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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oktober ali vinotok, kakor mu pravimo, prinaša šolarjem že zaslužene jesenske oz. 

krompirjeve počitnice. Ali ste se že kdaj vprašali, zakaj počitnicam na primer ne rečemo 

kostanjeve počitnice? Izraz »krompirjeve počitnice« izhaja iz nemškega jezika oz. preteklosti, 

ko so otroci dejansko pomagali doma pri delu oz. pri pobiranju krompirja. Danes pa nam 

narava narekuje, da to opravilo naredimo že veliko prej in se do tega časa že dodobra 

naužijemo vseh krompirjevih dobrot.  

 

Začetek počitnic pa vključuje tudi dan reformacije, ko obeležujemo rojstvo slovenskega 

knjižnega jezika. Osrednja osebnost je bil Primož Trubar s svojo prvo knjigo v slovenščini. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnutek proračuna za leto 2017 

 
Znana so izhodišča za sestavo proračuna za leto 2017. 

Prvo branje proračuna za leto 2017 bomo imeli na 17. seji 

OS, ki bo 21. 11. 2016 in nato sprejem predvidoma 19. 

12. 2016. Predhodno bodo osnutek obravnavali vsi odbori 

– delovna telesa OS. 

 

S tem pa do konca leta dela še zdaleč niso končana. 

Postavljajo se solarne luči za javno razsvetljavo v naselju 

Kapla. Asfaltiral se bo cestni odsek v Pondorju s pomočjo 

krajanov, ki živijo ob trasi ceste, in lastnikov zemljišč, ki 

cesto uporabljajo. Popravil se bo tudi odsek povezovalne 

ceste Čeren do meje s Preboldom v Marija Reki. 

 

Z župnijskim svetom bomo od državne ceste umaknili 

kapelico v Ojstriški vasi. Gradi se tudi garaža oz. uta za 

novi poltovornjak, katerega nakup je predviden na 

začetku novega leta. Med krompirjevimi počitnicami pa 

bomo delno nadgradili kuhinjo v šoli. 

 

Začenjajo se tudi praznovanja ob zaključku leta. Kot 

vsako leto imamo konec oktobra druženje gasilskih 

veteranov v Domu krajanov. Naši upokojenci bodo imeli 

tradicionalno martinovanje. 

 

Pozabiti ne smemo na dan reformacije, ki je 31. oktobra, 

in dan spomina na mrtve, ki je 1. novembra. Obiskali 

bomo vsa obeležja v naši lokalni skupnosti in grobove 

častnih občanov.   

  

Župan Tone Grobler    

   

Iz županovega kabineta 

( http://www.pgd-kamnica.si) 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVm4G8rOTPAhWE1xQKHeyvDVoQjRwIBw&url=http://www.pgd-kamnica.si/praznik-dan-reformacije&psig=AFQjCNHPWfN5IyIm-eO6KVXg8OhKIt7KIQ&ust=1476879661777957


 

2 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počastitev dneva spomina na mrtve 

 
Župan Občine Tabor Anton Grobler bo dan spomina na mrtve počastil v  

 

 PETEK, 28. oktobra 2016, z obiskom 

naslednjih obeležij: 

Pokopališče Žalec: 

- grob častnega občana Maksimilijana 

Lesjaka ob 10.00. 

Dom krajanov Tabor: 

- spominska plošča NOB ob 10.30. 

Pokopališče Tabor: 

- spomenik NOB ob 10.45, 

- grob častnega občana Alojza Raka ob 10.50, 

- grob častnega občana Janka Kobaleta ob 

10.55, 

- poklon vsem pokojnim občanom ob 11.00 

pri križu. 

Lepe trate – Črni Vrh: 

- spomenik padlim partizanom ob 11.20. 

Presedle: 

- spomenik padlim partizanom ob 11.50. 

Domačija Matko, Miklavž: 

- spomenik padlim sinovom ob 12.30 in v 

 

 SOBOTO, 29. oktobra 2016, z obiskom 

obeležja: 

Pokopališče Frankolovo: 

- grob častnega občana Leopolda Selčana ob 

9.00. 

Župan bo v spomin na pokojne  na grobovih in obeležjih 

prižgal svečo. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 
 

 

 

Športne in kulturne dejavnosti v Domu krajanov Tabor 

Sezona 2016/2017 

 
Ponovno objavljamo razpored športnih in kulturnih dejavnosti v Domu krajanov Tabor, ki je bil zaradi vrste sprememb, ki 

so se pojavile, z društvi dokončno usklajen v mesecu oktobru 2016. 

 

Vabljeni v čim večjem številu, da izkoristite široko paleto možnosti, ki so na voljo. 

  
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 

NOGOMET 
Sav. nogomet. šola 

 17.00‒18.00 

AEROBIKA 
ŠD Partizan 

10.00‒11.00 

KOŠARKA 
Enanaena 

16.00‒18.00 

KOŠARKA 
ŠD Ris 

17.00‒19.00 

AEROBIKA 
ŠD Partizan 

16.00‒17.00 

RITMIČ. 

GIMNAST. 
Klub za ritm. gimn. 

17.00‒19.00 

BADMINTON 
ŠD Partizan 

18.00‒20.00 

NAMIZNI 

TENIS 
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 

19.00‒22.00 

DRAMSKA 

SEKCIJA 
KUD I. Cankar 

20.00‒22.00 

ODBOJKA 
ŠD Partizan 

 

20.00‒21.00 

NAMIZNI 

TENIS 
ŠD Partizan 

20.00‒21.00 

KOŠARKA 
ŠD Partizan 

20.00‒21.00 

PILATES 
ŠD Partizan 

   

21.00‒22.00 

BADMINTON 
ŠD Partizan 

 21.00‒22.00 

BADMINTON 
ŠD Partizan 

   

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigwPXrq-TPAhWGQBoKHUxJBGoQjRwIBw&url=http://www.mojvideo.com/uporabnik/sponka.com/slika/dan-mrtvih-2009/155998&psig=AFQjCNHomCc_RESeY2gRNL_J_XwbSpYbUA&ust=1476879700463801
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DRUŠTVENI PROSTORI 

PONEDELJEK SREDA ČETRTEK PETEK 

20.00‒22.00 

PEVSKE VAJE  
VOX ‒ KUD I. Cankar 

18.00‒21.00 

VAJE ROGISTI 
KUD I. Cankar 

15.00‒17.00 

PLESNE URICE ‒ 

OTROCI 
M. Vehovar 

19.00‒22.00 

PEVSKE VAJE 
Me PZ 

 

 

 

 20.00‒22.00 

VAJE DRAMSKA S. 
KUD I. Cankar 

 

 

VABLJENI!  

Pripravila in uskladila: Saša Zidanšek Obreza 

 

Zaključena Rekonstrukcija ceste pri Tonu–Konjščica  

 
Občina Tabor je v letu 2011 pričela s pripravo Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta Rekonstrukcije JP 992 

392 pri Tonu–Konjščica. 

 

Dela so se izvajala fazno, skladno z oddanim načrtom porabe 

sredstev po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) v letih 2013, 

2014, 2015 in 2016. Vrednost celotne investicije je znašala 

205.550 EUR. 

 

V letu 2013 je dela izvajal najugodnejši ponudnik, podjetje 

Sovič Franc, s. p., zadnja tri leta pa je delo izvajalo podjetje 

Sašo Cizej, s. p., skupaj z nadzorom, podjetjem Decen, d. o. o., 

ter domačim strokovnjakom za ceste g. Tonijem Sitarjem. 

Ob zaključku se želimo zahvaliti vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uresničitvi cilja, med drugim tudi mejašem, ki so se 

strinjali s posegi ob trasi ceste. 

 

Vse občane vabimo, da se zapeljejo po rekonstruiranem, 1,7 km dolgem odseku, ki pomeni veliko pridobitev, ne samo za 

domačine, ampak tudi za celotno lokalno skupnost. 
 

 

 

 

Alenka Kreča Šmid 

 

Oktober ‒ mesec požarne varnosti 

 
Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je bila namenjena splošni 

požarni varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega monoksida. 

Geslo letošnjega meseca pa je bilo  »DELUJMO PREVENTIVNO«. 

Program meseca požarne varnosti za leto 2016 si lahko ogledate na spletni 

strani Gasilske zveze Slovenije: www.gasilec.net. Zanimive podatke s 

področja gasilstva lahko poiščete še na spletni strani:www.gasilci.org. 

 

V občini Tabor delujejo tri prostovoljna gasilska društva: PGD Ojstriška 

vas - Tabor, PGD Kapla - Pondor in PGD Loke. Poveljnik gasilskega 

poveljstva občine je g. Ivan Derča, VGČ 1. stopnje in namestnik poveljnika 

Peter Jezernik, VGČ. Več o društvih najdete na: www.gz-zalec.org. 

 

Pri Gasilski zvezi Žalec smo pridobili podatke o dosedanjih intervencijah v 

Občini Tabor za leto 2016. Poudariti je potrebno, da so naši požrtvovalni 

gasilci sodelovali tudi v intervencijah zunaj lokalne skupnosti. 

 

In za konec še gasilski pozdrav: Na pomoč! 

 

Saša Zidanšek Obreza 

http://www.gasilec.net/
http://www.gasilci.org/
http://www.gz-zalec.org/
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Intervencije v Občini Tabor 2016 

 
11. 2. 2016 Požari v objektih Ob 22.09 je zagorela drvarnica v naselju Črni Vrh v Občini Tabor. Aktivirani so bili 

gasilci PGD Gomilsko, Ločica ob Savinji, Kapla Pondor, Ločica pri Vranskem, Loke 

in Ojstriška vas -  Tabor ter požar omejili in pogasili. Ogenj je objekt v celoti uničil. 

4. 4. 2016 Požari v objektih Ob 10.18 so v naselju Kapla, Občina Tabor, zagorele saje v dimniku objekta. 

Posredovali so gasilci iz PGD Kapla - Pondor, Ojstriška vas - Tabor, Gomilsko, 

Ločica ob Savinji in Braslovče. Pogasili so goreče saje v dimniku, pregledali dimniško 

tuljavo s termo kamero ter pregledali in prezračili prostore. Na kraj je prišel dimnikar, 

ki bo dokončno očistil dimnik. 

26. 5. 2016 Požari v naravi Ob 11.33 je v Črnem Vrhu, Občina Tabor, gorela suha trava. Gasilci PGD Kapla -

Pondor, Ojstriška vas - Tabor in Loke so ogenj omejili in pogasili. Zgorelo je 

približno 100 kvadratnih metrov suhe trave. 

15. 7. 2016 Tehnična in 

druga pomoč 

V dopoldanskem času so v naselju Loke, Občina Tabor, Gasilci GB Ljubljana, PGD 

Žalec in PGD Ojstriška vas - Tabor nudili tehnično pomoč reševalcem in policistom 

pri reševanju občana. Reševalci RP Celje so občana oskrbeli in predali v nadaljnjo 

zdravstveno oskrbo. 

5. 8. 2016 Močan veter Močan veter, Tabor 

5. 8. 2016 Poplave Ob 21.45 je v naselju Loke v Občini Tabor meteorna voda zalila kletne prostore 

stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Loke. Izčrpali so meteorno vodo 

ter namestili poplavne vreče. 

13. 8. 2016 Eksplozije Ob 12.16 je v Miklavžu pri Taboru v Občini Tabor zakurili v peč za centralno kurjavo 

in na enkrat je temperatura v peči zelo narasla. Že pred prihodom gasilcev jim je 

uspelo ohladiti peč. Gasilci PGD Loke, Kapla - Pondor in Ojstriška vas - Tabor so 

preventivno pregledali peč in okolico ter svetovali, da pokličejo serviserja. 

 
Sabina Sorčan, Gasilska zveza Žalec 

 

 

Degustacija mesnih dobrot Kmetije Laznik 

 
V petek, 30. septembra, je bilo v prostorih TIC-a Tabor živahno. 

 

Okušali smo klasične dimljene klobase in pečenice Kmetije Laznik in tudi takšne z dodatkom hmelja. 

 

Odziv je bil lep, marsikdo pa se je odločil tudi za nakup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saša Zidanšek Obreza 
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Spoštovani občani! 

 

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

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

tel. št. 040 303 888. 

 

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

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

v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, 

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

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

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

 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                      

                                                                                                                   Vaša pravna klinika                                               

 

Na navedeno 

telefonsko številko in 

e-naslov 

miha.centrih@pravna

klinika.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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brezplačno svetovanje za naše občane 

Doplačilna znamka ob tednu požarne 

varnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teden požarne varnosti je bil letos od 3. do 8. oktobra 

2016. V skladu z Zakonom o gasilstvu in Uredbo o 

doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti so bili 

pošiljatelji dolžni za poštne pošiljke v 

notranjem prometu (Slovenija) in mednarodnem 

poštnem prometu (tujina), razen za knjige, časopise in 

revije, plačati prispevek v korist Gasilske zveze 

Slovenije. Prispevek se plača v obliki doplačilne znamke 

in je prispevek za požarno varnost. Nominalna vrednost 

doplačilne znamke je bila 0,15 EUR. Znamka je bila v 

skladu z Zakonom o DDV-1 oproščena plačila davka. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

Psi na javnem mestu sodijo na povodce 
 

 

Ponovno opozarjamo vse lastnike psov, da upoštevajo Zakon 

o zaščiti živali, ki  med drugim nalaga, da z ustrezno vzgojo 

in šolanjem oz. drugimi ukrepi zagotovijo, da žival ni nevarna 

okolici, prav tako pa morajo na javnem mestu zagotoviti 

fizično varstvo psa tako, da je ta na povodcu. 

 

Kar nekaj občanov je izrazilo nejevoljo, saj spuščeni psi 

predstavljajo potencialno nevarnost okolici, tako pešcem, 

voznikom kot ostalim živalim, poleg tega pa tovrstna srečanja 

v večini primerov vzbujajo strah pri otrocih in odraslih. 

 

Prosimo, da upoštevate zakonodajo, saj bomo v primeru 

nadaljnjih pritožb primorani pozvati organ skupne občinske 

uprave ‒ Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja, 

ki bo kršiteljem izrekel denarno kazen. 

 

 

 

 

 

 

 

Saša Zidanšek Obreza 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ9omVs-TPAhWGchQKHcDhB1wQjRwIBw&url=https://www.aliexpress.com/popular/funny-dog-collars.html&psig=AFQjCNHHigfcvqDHdA5OCdr0kmX0_XnR1A&ust=1476881676061666
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Prejeli smo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeriho (arabsko Ariha) – najstarejše mesto na svetu 

 
Jeriho je zelena oaza v dolini reke Jordan na Zahodnem bregu na palestinskem ozemlju. 

Mesto leži 7 km zahodno od reke Jordan, 10 km severno od Mrtvega morja in 30 km 

vzhodno od Jeruzalema. Nahaja se 260 metrov pod morsko gladino, kar je tudi najnižje 

ležeče mesto na Zemlji. Za Jeriho je značilno zmerno podnebje. V zimskem času je še 

posebej priljubljeno kot letoviška destinacija. Poleg svojih turističnih znamenitosti je 

pomembno kmetijsko območje. Znano je po agrumih, dateljnih, bananah, cvetju in 

zimski zelenjavi. V mestu biva več kot 20.000 ljudi. 

 

Jeriho je najstarejše mesto na svetu. Tu so bili najdeni ostanki civilizacije, za katero 

menijo, da sega v obdobje 5 do 7 tisoč let pred našim štetjem. Sodobni raziskovalci so 

mnenja, da ostanki pričajo celo o 10.000-letni zgodovini tega mesta. Arheologi so odkrili 

ostanke več kot 20 naselbin, zgrajene pred več kot 11 tisoč leti. Še danes so tam dobro ohranjeni ostanki Hišamove palače, 

ki jo krasijo čudoviti talni mozaiki. Eni izmed dokazov, da je Jeriho eno od najstarejših mest na svetu kaže vrsta 

izkopavanj pri mestu Tal as-Sultan. Prva arheološka izkopavanja so se pričela leta 1911 v okviru nemško-avstrijske misije 

arheologov E. Selana in C. Watzingerja, ki sta bila tudi prva, ki sta se zanimala za zgodovino mesta. Od leta 1930 do 1936 

je raziskovanja vodil Anglež J. Garstrang. Izkopavanje so zaključili z delom arheologinje K. Kenyon med leti 1952 in 

1961, ki velja za največjo raziskovalko mesta in prav ona je 

ugotovila, da najdene izkopanine pričajo o 10.000-letni zgodovini 

tega mesta. Tako je velika verjetnost, da so najstarejše civilizacije 

živele v dolini reke Jordan. Živahen razvoj mesta ter izum 

keramike je v Jerihu potekal kar tisoč let pred razvojem 

Mezopotamije in Egipta, mesto pa je bilo zgrajeno kar 4 tisoč let 

prej kot piramide v Egiptu. 

 

Jeriho danes uvrščamo med nekaj najpomembnejših zgodovinskih 

krajev. Pogosto je omenjeno tudi v Bibliji, kjer je opisano kot 

»mesto palm«, ki so v in okrog Jeriha ustvarile pogoje za bivanje za tisoče let, v judovsko-krščanski tradiciji je mesto 

znano kot kraj, kamor je Izraelce iz pregnanstva iz Egipta vodil naslednik Mojzesa. 

 

Pomembni in zanimivi zgodovinski objekti v Jerihu so samostan svetega Jurija, Herodova palača, staro mesto Jeriha, 

Kumran, gora skušnjave. Seveda pa je zanimiva reka Jordan in Mrtvo morje. Zaradi navedenega je Jeriho zelo priljubljen 

med turisti. 

Ali Khodary 

ZAHVALA 

 
V 79. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, dedi in pradedi 

 

VINKO TURNŠEK, 

Ojstriška vas 19, Tabor. 

 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 

znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali sveče 

in cvetje, se poklonili njegovemu spominu in ga v velikem številu pospremili na zadnji poti. 

 

Zahvalo izrekamo gasilcem PGD Ojstriška vas - Tabor in župnikoma za lepo opravljen obred. 

 

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. 

 

Žalujoči: vsi njegovi 
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Stiska muc 

 
Dragi občani, ponovno se javljam, da vas seznanim tudi s prvimi uspehi v naši mali občini s sterilizacijo in kastracijo naših 

domačih ljubljenčkov. Zadnjega pol leta so se za sterilizacijo in kastracijo 2 psičk in 6 muc odločili naši sovaščani, katerim 

smo z društveno ceno pomagale članice društva Mačja vila. To so prvi koraki v pravo smer! Lastniki nosimo odgovornost 

za domače živali, saj smo dolžni že po zakonu preprečiti rojstvo nezaželenih živali. Predvsem pri mucah je stiska 

ogromna, širijo se bolezni in živali po nepotrebnem trpijo. Dostikrat jih poberemo v tako slabem stanju, da je rešitev le 

evtanazija. Želela bi več odgovornih in čutečih lastnikov, da se muce ne bi enostavno odvrgle, saj so to živa bitja, ki čutijo 

bolečino, pokažejo privrženost do lastnika in so dostikrat edini prijatelj osamljenih ljudi. 

 

Da bi primitivno mišljenje, da se mlade muce pobijejo, ali da se na njih 

spravi kar domač pes, katerega lastnik to smatra kot naravno selekcijo, 

spadalo v preteklost! 

 

Ne moremo odgovornosti obrniti zmeraj na občino, saj je občina po 

zakonu res dolžna poskrbeti za brezdomske živali. A vir vseh 

brezdomčkov so zmeraj neodgovorni lastniki! 

  

Bodite dobro in enako zaželite tudi vašim živalim. 

 

Irena Zimmermann, 041 315 926 

 

 

 

 

 

Kaj lahko overimo na upravni enoti? 

 
Zagotovo ste se že znašli v dilemi, kje morate overiti 

(potrditi) podpis, dokument ali kopijo pri notarju, ali 

zadostuje upravna overitev na upravni enoti.  

 

V Republiki Sloveniji lahko v skladu z Zakonom o 

splošnem upravnem postopku na katerikoli upravni enoti 

opravite overitev lastnoročnega podpisa, prepisa ali 

kopije, ne glede na kraj bivanja. Takšna overitev je 

enakovredna notarski overitvi lastnoročnega podpisa, 

prepisa ali kopije, vendar je namenjena zgolj uporabi v 

upravnih postopkih.  

 

Lahko se vam npr. zgodi, da morate 

predložiti določeno listino (npr. 

šolska spričevala za vpis na 

fakulteto), vendar tega ne želite 

posredovati v originalu, zato lahko 

predložite kopijo te listine ali listino v prepisu. Vendar 

vam mora v tem primeru uradna oseba na upravni enoti 

potrditi istovetnost kopije. V nekaterih primerih pa je 

potrebno izkazati istovetnost podpisa osebe na 

dokumentu, npr. pri prenosu lastninske pravice pri 

nakupu avtomobila (pooblastilo), pri izjavi lastnika, da 

lahko na njegovem naslovu registrirate podjetje ipd. 

 

S pomočjo overitve pridobi podpis, prepis ali kopija 

dokumenta dokazno vrednost, saj overitev predstavlja 

uradno potrditev pristnosti. Uradno potrditev lahko 

opravi tudi notar, že nekaj let pa overitve izvajamo tudi 

na upravnih enotah. 

 

Z overitvijo lastnoročnega podpisa se potrdi njegova 

pristnost, z overitvijo prepisa ali kopije pa istovetnost 

prepisa ali kopije z izvirno listino. Pri čemer vas bi radi 

opozorili, da v nobenem primeru s tovrstnimi overitvami 

ne potrjujemo resničnosti podatkov v listini. 

 

Če želite, da vam na upravni enoti uradnik potrdi 

istovetnost vašega podpisa na listini, 

se boste morali podpisati pred njim ali 

priznati podpis na listini kot vaš. 

Uradnik nadalje ugotovi še vašo 

istovetnost, kar ugotovi na podlagi 

veljavne javne listine, ki jo je izdal 

državni organ (npr. osebna izkaznica, 

potni list, vozniško dovoljenje, biometrično dovoljenje za 

prebivanje). Izjema velja v primerih, ko vas uradnik 

osebno pozna. Overitev podpisa se potrdi na izvirni listini 

z navedbo datuma overitve, oznake s katero je overitev 

podpisa evidentirana pri organu, z navedbo vrste in 

oznake osebnega dokumenta ter s podpisom uradne osebe 

in z žigom. Postopek na upravni enoti vpišemo v 

evidenco overitev. 

 

Pri overitvi prepisa ali kopije uradnik skrbno preveri 

kopijo dokumenta z izvirno listino, in sicer tako po 



 

8 

vsebini kot tudi v pravopisu. Če je listina poškodovana ali 

ima kakšne zunanje karakteristike, mora to uradna oseba 

vnesti v prepis. Če se prepis ali kopija v celoti ujemata z 

izvirnikom, ju s potrdilom overi in overitev vpiše v 

evidenco. V potrdilu o overitvi se navede oznaka, datum 

overitve, število pol oziroma listov izvirne listine in 

prepisa ali kopije, potrdilo podpiše in odtisne žig. 

 

Pri overitvi listine, na kateri se bo overil vaš podpis, 

morate biti osebno prisotni. Lahko pa kdorkoli prinese 

kopijo listine za overitev, skupaj z izvirno listino, razen v 

primerih ko želite overiti svoj osebni dokument. 

 

Za overitve podpisa, kopije ali prepisa boste odšteli 3,00 

EUR, za overitve podpisa na garantnem pismu pa 5,00 

EUR. 

Poudarili bi radi, kot že zapisano zgoraj, da velja upravna 

overitev zgolj v upravnih postopkih. V kolikor 

potrebujete potrditev pristnosti listine zaradi sodelovanja 

v drugih postopkih (na primer vpis v zemljiško knjigo, 

sodni postopki …), boste morali obiskati notarja, saj je 

potrebna notarska overitev. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. (03) 

713 51 20 ali nam pišite na e-naslov: ue.zalec@gov.si.  

                                                                                                  

Simona Stanter, načelnica

 

 

 

 

 

Knjižne novosti, ki vas čakajo na policah Občinske knjižnice Tabor 

 
 Croos-Müller, C.: Glavo gor: mali učbenik 

preživetja: takojšnja pomoč pri stresu, slabi volji 

in drugih stiskah; 

 Hvaležni medved: slovenska ljudska pravljica = 

The grateful bear : Slovenian folktale; 

 Koren Kuhar, S.: Ustvarjalno leto : več kot 60 

navihanih aktivnosti za otroke : ustvarjalne 

ideje, zabavne igre, zanimivi eksperimenti za 

vse štiri letne čase; 

 Hilling, W.: Moje življenje v pasjih šapah; 

 Doerr, A.: Vsa ta nevidna svetloba; 

 James, E.: Vojvodinja ponoči; 

 Banner, C.: Hiša na robu noči. 

 

Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek med 14. in 18. uro. 

Občinska knjižnica Tabor 

 

10. obletnica domoznanskega oddelka Medobčinske splošne knjižnice Žalec 

 

V ponedeljek, 26. septembra 2016, so v Medobčinski 

splošni knjižnici Žalec s slovesnostjo zaznamovali 10. 

obletnico odprtja in s tem organiziranega delovanja 

domoznanskega oddelka. 

Ob jubileju so pripravili bogat kulturni program, v 

katerem so se predstavila društva iz Spodnje Savinjske 

doline. Tako so v programu, ki ga je povezovala Jolanda 

Železnik, direktorica Medobčinske splošne knjižnice 

Žalec, sodelovali: godba Liboje, ki je z melodijo 

privabljala ljudi v dvorano, glasbena skupina M.J.A.V., 

Savinjski rogisti, Folklorna skupina Vransko, Braslovški 

Ajnzarji, plesna skupina Mavrica, MPZ Karel Virant in 

Dramska skupina Teloh, ki deluje v sklopu Kulturnega 

društva Ivan Cankar Tabor. 

 

Karmen Kreže, vodja domoznanskega oddelka 

Medobčinske splošne knjižnice Žalec, je v svojem govoru 

predstavila delovanje in dejavnosti domoznanskega 

oddelka v teh desetih letih. Poudarila je, da domoznanski 

oddelek Medobčinske splošne knjižnice Žalec obsega 

območje šestih občin: Občino Braslovče, Občino Polzela, 

Občino Prebold, Občino Tabor, Občino Vransko in 

Občino Žalec. Svoje prostore ima v Občinski knjižnici 

Žalec, ki je tudi osrednja knjižnica za vse preostale enote. 

 

Do zdaj so obdelali 2123 izvodov monografskih 

publikacij in 65 naslovov serijskih publikacij, ki so tako 

ali drugače vezane na območje Spodnje Savinjske doline. 

Imajo bogato zbirko starih razglednic tega območja. 

Hranijo in zbirajo tudi raziskovalne naloge vrtcev in 

osnovnih šol žalske občine. Hranijo in zbirajo ves pisni 

material, ki se navezuje na območje Spodnje Savinjske 

doline (vedute, načrti, zemljevidi, koledarji, zapisniki, 

letaki, vabila, fotografije, glasila osnovnih šol in podjetij, 

časopisni članki, plakati, promocijsko gradivo zavodov, 

podjetjih, društev in organizacij, zgoščenke, DVD-ji, 

fotografije …). Hranijo tudi mape s predstavitvenimi 

podatki vidnejših Spodnjesavinjčanov oz. domoznancev 
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in informacijami s področja njihove ustvarjalnosti, 

zapuščino pesnice Mete Rainer in del zapuščine 

skladatelja Friderika Širce – Rista Savina, slikarja Doreta 

Klemenčiča – Maja, botaničarke Ljerke Godicl, pisatelja 

Daneta Debiča ter pesnice Neže Maurer, del delovne 

zapuščine žalskega in petrovškega trgovca Antona 

Vodenika in del delovne zapuščine geografa Milana 

Natka. Zelo veliko delajo za promocijo in pomen 

domoznanstva Spodnje Savinjske doline. Poleg raznih 

razstav in drugih domoznanskih prireditev v vseh enotah 

Medobčinske splošne knjižnice Žalec aktivno sodelujejo 

z vnašanjem gesel v spletni biografski leksikon 

celjskozasavski.si. Vnašajo zgodbe na portal Kamra. Leta 

2013 so začeli redni mesečni projekt Utrip 

domoznanstva, v sklopu katerega je vsak prvi ponedeljek 

v mesecu namenjen predstavitvi lokalnega društva, 

organizacije ter posameznikov iz Spodnje Savinjske 

doline. Domoznanski oddelek Medobčinske splošne 

knjižnice Žalec se je predstavil na treh predavanjih kot 

primer dobre prakse, in sicer na 1. festivalu 

domoznanstva Domfest v Osrednji knjižnici Srečka 

Vilharja Koper leta 2009, na srečanju domoznancev 

slovenskih splošnih knjižnic v Narodni in univerzitetni 

knjižnici leta 2015 ter septembra letos na posvetovanju 

Zveze bibliotekarskih društev Slovenije v Mariboru.  

 

Na koncu je Karmen Kreže poudarila: »Tudi mi, ki 

delujemo v tem trenutku, v tem okolju, smo oz. bomo del 

domoznanstva, zato pozivamo vse, da skrbno čuvamo ta 

kolektivni spomin. Samo z našimi prispevki bo ta 

bogatejši in vrednejši. Želimo si, da bi nas posamezniki, 

društva, podjetja, šole, zavodi in drugi, ki pripravljate in 

izdajate najrazličnejše brošure, časopise, biltene, vabila 

ipd., o njihovem izidu obvestili ali pa nam jih mogoče 

poslali. Tako vaše publikacije ne bodo prezrte oz. ne 

bodo šle mimo nas, njihova vsebina pa bo dostopna širši 

javnosti.« 

 

Uspešnemu delu do zdaj in še naprej pa sta v svojem 

govoru zaželela tudi župan Občine Žalec Janko Kos in 

koordinatorica izvajanja posebnih nalog osrednjih 

območnih knjižnic v Narodni in univerzitetni knjižnici 

Milena Bon. V avli Doma II. slovenskega tabora Žalec pa 

je gostom naredil spominski odtis motiva Hmeljske 

princese avtorja Adija Arzenška spoštljivi naslednik črne 

umetnosti Mojster Janez. 

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo hmeljarskih starešin in princes Slovenije se predstavi 

 
V sklopu festivala Zeleno zlato smo v Medobčinsko splošno knjižnico Žalec v ponedeljek, 3. oktobra 2016, povabili 

Društvo hmeljarskih starešin in princes Slovenije, ki skrbi za zastopanje interesov vseh hmeljarjev Slovenije in promocijo 

hmeljarstva. Društvo deluje že 12. leto, njegova ustanovitelja pa sta bila Milan Lesjak in Janez Oset. Danes ima že kar 182 

članov. Več o društvu, njegovem delovanju in prireditvah, ki jih pripravljajo, so nam povedali predsednik društva Janez 

Oset, hmeljarski starešina Janez Serdoner in hmeljska princesa Barbara Bosnar. Pogovor sta vodili Karmen Kreže in Tanja 

Pilih. 

  

Pomen hmelja in običaje, povezane s to žlahtno rastlino, 

ohranjajo z različnimi in zanimivimi prireditvami. Avgusta so 

praznovali že 54. dan hmeljarjev, v sklopu Oktoberfesta pa so 

organizirali tudi hmeljarski likof. Sodelujejo na pohodu po 

hmeljski poti, njihov obseg dela pa se je povečal tudi z odprtjem 

fontane Zeleno zlato. Ponosni so na to, da je bilo društvo v letu 

2010 sprejeto v mednarodno združenje hmeljarjev, udeležujejo se 

tudi hmeljarskih sejmov. Lani jim je uspelo izvesti zaščito 

štajerskega hmelja, kar je velik uspeh. Zelo dobro sodelujejo tako 

z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot s 
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Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Ponosni so, da pridelujejo sorte hmelja, ki so poznane in zelo cenjene po vsem 

svetu. Društvo hmeljarskih starešin in princes Slovenije s svojim delom, znanjem in trdno voljo ohranja hmeljarsko 

tradicijo v Spodnji Savinjski dolini in Sloveniji nasploh. Kljub slabim časom so ostali zvesti hmelju in svoje znanje še 

naprej prenašajo na mlajši rod. Članom društva, starešinam in princesam želimo veliko uspehov še naprej. 

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor 

 
Z novim šolskim letom smo v Občinski knjižnici Tabor ponovno začeli s pravljičnimi uricami. Pravljičarka Mateja 

Jezernik je tokrat ob pravljici o medvedku pomagalčku otrokom razložila, kaj naredimo, če se izgubimo. Vedno moramo 

imeti pri sebi kakšen listek ali pa izkaznico, npr. osebno izkaznico, s svojim imenom in priimkom, naslovom in 

telefonskimi številkami. Potem poiščemo policista, ker ga vedno lahko prosimo za pomoč. Če se izgubimo v trgovini, 

živalskem vrtu, na postaji ali letališču, stopimo do blagajne, ker bodo blagajničarke povedale naše ime po zvočniku in nas 

bodo starši lahko našli. Če se izgubimo v 

parku ali na plaži, lahko stopimo do npr. 

prodajalca s sladoledom. Če nam neznanec 

reče, da nam lahko pomaga, da lahko 

prisedemo ali da nas bo on peljal, moramo 

vedno glasno reči NE! Tudi v tuje 

stanovanje nikoli ne vstopamo. Če se 

izgubimo, vedno ostanimo na mestu, kjer je 

veliko ljudi. 

 

Na koncu so si otroci sami izdelali 

medvedka pomagalčka. Na listek so 

napisali svoje ime in priimek, naslov in 

telefonsko številko. 

 Občinska knjižnica Tabor 

 

Potovanje na fronto 

 
V Medobčinski splošni knjižnici Žalec smo se spet pridružili številnim 

prireditvam ob stoletnici prve svetovne vojne, ko se vsa Evropa posveča 

oživljanju spomina na te dogodke. Organizirali smo predstavitev knjige 

Potovanje na fronto (Viaggio al fronte) italijanskih avtorjev Giacinta De Carolija 

in Marie Luise De Caroli. V slovenščino jo je prevedel mag. Valter Reščič, ki jo 

je izdal v samozaložbi ter tudi predstavil. Knjiga temelji na dnevnikih 

italijanskega zdravnika na soški fronti Giacinta De Carolija. Kot italijanski 

vojaški zdravnik je od 26. julija 1915, ko je odpotoval iz Torina, do 28. 

novembra 1915, ko je bil iz Goriških brd poslan na fronto v Plave, pisal dnevnik. 

Dnevnike dopolnjuje zdravnikova hči Maria Luisa De Caroli, ki je po očetovi 

smrti pregledovala očetove dnevnike in obiskala opisane kraje. S knjigo želi 

postaviti spomenik očetovemu pogumu in človečnosti. Giacinto De Caroli je bil na fronti deležen vsega, kar se je tam dalo 

doživeti, pretežno težkega, hudega, napornega in mučnega. Fronta ga je zaznamovala za vse življenje, zato je lahko po 

toliko letih dovolj natančno opisal, kako je preživel čas do konca vojne, ko so ga iz Plav premestili v okolico Gorice. Leta 

1922 je bil dokončno odpuščen iz vojske. Takrat se je vrnil k normalnemu življenju in svoji zdravniški praksi.  

 

 

 

Ko spregovori srce, zmore glava, zmorejo roke 

 
V četrtek, 6. oktobra 2016, je bilo že 11. druženje 

stanovalcev Doma Nine Pokorn Grmovje, Doma 

upokojencev Polzela in Našega doma Vransko. 

Obiskovanje stanovalcev poteka že vse od leta 2002. 

Brati sta jim začeli Anka Krčmar in Jolanda Železnik. 

Zadnja leta varovance Doma Nine Pokorn obiskuje Irena 

Štusej, občasno tudi Anka Krčmar. Z varovanci Doma 
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upokojencev Polzela je Darja Baloh. Valerija Jerman in 

Laura Jelen pa se z njimi srečujeta v Našem domu na 

Vranskem. 

 

Druženja, ki smo jih 

poimenovali bralne urice, 

potekajo dvakrat na 

mesec. Gre za 

prostovoljno delo z 

ljudmi, ki so hvaležni 

poslušalci in dobri 

učitelji. S svojimi 

izkušnjami nas bogatijo. Skozi branje in pogovor 

varovanci skupaj povežejo pretekle dogodke s sedanjimi. 

Včasih s solzami v očeh obujajo spomine, kdaj drugič se 

iskreno nasmejijo nagajivim pripetljajem. Pogovori 

zaidejo tudi na pot aktualnih družbenih problemov, ko z 

žarom v očeh skupaj poiščejo odlične rešitve. Kako 

preprosto bi bilo rešiti svet! Ko bi le bili volja in moč, ki 

poslušata srce. Takrat zmore glava, zmorejo roke. 

 

Vsako leto je vrhunec teh bralnih uric skupno druženje 

varovancev iz vseh treh domov. Letos smo prireditev 

pripravili v prenovljeni avli Doma II. slovenskega tabora 

v Žalcu. Kulturni program so pripravili učenci mlajše 

gledališke skupine Osnovne šole Petrovče. Pod 

mentorstvom Sonje Rebernik so odigrali predstavo Kdo 

je napravil Vidku srajčico. Ob kitari je zapel Leon 

Ašenberger, študent glasbe. 

Program so s petjem in 

deklamacijami nadaljevali še 

varovanci sami. V knjižnici 

je na ogled postavljena tudi 

razstava njihovih ročnih del. 

Dogodek je povezovala 

direktorica Medobčinske 

splošne knjižnice Žalec 

Jolanda Železnik, zbrane so 

pozdravili župan Občine Vransko Franc Sušnik, 

podžupanja Občine Žalec dr. Hana Šuster Erjavec, 

podžupan Občine Polzela Igor Pungartnik in podžupan 

Občine Tabor Ludvik Miklavc. Za pogostitev je 

poskrbela zeliščarica Fanika Burjan, ki vsako leto 

razveseli s čajem in sadnim kruhom. Za majhno 

pozornost in spomin, ki ga varovanci odnesejo s sabo, sta 

poleg knjižnice letos poskrbela še dva sponzorja: Založba 

Družina in podjetje DM Drogerie Markt iz Ljubljane. 

 

Zadovoljni in srečni so se varovanci poslovili. Za eno 

leto. Ko bo spet prišel dan, namenjen le njim. 

 

Laura Jelen 

 

 

Drobtinica 2016 ‒ topel obrok za otroke 

Malo je … veliko 

 

Zaskrbljujoč je podatek, da je med 287.000 osebami, ki so izpostavljene tveganju revščine, kar 54.000 mladoletnih otrok 

(14,2 % od vseh otrok). In prav njim je namenjena naša akcija Drobtinica 2016, saj nas v Rdečem križu Slovenije še 

posebej skrbi za otroke, ki živijo v pomanjkanju in trpijo zaradi raznovrstnih posledic revščine. Med drugim tudi 

pomanjkljive in nepravilne prehrane, kar vpliva na njihov zdrav telesni, psihični in intelektualni razvoj.   

 

Tako že vrsto let na svetovni dan hrane, 16. oktobra, z enodnevno kampanjo Drobtinica dopolnjujemo svoje programe 

socialne pomoči otrokom iz socialno šibkejših okolij in slovensko javnost ozaveščamo o (ne)zadostni in/ali (ne)pravilni 

prehrani naših najmlajših ‒ osnovnošolcev ter obenem spodbujamo čut solidarnosti z vsemi, ki so se znašli v stiski.  

 

Prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega križa Žalec, Šempeter, Prebold, Polzela, Vransko, Liboje, Braslovče in 

Petrovče - Levec in učenci krožkov Mladi člani RK so dopoldne (15. 10. 2016) na devetih stojnicah pred trgovskimi centri 

Mercator Žana Žalec, Šempeter, Liboje, Levec in Prebold, Tuš Vransko, Polzela in Bala Petrovče ter Jager Braslovče v 

zameno za prostovoljne prispevke mimoidočim ponujali kruh in ostale domače prehranske izdelke, ki so jih podarili 

prostovoljci in sokrajani. V štirih urah so zbrali skupaj 4.983 evrov. Sredstva bodo namenili pomoči pri plačilu kosil 

osnovnošolskim socialno ogroženim otrokom. 

 

Akcijo so podprli Mercator, Pekarna Pocajt Grče, Kmetija Flis Spodnje 

Grušovlje in Mlekarna Celeia. 

 

Še vedno lahko sodelujete v akciji, tako da pošljete na številko 1919 SMS z 

besedo DROBTINICA in prispevate 1 evro ali DROBTINICA5 in prispevate 

5 evrov.  

 

Hvala, da pomagate!  

 Akcija Drobtinica v Šempetru. 
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Dobrodelni koncert Človek – človeku 
 

V dvorani Doma II. slovenskega tabora je v nedeljo, 16. oktobra, Medobčinsko društvo invalidov Žalec uspešno izpeljalo 

že 14. dobrodelni koncert Človek – človeku. 

  

Z zbranim denarjem bodo pomagali petim težkim invalidom 

za pridobitev pripomočkov in urejanje bivalnih razmer. Del 

sredstev bodo namenili še za socialno pomoč invalidom z 

nizkimi osebnimi prejemki. Za pokrovitelje koncerta je MDI 

Žalec naprosila župane vseh šestih občin, kjer tudi živijo 

člani društva, častni pokrovitelj pa je bil predsednik 

Državnega sveta RS Mitja Bervar. 

   

Prireditev v Domu II. slovenskega tabora je bila to nedeljo 

pozno popoldan znova prežeta z dobrodelnostjo, z ljubeznijo 

do ljudi, ki potrebujejo pomoč. K temu je svoje dodal tudi dolgoletni voditelj te prireditve Tone Vrabl, ki je s svojimi 

besedami in vodenjem še poudaril pridih dobrodelnosti. Klicu pomoči se je odzvalo veliko ljudi, ki so prišli na koncert, kot 

tudi nekaj donatorjev, vključno z občinami Savinjske doline, ki so prispevali še dodatna sredstva za ta namen. V prvi vrsti 

pa so se temu klicu odzvali tudi vsi izvajalci programa, ki so se odpovedali honorarju. 

   

Na tokratnem odru dobrodelnosti se je v dve in pol 

urnem koncertu zvrstilo lepo število nastopajočih, 

ki so ustvarili nadvse prijetno in nepozabno 

glasbeno-pevsko vzdušje. Koncert je pričela 

izjemna pevka  Manca Izmajlova, kjer je občinstvu 

skoraj zastajal dih. V nadaljevanju je oder 

zapolnila glasba in petje citrarke Tanje Zajc Zupan, 

ob zaključku pa sta nastopili skupaj z Manco in 

tako postregli z nenadejanim presenečenjem, saj je 

njun skupni nastop bil dodatna obogatitev sicer 

zelo pestrega programa. Tega so vsestransko oplemenitili še učenci Glasbene šole Risto Savin pod vodstvom Dejana 

Tamšeta, sopranistka Andreja Zakonjšek Krt, Vokalna skupina ZaPet, ansambel Lunca, ansambel Zaka' pa ne, ansambel 

Navihani muzikanti, ansambel Mira Klinca, ansambel Smeh  in za konec še  Godba veteranov Univerze za tretje 

življenjsko obdobje Žalec. 

  

Svoj delež k temu večeru so z nagovori prispevali še predsednik MDI Žalec Janez Meglič, župan Občine Žalec Janko Kos 

in predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar. Vsi so ob tem izrazili veselje in zadovoljstvo nad tolikšnim obiskom in 

poudarili pomen dobrodelnosti in tokratnega koncerta. Predsednik Janez Meglič pa se je  ob tem zahvalil vsem 

prostovoljcem, izvajalcem programa in vsem, ki so pomagali pri organiziranju dobrodelnega koncerta, hkrati pa je 

napovedal tudi 15. jubilejni dobrodelni koncert ob letu osorej, ki bo že lep jubilej. 

 

                                                                                            D. Naraglav 

 

 

Bodi viden, bodi previden ‒ pozor, pešci 

 
V ponedeljek, 3. oktobra, se je začela nacionalna preventivna akcija za večjo varnost peščev »Bodi viden – bodi previden«, 

ki je trajala do 16. oktobra 2016. Preventivna akcija posveča posebno pozornost večji osveščenosti pešcev, še posebej 

starejših in otrok – šolarjev in voznikov glede pravilnega ravnanja v cestnem prometu. Zaradi vse krajšega dneva 

posvečajo v agenciji posebno pozornost tudi uporabi odsevnih teles, saj so pešci in tudi rekreativni tekači izpostavljeni 

večjim tveganjem prometnih nesreč in zmanjšani vidljivosti.  
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Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacionalnega 

programa in preventivnih ter vzgojnih aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa (AVP), ki je nosilec nacionalne 

preventivne akcije za večjo varnost pešcev. 

 

Delež umrlih pešcev se je v lanskem letu (2015) primerjalno z letom 2014 povečal za 

14 % (iz 14 mrtvih v letu 2014 na 16 mrtvih pešcev v letu 2015). Delež mrtvih 

pešcev predstavlja 13 % delež med vsemi smrtnimi žrtvami prometnih nesreč. 

Število huje telesno poškodovanih pešcev ostaja na isti ravni kot v letu 2014. V 

letošnjem letu je na slovenskih cestah umrlo že 17 pešcev in od tega kar 5 pešcev na avtocesti. 

 

V zadnjih letih je naraslo število prometnih nesreč z udeležbo pešcev v naselju (v letu 2015 12 mrtvih v naselju, 4 izven 

naselja), med drugim tudi na prehodih za pešce, kjer so letos umrli trije pešci. Žal pa je bila med umrlimi pešci, kar pri 

štirih, ugotovljena visoka stopnja alkohola v krvi. 

 

Glavni vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami za pešce so neupoštevanje in odvzem prednosti, v veliki meri 

tudi nepravilnost pešca pri prečkanju vozišča (letos 7 mrtvih) ter neprilagojena oz. prehitra vožnja voznikov. Največ 

prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesensko-zimskih mesecih. Pri tem posebej izstopa mesec november. Tudi 

zato so agencija in ostali vključeni deležniki preventivno-vzgojne aktivnosti v tem in prihodnjih mesecih še dodatno 

okrepili.  

  

STAREJŠI PEŠCI ŠE POSEBEJ OGROŽENI – UPORABA ODSEVNIH TELES NUJNO POTREBNA 

 

Med smrtnimi žrtvami pešcev nadpovprečno izstopajo starejši udeleženci. V letu 2015 namreč beležimo kar 10 smrtnih 

žrtev s starostjo nad 64 let in letos že 8 mrtvih. Za večjo vidnost in varnost pešcev je torej potrebno opozoriti na nujno 

uporabo odsevnih teles in svetlejših oblačil ter uporabo prometnih površin, ki so namenjene za hojo pešcev. Na področju 

osveščanja pešcev agencija odlično sodeluje z lokalnimi sveti za preventivo, nevladnimi organizacijami in verskimi 

skupnostmi. 

 

Skladno s cilji nacionalnega programa in obdobnega 

načrta za leti 2015 in 2016 so v agenciji okrepili tako 

preventivne aktivnosti kot tudi uvedli dodatne ukrepe 

za umirjanje prometa, istočasno pa z ostalimi deležniki 

zagotavljajo pešcem prijaznejšo infrastrukturo (hodniki 

za pešce, urejeni prehodi in avtobusna postajališča) z 

namenom krepitve večje varnosti pešcev.  

 

V ČASU AKCIJE JE OKREPLJEN NADZOR POLICIJE 

 

Poleg preventivno-vzgojnih akcij je potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije in mestnih oz. občinskih redarstev, ki so 

spremljali pravilno ravnanje voznikov kot tudi pešcev v cestnem prometu. 

 

Sprejet program aktivnosti nacionalne akcije, ki opredeljuje številne ukrepe pristojnih državnih institucij in terenske 

preventivne akcije v lokalnih skupnostih ter na več kot 230-tih osnovnih šolah, AVP izvaja dosledno in aktivno, ob tem pa 

za večjo varnost pešcev spodbuja in sofinancira tudi projekte nevladnih organizacij ter sistemsko usposablja predstavnike 

pristojnih institucij s področja šolskih poti in varnosti pešcev. 

 

Javna agencija RS za varnost prometa 

 

Karierni sejem MojeDelo.com bo povezal Savinjsko dolino 

 
Karierni sejem je ena izmed aktivnih oblik iskanja 

zaposlitve. Gre za edinstveno priložnost, kjer lahko brez 

predhodnih selekcijskih postopkov opravite zaposlitveni 

razgovor z delodajalci, ki v tem trenutku zaposlujejo ali 

pa že sedaj načrtujejo, da bodo zaposlovali v naslednjih 

mesecih.  

 
Vabimo vas na prvi Regionalni karierni sejem 

MojeDelo.com, ki bo  

23. 11. 2016 med 10.00 in 18.00 na Celjskem sejmu. 
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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), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 
40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – 
ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – 
odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15) in 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je 
Občinski svet Občine Tabor na 16. redni seji, dne 03.10.2016 sprejel 

 

ODLOK O  
REBALANSU PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2016 

 
1. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2016 (Uradne objave Občine Tabor 2/2015) 
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 2016 

__________________________________________________________________________________________ 
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 
        741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna Evropske unije 

1.673.153 
1.350.081 
1.173.868 

       1.048.903 
72.265 
39.700 
13.000 

176.213 
88.463 
1.050 

600 
16.000 
70.100                            
60.161 
24.700 
35.461                                               

262.911                                  
262.911 

0                                 

VSEBINA 

 

 

 
 

 ODLOK o Rebalansu Občine Tabor za leto 2016 

 SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 

1/3

 
 1/1 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0892
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3504
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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) 

 

 
1.589.194                   

658.160                    
184.137                      

30.485 
409.478                                            

8.320                      
25.740 

667.646 
17.880 

411.213 
44.782 

  193.771 

255.548                         
255.548 

7.840 
4.400 
3.440 

 
83.959 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
__________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov                               Rebalans proračuna 2016 

__________________________________________________________________________________________ 
                 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 2016 

__________________________________________________________________________________________ 
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 

                97.794                      
                97.794 

97.794      

              127.698  
              127.698 

             127.698 
                
                54.056 
 
 
               -29.904 

2/3

 
 1/1 
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Župan Občine TABOR 
  Anton Grobler l.r. 

  
 (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 + 

 
             

  -83.959 
 
            
 
                 
               70.311 
  

2. člen (dodatno zadolževanje občine) 
 

V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni 
list RS, št. 96/15; v nadaljevanju: ZIPRS1617) se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo 
v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu (v obliki povratnih sredstev z moratorijem do 15. 3. 2018 
brez obresti z dobo vračanja do 10 let). 
 
Iz tega naslova se Občina Tabor lahko dodatno zadolži do višine 47.794€. 
 

3. člen (uveljavitev odloka) 
 

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2016 (Uradne objave Občine Tabor 2/2015) ostanejo 
nespremenjene. 

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

 
Tabor, 3. 10. 2016 

                     OBČINA TABOR 
                                ŽUPAN Anton GROBLER l.r. 

 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010,60/15) je Občinski svet 
Občine Tabor na 16. redni seji dne 03.10.2016 sprejel 

 
S K L E P  

o ukinitvi statusa javnega dobra 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Tabor je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:  
1. parc.št. 1668/2, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 46 m², (za obstoječo javno pot se zagotovi nadomestna parcela) 
2. parc.št. 1642, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 475 m²,  
 

2. člen 
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Tabor. 
 

3. člen 
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Tabor izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na 
nepremičninah iz 1. člena tega sklepa. 
 

4. člen 
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, 
pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. 
 

5. člen 
Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Št.: 478-01/2016 
Tabor, dne 3. 10. 2016

3/3

 
 1/1 
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A karierni sejmi niso samo za tiste, ki trenutno iščejo 

novo službo. Poleg zaposlitvenih razgovorov dogodki 

ponujajo tudi informacije o trgu dela, pripravi na iskanje 

prve zaposlitve in predstavljajo številne možnosti za 

gradnjo posameznikove karierne poti. Sveže ideje in 

nasveti uspešnih poslovnežev, ki predavajo na sejmih, 

nam lahko pomagajo do lastnih uspehov.  

 

Program na Regionalnem kariernem sejmu 

MojeDelo.com 

 

1. Predstavitve podjetij  

Na spletni strani www.kariernisejem.com odkrijte 

prisotna podjetja, poiščite vam najbolj primerna, jih 

preučite in s posodobljenim življenjepisom obiščite 

njihove stojnice. Svetujemo vam, da spletno stran večkrat 

obiščete, saj potrjena sodelujoča podjetja sproti dodajamo 

na spletno stran. 

 

2. Karierna predavanja in Kul kariere znanih Slovencev 

Za vas imamo pripravljen pester program predavanj. 

Prisluhnite strokovnjakom, ki o trgu dela vedo številne 

koristne informacije in uporabite tiste, ki vam bodo 

pomagala na vaši karierni poti. Vabljeni tudi na 

moderirane pogovore z znanimi Slovenci o njihovih 

karierah in priložnostih, ki so jih ob pravem trenutku 

prepoznali in zgrabili. Celoten program najdete tukaj. 

 

3. Karierno svetovanje 

Sodoben življenjepis ‒ kratek, jedrnat in prodajno 

usmerjen – je tisto, kar potrebujete, da vas delodajalec 

povabi na zaposlitveni razgovor. Tudi če imate že 

pripravljen, nekoč uspešen življenjepis, je morda ravno 

sedaj čas za posodobitev. Kako pripraviti uspešno osebno 

predstavitev, v katero boste zapakirali vaš paket veščin in 

znanj ter prepričali kadrovika, da ste boljši od vaše 

konkurence? O tem boste lahko na sejmu povprašali 

izkušene karierne svetovalce in si odprli vrata do 

razgovora.  

 

4. Brezplačna psihometrična testiranja 

V zadnjih letih se veliko govori o psihometričnih testih, 

ki pri mnogih vzbujajo strah in trepet, a vse to je odveč. 

Delodajalci se jih poslužujejo v ožjih krogih 

zaposlitvenih razgovorov, ko želijo spoznati vaše 

osebnostne lastnosti in se prepričati, da se boste znali 

prilagoditi trenutnemu timu v podjetju. Kakšni so vaši 

potenciali, kje ležijo vaše prioritete in kakšne imate 

načrte za prihodnost? Rešite brezplačno psihometrično 

testiranje in spoznajte testiranje ter odkrijte vaše močne 

in šibke kompetence! 

 

5. Foto kotiček 

Nepogrešljiv element vsakega sodobnega življenjepisa je 

primerna fotografija, ki doda vaši predstavitvi osebno 

noto. A mnogi si ne morejo privoščiti profesionalnega 

fotografiranja, zato je letošnja novost še kako dobrodošla. 

Imeli boste možnost za brezplačno profesionalno 

fotografiranje, kjer bomo ustvarjali poslovne fotografije 

primerne za uporabo v pol-formalnih dokumentih kot je 

življenjepis.  

 

Na sejem pridite pripravljeni 

Kljub nevsakdanjemu načinu iskanja zaposlitve se morate 

zavedati, da gre tudi tokrat zares. Na sejem pridite 

poslovno oblečeni, natisnite dovolj kopij življenjepisa in 

si pripravite 30-sekundni predstavitveni govor, ki vas bo 

prodal.  

 

Veliko uspeha pri iskanju zaposlitve vam želi ekipa 

zaposlitvenega portala MojeDelo.com. 

 

Maja Mišić, Maja Radišek, MojeDelo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14

 
 1/1 

http://www.kariernisejem.com/
http://kariernisejem.com/karierni-sejem-celje-2016-program/
http://www.mojedelo.com/


 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Pozdrav najmlajših 

 
Prijetne pozdrave vam pošiljamo najmlajši iz Vrtca Tabor. Naj 

bodo pozdravi prijetni tudi staršem, ki ste nam otroke zaupali. V 

septembru se nam je na novo pridružilo 5 otrok, v oktobru eden in 

pričakujemo jih še kar nekaj. Ker smo pravi korenjaki, smo že 

marsikaj počeli. Ob lepih, toplih septembrskih dneh smo imeli 

veliko piknikov, saj smo se podali na sprehode, se ustavili in 

pojedli sadno malico. Poleg različnih iger, pesmic in zgodbic, smo 

tudi imeli trgatev, trebili smo bučo in se igrali z različnimi 

jesenskimi plodovi. 

Otroci z Matejo in Ido 

 

 

 

Jesensko srečanje v Vrtcu Tabor 

 
Kaj storiti, ko se zgodi nesreča? Lahko pomagamo? Kako naj 

pomagamo? 

  

Letošnje jesensko srečanje v Vrtcu Tabor se je odvijalo na temo 

REŠEVANJA. Vsem prisotnim – tako otrokom, staršem kot tudi 

vzgojiteljicam je to srečanje doprineslo bogat nabor informacij, izkušenj 

in znanj, ki so neprecenljivega pomena.  

Vreme nam je sprva sicer naredilo nekaj preglavic, a smo vseeno 

odločeni, da se v torek, 4. oktobra, vidimo. Srečanje smo izvrstno 

izpeljali do konca.  

Iz vrtca in šolskih klopi 

Obiskala nas je štorklja 
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 
 

 

 

 
 

 

 19. septembra se je rodila 48 cm velika in 2910 g težka deklica Julija staršema Nini in 

Damjanu Lopanu iz Lok. 

 

 16. oktobra se je rodil 51 cm velik in 3300 g težek deček Timotej staršema Maruši Fabjan in 

Matevžu Zupančiču iz Črnega Vrha.  

 

 

 

 

 
 

 
 

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. 
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Na velikem igrišču sta nas pozdravila dva policista ‒ vodnika reševalnih psov. Pokazala sta nam opremo, ki jo imajo 

reševalni psi in njihovi vodniki. Za pravo presenečenje sta poskrbela psa, ki sta ju policista pripeljala s seboj. Eden izmed 

njiju nas je s svojim vodnikom prevzel z izjemnimi triki in sposobnostmi.  

 

Reševalno vozilo, ki smo ga pričakovali se je žal odpeljalo 

mimo, saj je bilo na nujni vožnji. Obljubljajo pa, da se 

oglasijo v vrtcu kar tako, brez klica na pomoč. 

 

Pred šolo smo si lahko ogledali prikaz oživljanja z 

defibrilatorjem, ki ga imamo na naši občini. Gospod Damjan 

Mikolič, oče naših dveh varovancev in usposobljen 

zdravstveni tehnik ‒ reševalec, nam je predstavil pomembno 

in odgovorno ravnanje v primeru dajanja prve pomoči. 

Otroci so s svojimi starši izvajali masažo srca, prav tako pa 

tudi vadili položaj za nezavestnega.  

 

Gasilci PGD Ojstriška vas - Tabor so nam omogočili, da 

smo si lahko natančno ogledali gasilsko vozilo. Z njihovo 

pomočjo smo pogasili pravi ogenj z gasilnim aparatom, potrudili smo se z vedrovkami oz. brentačami pogasiti tudi našo 

malo hiško, spoznali smo opremo gasilcev in njihove težke zaščitne obleke, ki smo jih lahko preizkusili tudi sami. 

 

Vzgojiteljice Vrtca Tabor se najlepše zahvaljujemo vsem, ki so nam s svojo izjemno angažiranostjo priskočili na pomoč in 

omogočili to srečanje narediti zares zanimivo in nepozabno.  

 

Vzgojiteljice Vrtca Tabor 

 

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 zaželim 

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 

 

Teden otroka 

 
»Hitimo, da odrastemo. In potem? Potem ugotovimo, da je biti otrok najlepša stvar na svetu.«  

 

Prvi teden v oktobru se je v Vrtcu Tabor odvijal projekt Teden otroka z naslovom Svet v katerem želim živeti. Z 

vzgojiteljicami smo izhajale iz otrok; kako razmišljajo, kaj radi počnejo, kdaj in kje se še posebej zabavajo. 

16

 
 1/1 



 

20 

 

Njihov teden jim je ponujal pestre in razgibane dejavnosti, ki so jih z navdušenjem izkoriščali. Ponedeljek smo športno 

obarvali in odšli na Cicipohod. Med potjo smo si ogledovali naravo in okolje našega kraja. Torek je bil prav poseben dan – 

Dan igrarij. Vrata vsake igralnice posebej so se odprla, otroci so se pomešali med seboj, prijateljevali in se igrali s svojimi 

vrstniki, pri tem pa so resnično uživali. Na ta dan smo se v vrtcu družili tudi v popoldanskem času, saj smo strokovne 

delavke v sodelovanju z zunanjimi izvajalci za otroke in njihove starše pripravile jesensko srečanje. V sredo nas je s 

svojim pismom obiskal Friderik, v katerem nas je opozoril na jesenska spravila. Spoprijeli smo se z vrtnarjenjem in 

kmetovanjem. Na vrtčevskem igrišču smo poskrbeli za grede, posejali motovilec, pograbili listje, luščili fižol in koruzo, 

spekli smo si kokice, iztrebili buče … Četrtek je našim otrokom postregel s prav posebno dramatizacijo z naslovom 

»Crven kapica«, ki so jo v srbohrvaščini odlično zaigrale naše strokovne delavke. Predstava je otroke tako navdušila, da so 

si jo zaželeli ogledati še enkrat. Po igri so naši najstarejši otroci pograbili koše in škarje. Šli so potrgat grozdje z vinske trte 

gospoda župnika, česar je bil gospod zelo vesel. Veseli smo bili tudi mi, saj smo se z njim prijetno posladkali. Za konec 

tedna smo prihranili obisk bolničarja Roka, ki nam je predstavil svoj poklic reševalca in otrokom z zanimivo zgodbo opic 

Fickota in Fackota uprizoril ukrepe prve pomoči. Otroci so njegovemu pripovedovanju z vso vnemo prisluhnili, med 

zgodbo so sodelovali, iskali rešitve, porajali so se jim kupi vprašanj, na katere pa je gospod Rok z veseljem odgovoril. 

  

Teden otroka se je za naše otroke v vrtcu sicer hitro zaključil, pa vendar ima teden 7 dni, zato verjamemo, da so za pravi 

zaključek tedna s svojo pozornostjo poskrbeli njihovi starši. 
 

 

Koordinatorici Tedna otroka Laura in Teja 
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V mamini kuhinji 

 
Z otroki smo se letos prvič preizkusili, kako se znajdemo v 

kuhinji. Pripravili smo jabolčne maffine in bananine koktajle. 

Otroci so se zabavali tako pri pripravi kot pri sladkanju.  

 

MAFFINI 

2 jogurtova lončka moke (pirina), 

pol jogurtovega lončka sladkorja, 

1 navadni jogurt, 

1 pecilni prašek, 

1 vanilin prašek, 

pol lončka olja/masla,  

2 jajci, 

2 naribani jabolki. 

 

Vse sestavine brez jabolk zmešamo z mešalnikom, nato 

primešamo jabolka. Maso damo v modelček za maffine in 

pečemo 25‒30 minut na 180 stopinj. 

 

BANANIN KOKTAJL 

1 banana,  

pol jabolka,  

1 dcl vode, 

pisane slamice (za okras).  
 

Sestavine zmešamo v mešalniku in jih zlijemo v kozarec, ki si ga 

po svoje okrasimo. 

 

Pa dober tek vam želijo otroci z Lauro in Mojco 

 

Kulturni dan na šoli Tabor 
 

Ob prihodih v določen kraj, se nam oko vedno najprej ustavi na cerkvicah na 

okoliških vzpetinah in zvonikih, ki se dvigajo nad strehami hiš. Včasih so bile te 

podružnične cerkve zelo obiskane. Ob godovnih dnevih cerkvenih zavetnikov so 

ljudje tja romali. Kakšne so danes te cerkve, kakšna je njihova obiskanost, čemu so 

bile postavljene ter kakšna je njihova arhitekturna značilnost in kulturna vrednost, so 

otroci iskali odgovore v tednu evropske kulturne dediščine. Opazovali so objekte v 

njihovem naravnem okolju, jih skicirali in likovno poustvarjali. 

 

V sredo, 5. 10. 2016, so imeli celostni kulturni dan. 

 

Za uvod so učenci ob slikah predstavili vse tri cerkve v našem kraju in nekaj kapel. 

Delo steklarja je v nadaljevanju 

predstavil g. Lukanc iz Grajske vasi. Več 

pozornosti pa je bilo namenjenih izdelavi 

freske, mozaika in vitraja. 

 

V drugem delu so učenci likovno ustvarjali. Nastali so čudoviti izdelki, ki so 

razstavljeni v Schwentnerjevi hiši na Vranskem. 

 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pomagali pri raziskovanju cerkva in kapel, 

kot tudi pri samem kulturnem dnevu. 

 

Manja Drnolšek 
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Učitelji osnovne šole Vransko - Tabor na Mednarodni konferenci SIRikt 2016 

 
Mednarodna konferenca SIRikt 2016 je dogodek, ki ga je letos že 10. organiziral Zavod RS za šolstvo. Namenjen je vsem 

učiteljem in ostalim pedagogom, ki jih zanima uporaba sodobne tehnologije pri pouku. Konferenca je potekala med 6. in 7. 

oktobrom v Kranjski Gori. Letošnje konference SIRikt smo se udeležili učitelji naše šole: Sanja Draksler, Simona Jan, 

Darja Korpnik, Polona Miklavc Žebovec, Miha Miklavc, Polona Vodičar in gospa ravnateljica Majda Pikl. Konference 

smo se nekateri udeležili že večkrat. 

 

Tema letošnje konference je bila SIRiktova desetka za 

učenje. Na konferenci smo iskali odgovore na vprašanja, 

kako spodbujamo prevzemanje odgovornosti za lastno 

učenje, kako učence spremljamo na poti do samostojnega 

in odgovornega učenja, kako nam pri tem pomaga 

tehnologija, kako pri tem vključujemo »zunanji svet«, 

kako organiziramo učenje brez časovnih in prostorskih 

omejitev, kako vzpostavljamo odprta učna okolja za 

samostojno učenje, kako načrtujemo odgovorno učenje s 

pomočjo mentorja in kakšna tehnološka okolja so 

najprimernejša za to ter kako učenci uporabljajo obstoječa 

in ustvarjajo lastna orodja, okolja, aktivnosti, gradiva za 

učenje. 

 

Dosedanji SIRikti se lahko pohvalijo s plenarnimi gosti. 

Tudi letos jih ni manjkalo. Nastopili so z geslom Učenje 

naj bo! Z nami so delili svoje znanje in izkušnje o 

tem, kako učenje predati v roke učencem, kaj je odprto 

učenje, kako ustvarjati učenje in kako narediti učenje ustvarjalno – učenje z boljšim delom, globljim razmislekom in več 

sodelovanja. Po plenarnih predavanjih smo tudi mi predstavili naše delo: Sanja Draksler je predstavila prispevek z 

naslovom Tudi jaz zmorem!, Darja Korpnik prispevek Gremo v računalniško!, Miha Miklavc prispevek Priprave na LEGO 

FLL‒tekmovanje kot odprto učenje, Polona Miklavc Žebovec prispevek Obravnava domačega branja s pomočjo kompleta 

Lego Story Starter in programa Story Visualizer ter Polona Vodičar prispevek z naslovom Vreme nas povezuje. Gospa 

ravnateljica Majda Pikl pa je bila na povabilo Šole za ravnatelje prisotna na ustvarjalnicah, kjer je aktivno spremljala ure, 

na katerih so učenci načrtovali in soustvarjali pouk ob uporabi IKT. Povzetke naših prispevkov si lahko preberete na 

spletni strani http://www.sirikt.si/. 

 

Mednarodna konferenca SIRikt je odlična priložnost, da kot učitelj pridobiš nova znanja sodobnega poučevanja ob podpori 

novih tehnologij (računalniki, tablice, pametni telefoni, 3D-tiskalniki ...) in z drugimi deliš svoja znanja. 

 

Simona Jan 

 

Grafiti Nejca Zorenča 
 

Nejc Zorenč obiskuje  9. b-razred POŠ Tabor. V prostem času navdušeno ustvarja čudovite grafite. Oglejte si jih! 

 

Darja Savinek 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

19

 
 1/1 

http://www.sirikt.si/


 

23 

 

 
 
 

 

 

 

 

70 let delovanja Lovske družine Tabor 
 

V soboto. 24. septembra 2016, smo taborski lovci s 

Hubertovo mašo v farni cerkvi sv. Jurija v Taboru ter 

prireditvijo v kulturnem domu v Taboru počastili 

sedemdeseto obletnico ustanovitve Lovske družine 

Tabor.  

 

V povojnih časih, davnega leta 1946, ko je bila 

ustanovljena LD Tabor, so na naših tleh vladale 

povojne razmere. V ustanovnem letu ni bilo pogojev za 

lov, saj so bile vse puške odvzete in so jih lovci 

postopoma dobivali nazaj. Obseg lovišča se je skozi 

leta spreminjal. Prvi poslovnik je imela LD Tabor že 

leta 1953, lovski izpiti so postali obvezni, pričela pa se 

je tudi gradnja lovske koče, ki je bila dograjena in 

odprta 16. avgusta 1958. Leta 1976 so takratni člani 

razvili lovski prapor ter leta 1981 kot prvi v Sloveniji odprli za tiste čase sodobno lovsko strelišče. V letih, ki so sledila, 

se je lovska koča dograjevala in obnavljala ter dobila vodovodno napeljavo, tako da smo nanjo danes, ko smo v njej 

uredili še hladilnico in prenovili spodnje prostore, lahko upravičeno 

ponosni. Skozi celotno obdobje smo v skladu z veljavnimi predpisi 

upravljali tako z loviščem kakor tudi z divjadjo.  

 

Dejavnost lovstva so v letih, ki so minila, zaznamovale spremembe 

na področju organiziranosti in zakonodaje ter spremembe v okolju 

kot posledice tehnološkega napredka in modernega načina življenja. 

Te spremembe pred lovce postavljajo vedno večje zahteve in 

odgovornost. Usklajevanje med zahtevami predpisov, pravicami 

lastnikov zemljišč ter ostalimi uporabniki prostora postavlja 

upravljanje s populacijami prostoživečih živali v okvir strokovnega 

in odgovornega dela, ki zahteva vedno več znanja, časa in energije.  

 

Na prireditvi v Taboru so priznanja za dolgoletno uspešno 

sodelovanje prejeli: 

OBČINA TABOR, SAVINJSKO-KOZJANSKA ZVEZA 

LOVSKIH DRUŽIN CELJE, ZAVOD ZA GOZDOVE OE CELJE, 

SAVINJSKI ROGISTI, PLANINSKO DRUŠTVO TABOR, 

PEVSKO DRUŠTVO TABOR, GASILSKO DRUŠTVO LOKE, 

GASILSKO DRUŠTVO OJSTRIŠKA VAS - TABOR, 

GOSTINSTVO LISJAK, BISTRO SONJA, GRŽINA CATERING 

IN ŽAGARSTVO ROPRET.  

 

V programu prireditve so 

sodelovali SAVINJSKI ROGISTI, VOKALNA SKUPINA SEKSTÉTE ter 

učenke in učenci POŠ VRANSKO - TABOR pod vodstvom mentorice Stanke 

Kužnik. Ob tej priložnosti čestitamo prejemnikom priznanj in se zahvaljujemo 

soustvarjalcem programa. 

 

In kaj bo prinesla prihodnost? Lovec prihodnosti bo naravovarstvenik – ali pa ga 

ne bo več. Naravovarstvo na področju lovstva pomeni aktivno vključevanje v 

varovanje življenjskega prostora prostoživečih živali in narave, uspešno 

prilagajanje spremembam v okolju s stalnim pridobivanjem znanja ter načrtno in 

Aktivnosti naših društev Aktivnosti naših društev 

20

 
 1/1 



 

24 

DPM Tabor  

strokovno delo pri upravljanju s populacijami prostoživečih živali. Taborski lovci se bomo tudi v prihodnje trudili za 

uspešno sodelovanje z lastniki zemljišč in ostalimi uporabniki prostora, kar v današnjem času zahteva veliko mero 

razumevanja in medsebojnega spoštovanja.  

 

Janez Černec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohod za 50 + v septembru 

 
Že pred dvema letoma smo hodili po isti poti, 

a vendar vsakič vidimo okolje v drugačni 

podobi. Pot nas je vodila iz Tabora, po gozdu 

do Grabnarjeve kmetije, potem mimo Klovna, 

polj Devc in čez regionalno cesto CE‒LJ proti 

sosednji vasi Gomilsko. Pri Rančigajevih smo 

krenili levo, šli ob hmeljskih žičnicah do 

malega gozdička v Borštih in pot nadaljevali 

ob njivah in travnikih naprej na Gorjakovo. 

Tu smo obiskali našega člana Toneta, malo 

poklepetali, obujali spomine in mu zaželeli 

dobro okrevanje po poškodbi. Gospe Veri se 

zahvaljujemo za topel sprejem in gostoljubnost. Pot smo nadaljevali proti Ojstriški vasi in po stari pešpoti proti Taboru.  

  

Spreminjajoče barve drevesnih listov, odpadle ježice kostanja, rjavkasta praprot, siliranje koruze ter rumenkaste buče po 

njivah pa so nam dali slutiti, da se jesen nezadržno bliža. Zadovoljni smo zaključili ta več kot dveurni pohod. Čez 

mesec dni pa se ponovno snidemo. 

 

Srečno do prihodnjič!                                                                                           

Društvo upokojencev Tabor 

 

             Podeželani v Škofji Loki 

 
V začetku oktobra se je pet naših podeželanov 

podalo na Visoko na Tavčarjevo domačijo, tam je 

DPM Loka organiziralo prve igre Škoda me je za v 

mest'. V štafeti je tekmovalo osem ekip s štirimi 

tekmovalci. Najprej so se fantje merili v igri Ko 

crkne puhalnik, potem je ena tekmovalka vozila po 

poligonu z otroškim traktorjem, nato je tekmovalec 

sekal drva in ena tekmovalka pobirala jabolka, na 

koncu pa smo si še podajali polena in jih zlagali. 

Naša ekipa je napredovala v polfinale in 

nepričakovano tudi v finale. Na koncu smo osvojili 

odlično drugo mesto. Našo ekipo so sestavljali Jurij 

in Maja Sirše, Sebastjan Stiplošek in Anja Terglav. 
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Zgodilo se bo 

Navihani muzikanti 

vas vabimo na 4. 

Navihan večer,  

ki pa bo letos še 

posebej zanimiv, saj 

Navihani muzikanti 

praznujemo 5. 

obletnico delovanja.  

Koncert bo v soboto, 

19. 11. 2016, ob 
19.00 v Domu 

krajanov Tabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

VABILO NA NAVIHAN VEČER 2016 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 
Prvo srečanje 

 
S tresočo roko 

sem te sprejel v 

svoje naročje! 

 

Bila si kot bilka 

v kopici sena, 

bila si kot ledena, 

krhka kraljična! 

 

Z veseljem sem 

gledal tvoj novorojeni obraz, 

pa čeprav si spala v lepih sanjah! 

 

Vse misli prihodnosti 

so namenjene tebi – 

moja vnukinja! 

 

stari oče TKsm 

Usoda 
 

Tvoj topel glas 

je kot objem v mrzlem jutru. 

Ko se zbudim z mislijo nate 

pod srebrnimi smrekami, 

vedno vidim tvoje oči, 

ki obtožujejo! 

 

Prav imaš in vsak greh, 

ki sem ga zagrešil, 

pripiši moji usodi, 

ki sem jo preživljal 

s tabo! 

Zazri se vase! 

 

TKsm 

VABIMO VAS 

na predavanje z naslovom 

RAZLIKA MED SLEDILCEM IN 

ČASTILCEM DOBREGA, 

ki bo v 

četrtek, 10. novembra 2016, 

ob 19. uri, 

v sejni sobi Občine Tabor. 

Predaval bo priznani 

pranoterapevt 

TOMISLAV BRUMEC. 

Kontakt: Damijana Lukman, 

031 328 990 

Vstop prost – dobrodošli 

prostovoljni prispevki. 

Z nami bodo: 

- ansambel Vihar, 

- ansambel Murni, 

- ansambel Jerneja 

Kolarja, 

- ansambel Mladi upi, 

- Kvintet Event, 

- Šani Šeni. 

 

Za humor in dobro voljo pa bo 

poskrbel Klobasekov Pepi. 

 

VSTOPNINE NI!!! 

 

Pridite in skupaj pričarajmo 
nepozaben Navihan večer. 
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Oglasi 
Storitve Štrajhar 

 
Strojne storitve: 

obdelava tal (oranje, frezanje), setev (koruze, sončnic), spravilo 

gnoja/gnojnice, košnja travinja, zgrabljanje travinja. 

 
Kmetija Štrajhar,            Kapla 28,           3304 Tabor            041 580 826 (Matej) 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

VABI 

vse občanke, občane, planinke in 

planince – ljubitelje domačih kolin 

v soboto, 19. novembra 2016, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dragi otroci, 
 

Občinska knjižnica Tabor vas vabi na pravljično uro, 
ki bo v torek, 29. novembra 2016, ob 18. uri. 

       
Prijazno vabljeni! 

Pršu je pršu, sveti Martin, 
on ga bo krstil, jest ga bom pil ... 

 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR 

 
VABI 

vse upokojence in starejše občane 
 na 

 
TRADICIONALNO MARTINOVANJE, 

v soboto, 12. novembra 2016, 
s pričetkom ob 15. uri v Domu krajanov 

Tabor. 
 

 Kulturni program, 

 pogostitev, 

 prijetno druženje. 

 

Prijave zbirajo poverjeniki.  

Informacije: 040 323 650 
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... in še modrosti naših babic 
 Deževni vsi sveti (1. 11.) – pozimi hudi zameti.  

 

 
 

 
 

 

 Če je na Martina (11. 11.) jasen in sončen dan, bosta v treh dneh pobeljena hrib in plan.  
 

 Kakršen sv. Konrada dan (26. 11.), takšen bo ves svečan.  

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – OKTOBER/NOVEMBER 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

petek, 28. oktober, ob 8.35  

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE 

pri spomenikih padlim borcem NOB pri vrtcu 

(POŠ TABOR, (03) 703 23 70) 

 

sreda, 2. november  

TUDI MALI SAVINJČANI BEREJO: začetek bralnega projekta za najmlajše 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Občinska knjižnica Tabor in Vrtec Tabor, (03) 712 12 52) 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

31. 10. 2016 

11.00 

KOMEMORACIJA 

OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE 

pri spomeniku padlih 

borcev na Gorici 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

2. 11. 2016 Začetek bralnega projekta za najmlajše 

TUDI MALI SAVINJČANI BEREJO 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko in 

Vrtec Vransko 

(03 703 12 80) 

10. 11. 2016 

8.00 

Izlet 

MARTINOVANJE 

Vransko‒Lendava Društvo upokojencev Vransko 

(031 494 833) 

10. 11. 2016 

18.00 

Odprtje razstave Roka Komela 

POBERKI 

Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko 

(031 210 298, 041 919 829) 

12. 11. 2016 

10.00 

Otroški abonma 

HOP V PRAVLJICO 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

15. 11. 2016 

18.00 

PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

19. 11. 2016 

19.30 

Gledališki abonma 

TRIKRAT DA 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

19. 11. 2016 

10.00‒17.00 

4. VSESLOVENSKA RAZSTAVA 

ROŽ IZ PAPIRJA 

Športna dvorana 

Vransko 

Neformalno društvo 

ROžCE 

(041 640 405) 

20. 11. 2016 

9.00‒17.00 

4. VSESLOVENSKA RAZSTAVA 

ROŽ IZ PAPIRJA 

Športna dvorana 

Vransko 

Neformalno društvo 

ROžCE 

(041 640 405) 

20. 11. 2016 

 

Začetek bralnega projekta za odrasle 

SAVINJČANI BEREMO 2016/2017 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

21. 11. 2016 

20.00 

Začetek tečaja 

TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV 

Šporna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

24. 11. 2016 

20.00 

Dobrodelni koncert 

ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI 

NASMEH 

Šporna dvorana 

Vransko 

Rotary club Žalec, 

Občina Vransko 

(03 703 12 10, 041 238 749) 

26. 11. 2016 

9.00‒18.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE 

OPREME 

in 

ADVENTNA TRŽNICA 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 041 919 829) 

27. 11. 2016 

9.00‒13.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE 

OPREME 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

Koledar dogodkov in prireditev – oktober in november 
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četrtek, 10. november ob 19.00 

PREDAVANJE PRANOTERAPEVTA TOMISLAVA BRUMCA: Razlika med sledilcem in častilcem dobrega 

Sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990)   

 

sobota, 12. november ob 15.00 

MARTINOVANJE ZA STAREJŠE OBČANE  

Dom krajanov Tabor 

(Društvo upokojencev Tabor, 040 323 650) 
 

sobota, 19. november ob 16.00 

TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE  

Zajčeva koča  

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 
 

 sobota, 19. november ob 19.00 

 NAVIHAN VEČER: Navihani muzikanti z gosti 

Dom krajanov 

(Navihani muzikanti, 040 809 939) 

 

nedelja, 20. november  

SAVINJČANI BEREMO 2016/2017: začetek bralnega projekta za odrasle 

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

 
torek, 29. november ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA s poustvarjanjem 

Občinska knjižnica Tabor 

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

 

Ob dnevu reformacije in dnevu spomina na 
mrtve vsem občankam in občanom želimo 
lepo preživete praznike ob spominjanju na 
tiste, ki jih ni več med nami.  

 
župan Občine Tabor, občinski svet in občinska uprava  

 

 »Življenje lahko razumemo samo za nazaj, živeti pa ga je treba naprej.«  

 
 (Søren Kierkegaard) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: Grenko tisk storitve, d.o.o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, T. Tavčer, D. Naraglav,    

 I. Zimmermann, DU Tabor, DPM Tabor, LD Tabor, MSK Žalec, RK Žalec, 

A. Khodary, MojeDelo.com, Vrtec Tabor, OPŠ Tabor, Navihani muzikanti, M. 

Turnšek  

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom, osmrtnice, zahvale. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 

Čestitka 
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