

Sinodalno poživljanje našega pripadanja Kristusu in njegovi Cerkvi se bo dogajalo vse do oktobra 2023. Zato se bomo k 

sinodi tudi v naših člankih še vračali. Vabljeni k sinodalnemu življenju, da bomo skupaj na tej poti. 
 

Vida Slakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
 

Srečanje zakonskih jubilantov naše župnije 

 

Na letošnjo 

rožnovensko nedeljo, 3. 

oktobra, smo imeli v 

naši župniji srečanje 

zakonskih jubilantov. 

Udeležilo se ga je lepo 

število zakoncev. 

Jubilanti so slavili vse 

od 10 do 59 let zakona. 

Ker z rožnovensko 

nedeljo v Cerkvi 

začenjamo tudi mesec 

rožnega venca, smo 

njihova zakonska leta 

primerjali z rožnim 

vencem. Z vsakim 

letom zakona, z vsako 

jagodo rožnega venca 

slavimo Njega, ki je 

Iz domače župnije 
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pot, resnica in življenje, ter prosimo pomoči Nje, ki je Božja mati.  

 

Že prve strani Svetega pisma nam povedo, da je Bog človeka ustvaril za ljubezen. Po ljubezni smo Božja podoba. Mož 

in žena ljubita drug drugega, popolno in nesebično. Včasih je to zelo težko in naporno, a Apostol Pavel nas za takšne 

trenutke posebej opogumlja in pravi, da resnična ljubezen vse premore in nikoli ne mine. Dogodki, kot so zakonske 

obletnice, so zagotovo drobna iskrica, ki pripomore, da se spomin na sklenitev zakonske zveze okrepi. Da to drži, 

poglejte priloženo sliko. Poglejte njihove oči. Iz njih sije veselje, sreča, zadovoljstvo. To so mlade oči. Ljubezen jih 

mladi. 

 

Vida Slakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  
 

November 2021 v Župniji sv. Jurij ob Taboru 

 

Še vedno so po cerkvah v veljavi ukrepi proti širjenju 

koronavirusa. Potrebno je izpolnjevati pogoj PCT, 

obvezne so tudi maske, razkuževanje rok in obvezna je 

razdalja med ljudmi oz. obvezni so družinski mehurčki. 

Posledično si tudi za mesec november ne upamo 

zapisati velikih načrtov. Ukrepi proti širjenju epidemije 

so zagotovo nujni. Hkrati pa je res, da vplivajo na naše 

župnijsko delo in življenje, a to nas ne ustavi, le 

prilagajamo se ter molimo in upamo na drugačne čase.  

 

Vsi sveti, 1. november, praznik spominjanja na rajnih 

ljudi, ki smo jih imeli radi ali so nas imeli radi, so nam 

bili lep zgled, bili naši dobrotniki … Na njih imamo 

lepe spomine in verjamemo, da so že pri Bogu, živijo v 

večni Ljubezni. Zato se zaradi njih in z njimi veselimo.  

 

Po stari navadi za ta dan še posebej lepo okrasimo 

njihove grobove, prižgemo svečko, predvsem pa 

molimo. Molimo, da bi tudi mi zmogli hoditi po njihovi 

sveti poti in nekoč, ko bo takšna Božja volja, se bomo 

tudi mi pridružili njihovemu večnemu življenju. 

 

Ob 14. uri bo sveta maša, po njej bo obisk grobov na 

našem pokopališču z blagoslovom grobov in molitvami 

za vse rajne. Eno uro pred sveto mašo pa bo v župnijski 

cerkvi molitev za vse, ki so že rajni, a so še na poti v 

Božji objem. Lepo vabljeni k tej molitvi. Običajno je na 

ta dan tudi priložnost za sveto spoved. 

 

Spomin vseh vernih rajnih, 2. november, praznik 

spomina na rajne, ki morda še niso dosegli večnosti. To 

je v Cerkvi dan, ko za rajne še dodatno in več molimo. 

 

Zahvalna nedelja, 7. november, nedelja, ko priznamo, 

da vsega pa res ne zmoremo sami. To je nedelja, ko 

preprosto rečemo hvala, dobri Bog, hvala za vse. Z lepo, 

mogočno pesmijo Hvala večnemu Bogu, se priklonimo 

Njemu, ki daje življenje, Njemu, ki je Ljubezen, Njemu, 

ki je alfa in omega (začetek in konec). 

 

Kristus kralj, nedelja, 21. november. To je zadnja 

nedelja v liturgičnem letu Cerkve. To je nedelja, ko se 

priklonimo Njemu, ki ga je Bog poslal, da se je za nas 

daroval na križu in nas tako odrešil. To je nedelja, ko se 

priklonimo Njemu, ki je rekel: » Da kralj sem.« in 

»Moje kraljestvo ni od tega sveta.« 

 

Prva Adventna nedelja, 28. november. Nedelja, s 

katero v Cerkvi začenjamo novo liturgično leto, še 

posebej pa štiritedensko pripravo na praznik 

Gospodovega rojstva (božič). Vabljeni k lepemu, 

skromnemu, mirnemu obhajanju adventnih nedelj in 

adventnega časa. Advent pomeni čas pričakovanja.  

 

Vsak prvi četrtek v mesecu oz. četrtek pred prvim 

petkom (4. november) molimo za duhovnike, njihovo 

svetost, stanovitnost in zdravje. Še posebej Bogu 

priporočamo duhovnike iz naše župnije (Iztok Hanžič in 

Matic Lesjak). Molimo in prosimo tudi za nove 

duhovne, redovne in misijonske poklice, tako v naši 

župniji kot v vsej vesoljni Cerkvi. Molitev pričnemo 30 

minut pred večerno sveto mašo. Vljudno in lepo 

vabljeni.         

                                                                                                                                            

Vsak prvi petek v mesecu (5. november) se v molitvi 

posebej spomnimo vseh, ki so bolni, onemogli ali 

ostareli. Duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je 

pripravljen, seveda, v skladu s proti koronavirusnimi 

ukrepi, prvi petek obiskati vse, ki ne morete priti v 

cerkev, in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če 

želite, vam je na voljo za pogovor, sveto spoved ali 

bolniško maziljenje. V izjemnih, smrtnih primerih je na 

razpolago vsak čas. Pokličite ga na tel. št.: 040 429 894.  

 

Razpored svetih maš je objavljen v tedenskih oznanilih. 

Nedeljsko sveto mašo lahko v času korona razmer 

nadomestimo s sveto mašo med tednom. Molimo za vse, 

ki so okuženi ali v smrtni nevarnosti in za duše v vicah, 

molimo pa tudi za vse tiste, ki ukrepov proti širjenju 

virusa ne želijo upoštevati. Epidemija je res naša velika 

preizkušnja.  
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33 
30 

 

 

 

 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR  

VABI 

 

vse občanke, občane, planinke in planince – ljubitelje domačih kolin 

 

v soboto, 20. novembra 2021, 

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! 

 

Za obiskovalce obvezen pogoj PCT. 

 

Informacije: 031 604 429 

 

PD TABOR 

 

                                                                                                                                    

 

 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – NOVEMBER 2021 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

5. 11. 2021 

18.00 

Odprtje razstave 

UTRINKI NARAVE VLADA RANČIGAJA 
Schwentnerjeva hiša 

ZKTŠ Vransko 

(041 919 829) 

8. 11. 2021 

10.00 

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI 

DOMA 
Zavod sv. Rafaela 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

11. 11. 2021 

8.00 

MARTINOV IZLET  V SLOVENSKE 

GORICE 

odhod z Avtobusne 

postaje Vransko 

Društvo upokojencev 

Vransko 

(031 800 529, 

03 57 25 120) 

Oglasi 

Zgodilo se bo 
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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 € 

 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

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

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

Krvavica – avtor Peter Strouhal. 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. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo 

stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine Tabor. 
Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo 

objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-

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

spletni strani www.obcina-tabor.si. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Čebelarska zveza 

Slovenije, Tilen Slakan, TD Tabor, DU Tabor, Aleksander Reberšek, Zavod Sv. 

Rafaela, Saša Zidanšek Obreza. 
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13. 11. 2021 

20.00 

Gledališka predstava 

8 ČRK, PRVA JE L 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

16. 11. 2021 

18.00 

Predavanje Andreja Pešca 

KAKO ČUSTVA VPLIVAJO NA ZDRAVJE 

Avla Kulturnega doma 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko, 

DUTŽO Vransko 

(03 703 12 80) 

20. 11. 2021 
Začetek bralnega projekta za odrasle 

SAVINJČANI BEREMO 2021/22 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

25. 11. 2021 

20.00 

Dobrodelni koncert 

ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI NASMEH 

Športna dvorana 

Vransko 

Rotary club Žalec, 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

26. 11. 2021 

18.00 

Potopis Nejca Draganjeca 

Z AVTOM PO JUŽNI AFRIKI 

Avla Kulturnega doma 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

27. 11. 2021 

9.00–18.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE 

OPREME IN ADVENTNA TRŽNICA 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 

041 919 829) 

28. 11. 2021 

9.00–13.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE 

OPREME IN ADVENTNA TRŽNICA 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 

041 919 829) 







    Pozimi hudi zameti, če so deževni vsi sveti (1. 11.). 

     Če se Martinova (11. 11.) gos po ledu plazi, o božiču navadno po blatu gazi. 

    Klemen (23. 11.) zaklene, Katarina (25. 11.) grušta, Andrej (30. 11.) vse s snegom pokrije.



 

 
 

                          »Če spremeniš način, kako gledaš na stvari, se stvari, na katere gledaš, spremenijo.«  

 

(W. Dyer) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

... in še modrosti naših babic 


