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Pozdrav urednice izpod Krvavice  

Župani občin SSD pričakujejo ter vztrajajo na stališču, da se nivo storitev za paciente občin SSD z uvedbo 

Urgentnega centra v Celju ne bo poslabšalo!  

Tone Grobler, župan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimsko veselje, biseri, ki se s pomočjo sonca lesketajo v 

snegu, sankanje, smučanje, kepanje, postavni snežaki, 

vtisi naših malih angelčkov, otroški smeh, ki se razlega, 

ja, vse to so prinesle zimske počitnice in to nam je 

omogočila »starka« zima. 

 
Že se bliža mesec marec, ki zajema svetovni dan voda 

(22. marec), dan namenjen opozarjanju širše svetovne 

javnosti na omejenost naravnih vodnih virov in njihovo 

ogroženost. Znano je, da bi morali za dobro zdravje 

popiti od dva do tri litre vode na dan, kar je veliko več, 

kot je popije večina med nami. Ob tem se lahko  

 

 

zamislimo, kaj imamo, ko lahko iz pipe natočimo čisto 

oziroma neoporečno vodo in jo brez skrbi popijemo.  

 

Mesec pa zajema tudi: 

 8. marec – dan žena, 

 10. marec – štirideset mučenikov,  

 25. marec – materinski dan, 

ob katerih mogoče še bolj pomislimo na svoje najbližje in 

jim poklonimo drobno pozornost, pa naj bo slika, ki jo je 

narisal otrok, travniška trobentica, nasmeh … 

 

Želim vam veliko drobnih pozornosti. 
 

 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica  

 
 

 

 

 

 

 

Krčenje stroškov zdravstva z ukinitvijo Centrov nujne medicinske  pomoči  

– tudi postaje NMP v Žalcu 

 
Na Slovensko tiskovno agencijo je bilo poslano sledeče sporočilo za javnost: 

 

Župani občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec), v nadaljevanju: župani 

občin SSD, so na 2. sestanku županov SSD, dne 5. 2. 2015, razpravljali o vzpostavitvi Urgentnega centra v Celju, ki bi naj 

bolnikom s širšega celjskega območja zagotavljal hitrejšo in učinkovitejšo zdravniško oskrbo na enem mestu. 

 

Župani občin SSD so zaskrbljeni, da bodo zaradi ukinitve službe NMP Žalec oziroma njene pripojitve k urgentnemu 

centru bolniki na odročnih krajih (teritorij občin je obsežen in tudi hribovit) ostali brez potrebne zdravniške pomoči in bi 

lahko bila ogrožena človeška življenja. 

 

     

 

 

Iz županovega kabineta 
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Občina Tabor, Tabor 21, Tabor na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 

Tabor  (Ur.l. RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja  

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor  

iz občinskega proračuna za leto 2015 

 

I. Splošna določila  

Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo 

nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- da imajo sedež v Občini Tabor;  

- da so registrirani najmanj eno leto;  

- da je njihova dejavnost področje kulture;  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 

kulturnih dejavnosti, za katere so registrirani;  

- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu 

občanov;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini.  

 

II. Izvajalci  

Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz 

občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. 

točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki 

morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. 

točke.  

 

III. Vsebinska določila  

Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:  

1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih 

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

dejavnost, instrumentalno-glasbena dejavnost, gledališka 

dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva.  

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

kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, 

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

 

V. Končna določila  

1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 

Občine Tabor oziroma na sedežu občine.  

 

2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za 

sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je    

                        31. marec 2015, do 12. ure.  

Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s 

pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS – 

KULTURA«.  

Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 

9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe 

sredstev.  

 

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

Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 

74/07).  

 

4. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil dogovor o 

sofinanciranju. Okvirna višina sredstev v občinskem 

proračunu namenjenih za sofinanciranje ljubiteljske 

kulture znaša 5.500,00 EUR.  

 

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

3304 Tabor.  

 

6. Dodatne informacije vam bomo posredovali v času 

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

Alenka Kreča Šmid 

 

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

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

 

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

iz občinskega proračuna za leto 2015 

 

I. Splošna določila  

Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo 

nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:  

- da imajo sedež ali podružnico v Občini Tabor;  

- da so registrirani vsaj eno leto;  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 

športnih aktivnosti, za katere so registrirani;  

- da imajo organizirano redno dejavnost;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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       Alenka Kreča Šmid 

članarine.  

 

II. Izvajalci  

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega 

proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, 

kandidirajo izvajalci športnih programov, ki morajo 

predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. 

Podatke podajo na obrazcih, ki jih dobijo na sedežu 

občine.  

 

III. Vsebinska določila  

Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev 

proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:  

a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:  

- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati 

sonček, Planinska šola,  

- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih 

organizirajo društva in drugi izvajalci;  

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

rekreativne vadbe:  

- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in 

pohodništva;  

c) strokovno izpopolnjevanje:  

- sofinanciranje kotizacij;  

č) kakovostni in vrhunski športi:  

- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih 

državnega in meddržavnega nivoja;  

d) športne prireditve:  

- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve.  

 

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na 

razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih 

programov športa je 2.050,00 EUR.  

 

V. Končna določila  

1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje 

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

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

Občine Tabor oziroma na sedežu občine.  

 

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

oddajo razpisne dokumentacije  

                         31. marec 2015, do 12. ure.  

Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s 

pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS – ŠPORT«.  

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

oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno se 

upoštevajo glede na datum prispetja).  

 

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

Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 

52/2008).  

 

5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na naslov: 

Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.  

 

6. Dodatne informacije vam bodo dane v času uradnih ur 

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

 

Alenka Kreča Šmid 

 

Občina Darilo občine ob vstopu 

otroka v šolo: 

Občina Vransko darilo: fotografija prvošolčkov 

Občina Prebold darilo: fotografija prvošolčkov 

Občina Celje / 

Občina Polzela / 

Občina Žalec / 

Občina Tabor simbolično darilo in 

fotografija prvošolčkov 

 

Enkratni denarni prispevek za novorojence v 

Občini Tabor 

 

Občinski svet Občine Tabor je na 4. redni seji, 2. 2. 2015, 

sprejel nov Odlok o enkratnem denarnem prispevku za 

novorojence v Občini Tabor. Z enkratno denarno pomočjo 

želi občina pomagati staršem ob rojstvu otroka, s katero 

bo lahko družina krila del stroškov, ki nastanejo z 

rojstvom otroka. 

 

Višina enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu 

otroka za prvega in vsakega naslednjega otroka znaša 

150,00 EUR in se ne zvišuje glede na število otrok v 

družini. 

 

Postopek za uveljavitev pravice do enkratnega denarnega 

prispevka se uvede na vlogo upravičene stranke. 

 

Obrazec upravičenec dvigne v sprejemni pisarni Občine 

Tabor ali pridobi s spletne strani Občine Tabor 

(www.obcina-tabor.si) in ga izpolnjenega pošlje po pošti 

ali vloži v sprejemni pisarni Občine Tabor, Tabor 21, 

3304 Tabor. Rok za oddajo vloge je eno leto od 

otrokovega rojstva.  

Alenka Kreča Šmid 

Darilo prvošolčku ob vstopu otroka v šolo 

 

Na 4. redni seji občinskega sveta je bila obravnavana 

tudi tema, ali se družini zagotovijo dodatna denarna 

sredstva z vpisom otroka v Podružnično osnovno šolo 

Tabor. Zavzeto je bilo stališče, da se glede na finančno 

situacijo občine trenutno ukine denarni prispevek za 

prvošolčke. Vendar pa naši prvošolčki, kot vidite v 

spodaj prikazani tabeli, glede na primerjavo z ostalimi 

občinami ne bodo ostali praznih rok, saj bodo prejeli 

praktično darilo. Občina Tabor pa bo pokrila tudi stroške 

fotografiranja naših prvošolčkov. 



 

4 

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  

Nudi  

BREZPLAČNO 
 

PODJETNIŠKO IN 

DAVČNO 

SVETOVANJE 
 

v prostorih Občine Tabor. 

 
Nujna je predhodna 

najava na tel. št.  

(03) 712 05 00  

za zagotovitev prisotnosti 

strokovne osebe.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 

Utrip Savinjske doline 

 

Obveščamo vas, da je Občina Tabor z marcem 2015 

odpovedala naročanje Utripa Savinjske doline za vsa 

gospodinjstva.  

 

Občani si lahko svoj izvod časopisa naročijo z naročilnico v 

februarskem izvodu časopisa Utrip ali na spletni strani 

www.zkst-zalec.si. Utrip pa je možno kupiti tudi v 

Turistično-informacijskem centru Tabor. 

 

       Alenka Kreča Šmid 

Program upravljanja območij Natura 2000 

 

Obveščamo vas, da je javno razgrnjen osnutek 

Programa upravljanja območij Natura 2000 za 

obdobje 2015–2020 (PUN2000).  

 

Dokument in priloge so dostopni na povezavi:  

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/art

icle/1328/5855/8f2e5d7d3758ca6e134392d44dc78ec3/. 

 

Mnoga območja Natura 2000 bodo v obdobju 2015–

2020 upravičena do ukrepov za njihovo ohranjanje in 

kvalitetno interpretacijo, zato si dokumente velja 

pogledati in se do njih opredeliti (še posebej Priloga 

6.4.).  

 

Vaše pripombe in predloge lahko do torka, 17. marca 

2015, posredujete tudi na e-naslov: info@obcina-

tabor.si. Vse iz Savinjske regije zbrane predloge in 

pripombe bo RASR, v roku posredovala na MOP. 

 

V zvezi z upravljanjem območij Natura 2000 na RASR 

v sodelovanju z ORA in Zavodom RS za varstvo 

narave, območna enota Celje, pripravljamo regijski 

projektni predlog »Naravna pestrost in zelena doživetja 

Savinjske regije«, za kar nam PUN2000 predstavlja 

strokovno in finančno podlago.  

 

Lilijana Štor Krebs 

Prenosni plinovod M9 Kidričevo–Vodice 

 

Obveščamo vas o javni razgrnitvi študije variant s 

predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v 

postopku priprave državnega prostorskega načrta za 

prenosni plinovod M9 Kidričevo–Vodice. 

 

Javna obravnava bo za občini Tabor in Vransko potekala 25. 

marca 2015, z začetkom ob 16.00, v predavalnici 

Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a. 

 

Dokument in priloge so dostopne na povezavi:  

http://www.mop.gov.si/si/delovna področja/prostorski 

nacrti/državni prostorski nacrti/javne razgrnitve in 

seznanitve 

Lilijana Štor Krebs 

http://www.zkst-zalec.si/
http://www.mop.gov.si/si/delovna
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Prejeli smo 
 

Delo SD v občini in občinskem svetu 

Januar 2015 

 

Delo v občinskem svetu se nadaljuje z nezmanjšanim tempom, saj je bila na vrsti že 4. redna seja OS. 

 

Na 4. redni seji OS, ki je bila 2. 2. 2014, je OS med drugim: 

 obravnaval: 

 Proračun Občine Tabor za l. 2015 (drugo branje), 

 Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce (druga obravnava), 

 imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

 imenovanje člana v Svet zavoda OŠ Vransko - Tabor, 

 se seznanil s: 

 ceno občinskega informatorja Novice izpod Krvavice, 

 stroški medijev in odpovedjo pogodb z mediji VTV, Mojaobčina.si in ZKŠT Žalec – Utrip Savinjske doline, 

 sprejel: 

 sklep o možnosti obročnega plačevanja komunalnega prispevka.  

 

Proračun za l. 2015 je svetniško skupino zaposloval že 

pred samo sejo občinskega sveta. V postopku 

sprejemanja proračuna je bila namreč takoj po sprejemu 

predloga proračuna na vrsti 14-dnevna javna obravnava, 

v času katere smo imeli občani in zainteresirana javnost 

možnost podati uravnotežene pobude in predloge za 

spremembo oz. dopolnitev proračuna. V svetniški skupini 

smo podali nekaj pobud in predlogov za spremembo 

proračuna, predvsem v smislu realnosti proračunskih 

postavk. 

 

Podali smo pobudo za nujno obnovo in izboljšanje 

funkcionalnosti Doma krajanov (obnova odra, sanacija 

telovadnice (v smislu varnosti uporabe), nabava in 

montaža novih reflektorjev) in pobudo za minimalna 

sredstva za organizacijo prostovoljne akcije »Sanacija in 

vzdrževanje občinskega gozda«. 

 

Potem je sledilo še sodelovanje na posameznih odborih 

OS, kjer smo izrazili potrebo po realnosti prihodkov 

proračuna, glavna zahteva pa je bila, da se ob predstavitvi 

proračuna navede še neplačane in zapadle terjatve po 

posameznih postavkah. 

 

Svetniki OS smo imeli pred sejo OS možnost, da podamo 

še amandmaje k proračunu, ki se jih na seji nato 

obravnava. Ker smo ob pregledu gradiva ugotovili, da so 

bile podane pobude v veliki meri upoštevane in da so se v 

znatni meri naše pripombe upoštevale, predvsem na 

prihodkovni strani, amandmajev k proračunu nismo 

podali. 

 

Na sami seji je razprava potekala precej burno in nekateri 

svetniki niso bili zadovoljni predvsem s pripravo in 

preglednostjo gradiva za sejo. Na koncu je bil proračun 

sprejet s šestimi glasovi za in dvema proti, kar se v 

splošnem zdi dobra odločitev. Še vedno pa proračun 

zaradi kroničnega pomanjkanja sredstev, neplačanih 

obveznosti iz preteklih let in tudi zaradi pomanjkanja 

vizije razvoja v teh ne prav rožnatih razmerah ni razvojno 

naravnan. 

 

Pri razpravi o Odloku o enkratnem denarnem prispevku 

za novorojence in prvošolce pa je prišlo do zanimivega 

preobrata glede na prvo obravnavo. V svetniški skupini 

smo v prvi obravnavi podali predlog, da se pri 

dodeljevanju sredstev prvošolcem izenačijo pravice vsem 

prvošolcem, s tem da bi bili do sredstev upravičeni vsi 

prvošolci, ne samo tisti, ki se vpišejo na POŠ Tabor. Ta 

predlog je bil na prejšnji seji sprejet. Pri obravnavi 

predloga odloka na pristojnem odboru pa je na predlog 

občinske uprave prišlo do popolnega preobrata, saj je 

odbor predlagal, da se prvošolcem (in njihovim 

družinam) sredstev ob vstopu v šolo sploh ne podeli!!! In 

tako smo na seji obravnavali povsem drug odlok z 

drugačnim naslovom. Mnenja o tem so bila tudi na seji 

deljena, vendar pa je bil nov odlok sprejet z veliko večino 

sedmih glasov. Pravice so bile izenačene tako, da so bile 

odvzete vsem…???!!! 

 

Nadalje je OS imenoval še Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu, kjer je bila, poleg s strani izvajalcev in 

uporabnikov predlaganih predstavnikov, kot predstavnica 

občanov imenovana ga. Nataša Zore Kos.  

 

V Svet zavoda OŠ Vransko - Tabor je bil na predlog 

pristojne komisije OS imenovan g. Alen Kovačič. 

 

Sledili sta točki dnevnega reda povezani s stroški medijev 

in odpovedjo pogodb z VTV in ZKŠT (časopis Utrip) ter 
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Občinska organizacija SD Tabor 

E: sd.ootabor@gmail.com

www.facebook.com/socialnidemokrati.ootabor 

spletnim portalom Mojaobčina. Sprejet je bil sklep (ne 

sicer soglasno), da se OS strinja z ukinitvijo teh pogodb. 

Opozorjeno pa je tudi bilo, da s tem ukinjamo določeno 

pridobitev občanov (časopis Utrip) in si kot občina 

zapiramo vrata za vstop v medije, kar za promocijo 

občine vsekakor ni dobro in lahko se zgodi, da bomo na 

prepoznavnosti občine, in s tem na razvoju, veliko 

izgubili. 

 

Nato je OS potrdil še sklep o možnosti obročnega 

plačevanja komunalnega prispevka, vezanega na 

priključitev na kanalizacijsko omrežje. 

 

Med pobudami in vprašanji smo izpostavili predvsem to, 

da za investicije v cestno infrastrukturo, ki so sicer za l. 

2015 zaradi pomanjkanja sredstev okleščena na 

minimum, ne obstaja seznam vseh pobud občanov, ki bi z 

jasnimi kriteriji opredeljeval nujnost in potrebe za 

gradnjo cestne infrastrukture.  

 

Izrazili smo pričakovanje in nujnost sestave takšnega 

transparentnega in na jasnih kriterijih temelječega 

seznama. 

 

Lep pozdrav.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varčujmo, pa naj stane kolikor hoče … 

 

Kaj se dogaja, se sprašujem ob odločitvah na Občinskem 

svetu Občine Tabor. 

 

Ali je res tako, da varčujemo tudi pri dobrobiti družin in 

otrok? 

 

Ali je res tako, da bomo varčevali pri podpori otrokom in 

družinam, ki bi naj radi živeli v naši občini, v občini 

prijazni ljudem?   

 

In kaj se je zgodilo, da sem začel s tem dramatičnim 

uvodom? 

 

Takole gre zgodba … 

 

Občinski svet Občine Tabor je sprejel Spremembo 

Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence 

in prvošolce v Občini Tabor. Ob prvi obravnavi sem bil 

izjemno vesel, da smo kot enega prvih odlokov, ki so 

potrebni določenih sprememb, obravnavali ravno ta 

odlok. Zakaj? Iz preprostega razloga, ker je bil 

nepravičen. Nepravičen v toliko, da so bili do denarnega 

prispevka za prvošolce upravičeni samo nekateri 

prvošolci oz. njihove družine, ne pa vsi prvošolci v 

Občini Tabor.  

 

In v tem kontekstu je bila z moje strani predlagana tudi 

Sprememba odloka. V na prvi obravnavi predlagani 

verziji odloka je bila ta sprememba upoštevana in 

izglasovana kot primerna za nadaljnjo obravnavo. Ob tem 

je dejstvo tudi, da so bila sprejeta tudi precejšnja 

zmanjšanja denarnih sredstev za namene odloka, 

argumentirana z vidika varčevanja in nezavidljive 

finančne situacije v občini. Takrat sem to še nekako 

razumel, kot racionalno odločitev ob, kot se je kasneje 

izkazalo, naivni misli, da bomo pa vseeno popravili 

določene krivice oz. nedoslednosti iz odloka in da je to 

pravi in prvi razlog za spremembo. 

 

Pred drugo obravnavo je spremembo odloka obravnaval 

tudi matični odbor. S strani župana je na sejo odbora 

»priromal« povsem spremenjen odlok, ki sploh ni bil več 

isti. V odloku je bil že tako skromen prispevek za 

prvošolce popolnoma izbrisan. In odbor je takšno 

spremembo potrdil!!! 

 

V svoji naivnosti sem še vedno, ob pregledu zapisnika 

seje odbora, mislil, da bom kolegico in kolege v 

občinskem svetu le lahko prepričal, da je to popolnoma 

nesprejemljivo in narobe in porazno in v nasprotju z 

vsem, kar je bilo na to temo že povedanega in … 

 

… in argumenti niso bili slišani in bil sem na svoje veliko 

razočaranje preglasovan … od vseh. 

 

In od tod vsa moja vprašanja iz uvoda … kaj se dogaja!??  

 

Upam, da se zgodba tu ne bo končala. 

 

S tem pisanjem želim javno izraziti globoko osebno 

nestrinjanje s tako in z vsemi drugimi odločitvami v 

prihodnosti, ki bodo posegale v pridobljene pravice in 

ukinjale dobro prakso na področjih, na katerih bi moralo 

delovanje občine temeljiti. 

   

Poleg tega se mi vedno bolj zdi, da je smer, v katero 

nekako brezciljno in neambiciozno pluje »občina« z 

nekaterimi zadnjimi, recimo jim varčevalnimi ukrepi, po 

mojem globokem prepričanju vsaj neustrezna, če ne celo 

napačna, vsekakor pa nerazvojna. 

Pripravil: Matej Demšar 

E: demi.demsar@gmail.com 

mailto:sd.ootabor@gmail.com
mailto:sd.ootabor@gmail.com
mailto:demi.demsar@gmail.com
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Rešitev ni samo v varčevanju, predvsem pa ne pri 

ukinjanju določenih dobrih potez in dobre prakse, ki 

nudijo podporo občanom. Rešitev sam vidim v iskanju 

novih možnosti in priložnosti. Hkrati je potrebno tudi z 

ukrepi, čeprav le simboličnimi, in vedenjem v ljudeh 

vzbuditi optimizem in jim pokazati, da še vedno, kljub 

finančni krizi, vsi skupaj verjamemo v boljšo prihodnost. 

Ljudje, občani morajo na ravni vsakdanjega življenja 

občutiti, da je občina njim prijazna, da podpira 

kakovostno življenje in bivanje v njej, četudi je ta 

podpora finančno relativno skromna. Za marsikatero 

občino smo lahko bili v tem konkretnem primeru za 

zgled. 

 

Ali naj na račun varčevanja vse dobre prakse podpore 

ljudem KAR UKINEMO? Se bo občina v prihodnje 

ponašala le z dejstvom, da varčuje, ali se bo raje usmerila 

v iskanje novih poti za zagotavljanje kakovostnega 

življenja svojih občanov? Varčevanje v okviru obstoječih 

finančnih resursov je nujno, ne more in ne sme pa biti 

edini razvojni cilj delovanja občine. Ali pa celo izgovor 

za ukinjanje dobrih praks, čeprav so bile sprejete v 

prejšnjih mandatih drugih občinskih funkcionarjev.  

In tak način varčevanja občine ne bo povlekel iz primeža 

finančne krize, v to sem prepričan. Kvečjemu nas lahko, 

v smislu varčevanja za vsako ceno, še zelo drago stane. 

 

Usmeriti se je potrebno v iskanje novih možnosti za 

razvoj in krepitev družbene blaginje na lokalni ravni.  

 

Sam sem za to pripravljen marsikaj storiti in če bom s 

tem prispevkom dosegel, da bodo tudi odgovorni ljudje 

premislili in začeli razmišljati vsaj malo tudi v tej smeri 

ter prenehali samo z brskanjem po preteklosti in iskanjem 

krivcev za sedanjo situacijo, bom zelo vesel. 

 

Matej Demšar 

 

 

Obvestilo nosilcem kmetijskih gospodarstev 

 

Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske subvencije obveščamo, da bo letos obdobje vlaganja zbirnih vlog potekalo od 26. 

februarja 2015 do vključno 6. maja 2015. 

 

Vlagatelji morajo urediti GERK-e na upravni enoti vsaj en dan pred vložitvijo vloge za kmetijsko subvencijo. 

 

Obveščamo vas, da lahko svoje GERK-e pregledate na spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG 

(http://rkg.gov.si/GERK/), kjer so poleg grafičnih podatkov o GERK-ih pod seznamom GERK-ov na voljo tudi 

informacije o neusklajenih podatkih v RKG. 

 

V GERK se ne uvršča površin, na katerih se ne izvaja kmetijska dejavnost: 

- zelenic okoli stavb, 

- nezatravljenih ograd, v katerih se nahajajo živali,  

- izpustov za živali,  

- rekreacijskih površin (golf igrišč, parkov, zelenic, travnatih igrišč ipd.), razen smučišč in površin znotraj hipodromov, 

če so v kmetijski rabi,  

- površin letališč, letališke infrastrukture, označenih vzletnih oziroma pristajalnih stez letališč in vzletišč, čeprav so 

zatravljeni (razen v primeru izvajanja kmetijske pridelave in z dovoljenjem lastnika in upravljavca letališča),  

- površin, ki se v eni rasni dobi več kot 30 dni ne uporabljajo za kmetijsko pridelavo (začasni tabori, parkirišča, 

skladišča bal ipd.),  

- površin, kjer kmetijska pridelava ni dovoljena (sanirana odlagališča nevarnih odpadkov ipd.), 

- pozidana zemljišča in vode ter površine, namenjene skladiščenju hlevskega gnoja za obdobje, daljše od dveh mesecev, 

se iz GERK-ov izločijo, če merijo več kot 25 m
2
. 

 

Opozarjamo, da mora nosilec urediti vsako drugačno kmetijsko rabo od prijavljene (npr. nova zorana njiva, zasaditev 

trajnega nasada); vsako prenehanje uporabe kmetijskega zemljišča (zaradi prodaje, prenehanja zakupa ipd.); vsako na novo 

pridobljeno kmetijsko zemljišče (nakup, zakup, na novo vzpostavljena kmetijska raba npr. zaradi krčitve zarasti, če je v 

naravi že vzpostavljena kmetijska raba). 

 

Za uskladitev GERK-ov se lahko predhodno dogovorite za termin na sedežu Upravne enote Žalec na telefonski 

številki  (03) 713 51 33 (Andreja Leskovšek), (03) 713 51 32 (Barbara Planinšek) ali (03) 713 51 38 (Petra Siter). 

 

Upravna enota Žalec 

http://rkg.gov.si/GERK/
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Simona Stanter, načelnica 

 

Novosti zakona o tujcih 

Meseca januarja so se začele uporabljati določbe novele Zakona o tujcih, ki prinašajo določene novosti. Nekatere 

najpomembnejše smo zajeli v nadaljevanju. Hkrati velja omeniti, da sta stopila v veljavo tudi Pravilnik o spremembah 

Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje in Pravilnik 

o spremembah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve 

prenehanja dovoljenja za prebivanje, ki določa nove prošnje. 

 

Spremenjen je način dokazovanja zadostnih sredstev za preživljanje tujca. Tujec, ki je državljan tretje države, 

zadostnih sredstev za preživljanje ne more več dokazovati s pogodbo, s katero le-temu druga fizična ali pravna oseba 

izplačuje določen znesek za preživljanje (pogodba o preživljanju). Sredstva, s katerimi lahko tujec dokazuje izpolnjevanje 

pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, so, poleg sredstev, ki jih tujec zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali 

zavarovanja, z dohodki iz premoženja ali kapitala, socialnimi transferji itd., še štipendija in sredstva na računu, 

odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali tujini. Če tujec zadostna sredstva za preživljanje dokazuje 

izključno s sredstvi na računu, mora njihova višina zadoščati za čas nameravanega prebivanja tujca in njegovih družinskih 

članov v Sloveniji, v primeru izdaje dovoljenja za stalno prebivanje, pa najmanj za pet let. 

 

Možnost izkazovanja sredstev s pogodbo o preživljanju še vedno velja za državljane EU in njihove družinske člane ter za 

družinske člane slovenskih državljanov. 
 

Novosti so na področju združevanja družinskih članov. Tujec, ki želi v Sloveniji združiti družino, mora imeti izdano 

dovoljenje za stalno prebivanje oziroma začasno prebivanje, ob dodatno uvedenem pogoju, da tujec zadnje leto prebiva na 

podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in da ima dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega 

leta. Pomembno je tudi, da se v enoletni rok veljavnosti tega dovoljenja šteje tudi obdobje, ko je tujec v Sloveniji prebival 

na podlagi potrdila o vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, ki velja kot dovoljenje za 

začasno prebivanje. 

 

Razširjeni so tudi razlogi, zaradi katerih lahko na Upravni enoti Žalec tujcu zavrnemo prošnjo. Prošnja se lahko zavrne 

v primeru, da obstajajo razlogi za domnevo, da tujec ne bo prebival v Sloveniji. Izjema je v primeru, ko je tujec s strani 

delodajalca, s sedežem v Sloveniji, v času delovnega razmerja napoten na delo oziroma izvajanje storitev v drugo državo 

članico EU. Prav tako se prošnja lahko zavrne, če se ugotovi, da obstajajo resni razlogi za domnevo, da utegne biti tujec v 

času svojega prebivanja v Sloveniji žrtev trgovine z ljudmi.  

  

Pomembna novost je tudi ta, da se v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje všteje tudi čas prebivanja tujca v 

Sloveniji na podlagi potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje v Sloveniji, torej od 

dneva, ko tujec vloži prošnjo za prvo prebivanje. 

 

Tujci, ki jim je izdan vizum D (vizum za dolgoročno bivanje), morajo imeti v času prebivanja v Sloveniji prijavljeno 

začasno prebivališče. Na področju vizumov se podrobneje opredeljuje časovno veljavnost vizuma za dolgoročno bivanje, 

pri čemer poleg zgornje meje časovne veljavnosti vizuma D (najdlje za eno leto), določa tudi spodnjo mejo veljavnosti 

vizuma D (dalj kot 90 dni). Hkrati se dopolnjujejo posamezne kategorije tujcev, katerim se vizum D lahko izda, in pogoji, 

ki jih morajo tujci izpolnjevati, dodali so se razlogi za zavrnitev izdaje in prenehanje vizuma D.  

 

Meseca marca bomo na uprani enoti pričeli izdajati potrdila o prijavi prebivanja za prebivanje za državljane držav članic 

Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov na novem dopolnjenem obrazcu, ki 

bo vseboval poleg dosedanjih podatkov (ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, spol, veljavnost izkaznice, vrsta 

dovoljenja, pristojni organ in datum izdaje) tudi naslov prebivališča tujca v Sloveniji. 

 

Hkrati bi vas radi seznanili, da se določbe, ki se nanašajo na izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, katero 

bomo izdajali na upravni enoti, pričnejo uporabljati 1. septembra 2015. Državljani tretjih držav, ki bodo v Slovenijo 

prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj, saj bo enotno dovoljenje 

nadomestilo tako dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje. Izjema od enotnega dovoljenja je le dovoljenje za 

sezonsko delo, in sicer za čas do 90 dni, saj v tem primeru državljani tretjih držav po novem ne bodo več potrebovali 

dovoljenja za prebivanje oz. enotnega dovoljenja. 
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Hrano potrebuje čedalje več ljudi v stiski 

 
V okviru  Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je lani začel delovati nov Sklad za evropsko 

pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020. Njegov osnovni cilj je, da se do leta 2020 zmanjša število 

ljudi, ki jih je prizadela oziroma jih ogroža revščina in socialna izključenost.  

 

Z nudenjem nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam bo sklad v obliki 

hrane in osnovne materialne pomoči ter aktivnostmi socialnega 

vključevanja prispeval k odpravi najhujših oblik revščine.  

 

Dejavnost sofinancira EU, ministrstvo pa je v okviru sklada izvedlo postopek 

javnega naročila za dobavo blaga v višini 1.187.243,00 EUR ter kupilo 

2.134.560 kg prehranskih izdelkov. Prejel jih je tudi Rdeči križ Slovenije, nato 

pa dostavil območnim združenjem. 

 

RKS – Območno združenje Žalec je v centralno skladišče sredi januarja prejelo: 

3.520 kilogramov moke, 1.350 litrov olja, 2.385 kilogramov riža, 7.392 litrov 

mleka ter od donatorjev 235 kilogramov soli in 300 kilogramov testenin. 

 

Konec januarja so s prostovoljci razdelili hrano 551 družinam s 1144 člani iz 

Spodnje Savinjske doline. Hrano je prejelo v občini Polzela 58 družin, v 

Braslovčah 62, v Preboldu 49 družin, v Taboru 22, na Vranskem 19 in v Žalcu 

341 družin. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem, ko je hrano prejelo 463 

družin, se je število družin iz Spodnje Savinjske doline, upravičenih za prejem 

hrane, povečalo za 18 %. Novo dobavo hrane pričakujejo aprila. 

 

Več informacij: 

 

OZ RK Žalec 

 

Jožef Stiplošek praznoval 90 let! 

 
Nekdo je nekoč zapisal, da v 

našem življenju ne štejejo leta, 

pač pa šteje življenje v naših 

letih. Na to misel se bomo še 

večkrat spomnili, ko bomo 

pomislili na Jožefa Stiploška iz 

Kaple.  

 

Pred nekaj dnevi je namreč 

praznoval svoj 90. rojstni dan v 

krogu sorodnikov, prijateljev in 

sosedov, obiskala pa sta ga tudi 

župan Anton Grobler in 

predsednik Društva 

upokojencev Tabor Milan 

Blatnik. In koliko volje, trdoživosti, iskrivosti in modrosti veje iz njegovih besed pa tudi iz njegove klene drže! Slavljenec 

je obiskovalca navdušeno pozdravil in ju povabil naprej. Župan in predsednik upokojencev sta jubilantu voščila predvsem 

zdravja in bistrih misli, poklonila pa sta mu najrazličnejših dobrot. Jožefov sin Jani in snaha Marija sta poskrbela za 

domače pecivo in vinsko kapljico, vseh pet pa je nazdravilo visokemu jubileju.  

 

90-letnik se je izkazal za odličnega sogovorca, saj je pogovor začinil z marsikakšno zgodbo, tudi še iz časov, ko še ni živel 

na domačiji ob Bolski. Jožefu Stiplošku iskreno voščim vsega dobrega tudi sama. 

 

Matjaž Črešnovar, sekretar RKS – OZ Žalec, tel. 041 601 751. Pavla Artnik, predsednica RKS – OZ Žalec, tel. 051 457 661; 

Tatjana Kovče 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=sl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=sl
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1006
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1006
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Portret je bil objavljen v Novem tedniku, št. 7, dne 19. februarja 2015. 
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Dr. Borut Vrščaj 

Naj bodo narejene s spoštljivostjo in zavedanjem, kakšen 

dar je rodovitna zemlja. 

Avtor: Robert Božič 

Rodovitna zemlja je dar 

Ob poslušanju komentarja tedna na Radiu Ognjišče 6. 1. 2015, se mi je zdelo prav, da vsebino nesebično delim z vami, z 

zavedanjem, kakšen dar je rodovitna zemlja. 

Lea Zupan 

 

Kdaj ste zadnjič zemljo pobožali? 
 

Čisto tiho se je decembra zaključilo Mednarodno leto 

družinskega kmetovanja in še bolj tiho smo stopili v 

Mednarodno leto tal ali prsti. Odločitev o tem je 

Generalna skupščina Združenih narodov sprejela na 

zasedanju 20. decembra 2013, hkrati pa so 5. december 

razglasili za Svetovni dan tal. 

 

Odslej naj bi se torej, vsaj vsako leto 5. decembra, 

človeštvo spomnilo na pomen tal in ozavestilo 

neprecenljivo vlogo, ki nam jo ta dobrina prinaša. Izziv 

leta, ki ga začenjamo, je torej v zelo različnih skupnostih 

po vsem svetu spodbuditi razmišljanja, da tla, še posebej 

pa rodovitna prst, niso, oziroma ni, nekaj samoumevnega, 

ampak, da gre za zelo ogroženo dobrino. 

 

Tla nastradajo dvakrat 

Način potrošniškega življenja, ki ga je ubrala zahodna 

družba in se od njega ne uspe ločiti ter nekritično postaja 

zelo vabeč tudi za vse ostale družbe v razvoju, nujno vodi 

v skokovito naraščanje potreb po naravnih virih. Tla pri 

tem žal nastradajo vsaj dvakrat. Hlastanje po naravnih 

bogastvih, ki jih skrivajo nedrja zemlje skoraj praviloma 

vodi v uničenje velikih površin tal. Če k temu pridružimo 

še nebrzdano pozidavo, praviloma najbolj rodovitnih 

zemljišč, pa erozijo, marsikje tudi procese zasoljevanja 

prsti in konec koncev tudi sušo, ki prst uničuje, je jasno, 

da so tla izjemno ogrožena dobrina. 

 

Nič manj pa tal ne ogroža skokovito naraščanje potreb po 

hrani. Ker se površine njiv zaradi vseh prej omenjenih 

vzrokov hitro zmanjšujejo, se po drugi strani na 

preostalih rodovitnih tleh vrši pritisk, da bi na njih 

pridelali čim več. Za kakšno ceno? Za ceno osiromašenja 

tal. In že smo v začaranem krogu. 

 

Tla so koža zemlje 

Že pred leti, ko sem se pogovarjal z znanim pedologom 

dr. Borutom Vrščajem, je ta tla poimenoval kot kožo naše 

zemlje, kot plast, v kateri se srečuje živi in neživi svet. In 

opozarjal, da ta koža ni nekaj samoumevnega. Plast 

rodovitne prsti je nastajala na tisoče let, uničimo pa jo 

lahko tudi z eno samo nespametno potezo. In s tem 

uničimo tudi možnosti za 

pridelavo hrane, za prirast 

lesa, za filtriranje vode, za 

skladiščenje ogljika, za 

varnost pred plazovi in še 

bi lahko našteval. 

 

Ste kdaj zemljo pobožali? 

Čeprav vsi tisti, ki nam je kmetijstvo blizu, na tla 

gledamo s spoštovanjem in v njih vidimo dobrino, za 

katero je potrebno skrbeti, jo negovati in varovati, pa je 

za večino ljudi prst postala skoraj abstraktna in 

neoprijemljiva snov. Pomislite, kdaj ste se zadnjič 

sklonili ali pa se celo spustili na kolena, zajeli v dlani 

prgišče zemlje, si jo od blizu ogledali, jo povonjali, 

ozavestili ali je suha ali mokra, je lepljiva ali se drobi, je 

polna humusa in življenja ali gre za težko ilovnato prst, ki 

se je dobesedno prilepila na prste in iz katere bi lahko 

oblikovali glinene izdelke. Kdaj ste zadnjič zemljo 

pobožali? 

 

Niso tako daleč nazaj časi, ko so kmetje na zemljo gledali 

kot na sveto stvar. Spominjam se besed dr. Jožeta 

Osterca, ki je v minuli božični kmetijski oddaji z nami 

delil spomin na svojega starega očeta. Kako ga je kot 

fantiča učil, da je treba pri oranju vsako novo brazdo 

pozorno opazovati in pri tem ocenjevati, kaj se z zemljo 

dogaja. Kako je treba biti previden, da se je ne obdeluje 

premokro, saj s tem povzročimo veliko škode, ki jo 

potem z obilo truda več let ne moremo popraviti. Koliko 

starih očetov danes svoje vnuke opozarja na te temeljne 

zakonitosti življenja? 

 

Žal se je tudi sodobno 

kmetijstvo oddaljilo od zemlje. 

Traktorji so postali močnejši, 

večji, če hočeš preživeti, je 

potrebno obdelati veliko več površin, vreme nagaja in 

surova moč stroja marsikdaj zmaga nad prstjo. Tudi če je 

ta premokra ali presuha. Kmetovanje zapovedujejo 

pravilniki in paragrafi, birokrati so postavili datume, vse 

seveda z mislijo, da se s predpisi lahko doseže boljše za 

okolje in tla. Pa narava iz leta v leto kaže, da tistega 

prvinskega občutka, ko človek sestopi s traktorja in 

poklekne na zemljo, jo vzame v svoje roke in oceni, ali je 

pravi čas ali ni, ne more zajeti noben paragraf. 

 

In veseli me, da je vedno več takih kmetov, ki se raje 

požvižgajo na vse subvencionirane ukrepe in rečejo, moja 

zemlja je sveta, je last mojih otrok, ni dobro, da jo v 

neprimernih okoliščinah obdelujem in jo posiljujem z 

ukrepi. In počakajo, pa čeprav to pomeni, da je čas za 

setev mimo, da bodo morali čakati na primernost v 

spomladanskem času, če ne bo spet ponagajalo vreme. 

 

Te dni zemlja počiva. Mraz ji prija in jo dela godno za 

novo setev. Ko bo sneg skopnel, bo čas za nove brazde.  
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Mentorji bralne noči:  

Katja Završnik, Jerca Novak, Polona Miklavc, Miha Miklavc 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bralna noč na podružnični šoli Tabor 

 
Zimski čas in z njim dolgi 

večeri nam ponujajo veliko 

priložnosti, da sežemo po 

knjigi ter se potopimo v 

domišljijo. Zato smo se 

odločili, da organiziramo 

bralno noč, na kateri smo 

brali, ustvarjali ter tudi spali 

v šoli. 

 

Bralna noč se je na 

Podružnični osnovni šoli 

Tabor zgodila v torek, 20. 

januarja 2015. Ob 18. uri 

smo se dobili v šoli ter tako 

začeli z bralno nočjo. Za 

uvod nas je pozdravil vodja 

podružnične šole g. Branko 

Šketa. Prebral nam je zgodbo 

o snežaku, ki je imel najraje 

zimo.  

 

Po zgodbi smo se razdelili v 

dve skupini. Prva skupina je pekla piškote, druga pa ustvarjala snežake iz moos gume. Po eni uri sta se skupini zamenjali. 

 

V zadnjem delu večera smo ob risanem filmu o snežaku pohrustali piškote, ki smo jih spekli. 

 

Na bralni noči smo sklenili, da si želimo še več takih večerov. 

  

Iz vrtca in šolskih klopi 

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

 
 

 5. novembra 2014 se je rodila 2610 g težka in 47 cm velika deklica Kaja staršema Jožici 

Bergant in Janku Kreči. 

 

 31. januarja se je rodila 2880 g težka in 49 cm velika deklica Tina staršema Sari in Franciju 

Košcu iz Miklavža. 
 

 16. februarja se je rodil 2920 g težak in 50 cm velik deček Matej Kristijan staršema Saši 

Zidanšek Obreza (naša sodelavka) in Damijanu Obrezi. 
 

17. februarja sta se rodili dvojčici Ela in Iva staršema Jani Pustoslemšek in Janušu Juhartu iz 

Kaple. 

 

 

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. 

 

  ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

mailto:info@obcina-tabor.si
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                             Zimske  radosti 

 
Letošnja zima je bogata s snegom, ki razveseljuje otroke, zato 

smo učencem 1. triletja Podružnične OŠ Tabor učitelji 

Rizmal, Drnolšek, Ivezič, Savinek in Jelen omogočili 

sankanje na Sirševem bregu v Taboru, in sicer v dveh delih: v 

sredo, 4. in torek, 10. 2. 2015.  

 

 V sredo je bilo pomrznjeno, zato so bobi drveli 

kot blisk. Zoja, Lara, Ana 

 Sankanje je super. Lara Mausser  

 Lepo se je sankati v trojčku in se zvrniti v cel 

sneg. Mario, Julija in Zoja 

 Najbolje je kotaljenje po celem snegu. Dani 

Lukman 

 Bolj te vrže, bolje je. Iza Zorenč 

 Sankanje je užitek, le sani ni »fajn« potiskati 

po strmini. Vanesa Stanko 

 Valili smo velike snežene kepe, da bi zgradili 

skakalnico. Dečki 3. c 

 Kepanje je najboljše! Lara Jezernik 

 Snežene angelčke je lepo delati. Marina 

Mastnak 

 Naredili smo več snežakov. Janina Kvas s 

sošolci iz 2. b 

 

 

 

Pohod  za  50 + 

 
V letu 2015 nadaljujemo z našimi pohodi po okolici in obrobju naše občine.  

 

Trasa prvega januarskega 

pohoda nas je vodila od 

zbirnega mesta pri KZ 

Tabor proti Mrzlemu 

polju, naprej po kolovozni 

poti ob malem gozdiču, 

lepo zoranih njivah in 

hmeljski žičnici do 

Ojstriške vasi, čez potok 

Konjščica do Cukalovega 

kozolca in po gozdnih 

poteh mimo »Štruklovih 

cigunc« do Ribarjeve in 

Ramšakove kmetije in po 

gozdu naprej do našega 

izhodišča.  

 

Ob prijetnem druženju, opazovanju narave in okolice, klepetanju o vsem mogočem, nenazadnje ob lepem,  mrzlem 

vremenu in energijskih postankih nam je ta prijeten dvourni sprehod kar prehitro minil. 

 

Srečno do prihodnjič! 

                                                                                       Društvo upokojencev Tabor 

Aktivnosti naših društev 
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Obvestilo upokojencem 

  

Člane Društva upokojencev Tabor, ki še niso uspeli poravnati članarine za leto 2015, vljudno naprošamo, da to storijo v 

nedeljo, 1. marca 2015, v času od 9. do 11. ure, v društvenih prostorih.   

 

Ponovno vabimo vse upokojene občane občine Tabor, da se nam pridružijo in včlanijo v  naše društvo.  

 

Letni občni zbor društva bo v nedeljo, 8. marca 2015, ob 10. uri, v Domu krajanov Tabor.  

 

Vabljeni! 

Društvo upokojencev Tabor 

 

17. Valentinov ples 

 

Leto je bilo zopet naokoli, Valentin se je približeval in čas je bil, da člani Društva podeželske mladine Tabor zopet 

zavihamo rokave. S pripravami 

smo pričeli že prejšnje leto, 

zadnji teden pred plesom pa je 

bil najbolj naporen. Največ truda 

smo morali vložiti v okrasitev 

dvorane, ki je bila to leto bolj 

umirjenih, toplih barv. Tako se je 

v soboto, 14. februarja, odvil 17. 

gala Valentinov ples, kjer smo 

vrteli pete na plesišču ob zvokih 

ansambla Vikend. Na začetku je 

ples s pozdravnim govorom 

otvoril predsednik Simon 

Stiplovšek, z vsemi gosti je 

nazdravil ter tako počastil 

dolgoletno tradicijo. Sledila je 

večerja, ki nam jo je odlično 

pripravilo Gostinstvo Lisjak. 

Nato pa se je pričela zabava. 

Ansambel Vikend je igral pozno v noč do ranega jutra. Zaradi pustovanja in drugega dogajanja na valentinovo, je bil 

letošnji obisk nekoliko manjši, pa vendar lahko rečemo, da smo se imeli tako lepo kot vedno do sedaj. Člani in članice 

DPMT smo ponosni, da smo ponovno organizirali eno pomembnejših prireditev v naši občini in da ohranjamo dolgoletno 

tradicijo. 

 

Se vidimo drugo leto! 

Člani DPMT 

 

Izbor novih članov župnijskih pastoralnih svetov 

 
Izbor novih članov ŽPS bo po vseh slovenskih škofijah potekal na 2. postno nedeljo, 1. marca 2015. 

 

Župnijski pastoralni svet, v nadaljevanju ŽPS, je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, 

spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. V življenju župnije ima ŽPS posebno mesto, še posebej po 2. 

vatikanskem cerkvenem zboru, ki je poudaril, da smo za življenje Cerkve odgovorni vsi krščeni, ne samo papež, škofje in 

duhovniki. Po odloku Slovenske škofovske konference je ŽPS obvezen za vse župnije. Sedanjemu članstvu preneha 

mandat na belo nedeljo, 12. aprila 2015.  

 

Iz domače župnije 
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izpolnite izbirni listek in tako prispevajte svoj predlog 

za izbor novih članov ŽPS naše župnije.                                                                      

Vida Slakan 

Naloga članov ŽPS je: 

- načrtovanje pastoralnega dela skupaj z župnikom in 

pastoralnimi delavci,                                                 

- postavljanje ciljev, ki naj bi jih župnija v določenem 

času dosegla,                                                                 

- pomaga iskati odgovore na pastoralne probleme, ki se 

pojavljajo,                                                               

- išče nove poti, kako kristjane z obrobja pritegniti bliže k 

Jezusu,                                                                          

- spodbuja in omogoča dobrodelnost v župniji,                                                                                                     

- povezuje delo duhovnika in laikov. 

 

Ali so to cerkvene volitve? Ne gre za volitve, kot jih 

poznamo iz civilne družbe, npr. izbiro parlamenta ali 

župana, ko gre za tekmovanje. Vsi smo soodgovorni za 

življenje župnije. Če nekdo ni izbran za člana ŽPS, ne 

pomeni, da je rešen vseh soodgovornosti za življenje 

župnije, izbrani pa so še bolj izpostavljeni in se od njih 

tudi več zahteva.  

                                                                                                  

Kdo ima pravico izbirati člane ŽPS? Pravico izbirati ima 

vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente 

uvajanja (sv. krst, sv. evharistija in sv. birma). 

 

Kdo ima pravico biti izbran v ŽPS? Pravico biti izbran v 

ŽPS ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 let, je prejel 

zakramente uvajanja in je v polnem občestvu s Katoliško 

cerkvijo ter ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in 

razsodnost (prim. kan. 512, par1. 3).                                                                                        

To pomeni, da izpolnjuje najmanj pogoje za botrstvo, je: 

- polnoleten član katoliške cerkve,                                                                                                                         

- prejel zakramente uvajanja (sveti krst, sv. birma, in sv. 

evharistija),                                                             

- če je samski – živi samsko; ne živi v izvenzakonski 

skupnosti,                                                                         

- če je poročen – je cerkveno poročen v katoliški cerkvi 

in ni civilno ločen,                                                    

- zgleden kristjan (hodi redno k sv. maši, prejema 

zakramente, praznuje praznike, …) (prim kan. 874 in 883 

Zakonik Cerkvenega prava). 

 

Sestava ŽPS. Škofje predpisujejo, da je število članov 

ŽPS najmanj 7 in največ 25 (v posebnih okoliščinah so 

možne izjeme).  

 

Sestava ŽPS v naši župniji Sv. Jurij ob Taboru. Na 

podlagi Pravilnika za izbiro članov ŽPS smo določili, da 

bo ŽPS naše župnije štel 25 članov (menili smo, da več 

glav več ve in več rok več naredi):   

- 3 člani – po službeni dolžnosti, to sta oba 

duhovnika in katehistinja, 

- 14 članov – izbrani s strani vernikov, iz 

vsakega kraja naše župnije po dva, izbrali jih 

boste župljani 1. marca 2015, 

- 3 člani – imenovani s strani duhovnika in 

- 5 članov – predstavniki posameznih skupin. 

Zato smo pozvali: župnijski gospodarski svet, cerkvene 

pevce, tiste, ki skrbijo za čisto in okrašeno cerkev, bralce 

Božje besede in mladino – animatorje, da so najkasneje 

do četrtka, 26. februarja 2015, predlagali svojega 

predstavnika v ŽPS. To so storili tako, da so ime, priimek 

in bivališče predlaganega predstavnika posredovali pisno 

v zaprti kuverti na naslov Župnija sv. Jurij ob Taboru, 

Tabor 16, 3304 Tabor. Na kuverto je bilo obvezno 

napisati »IZBOR ČLANOV ŽPS – NE ODPIRAJ«. Če 

do določenega datuma niso posredovali predloga, bodo 

žal v naslednjem 5-letnem obdobju brez svojega 

predstavnika v ŽPS.  

 

Kako bomo izbirali? Vsi, ki bomo v nedeljo 1. marca pri 

sv. maši bomo izbirali 14 članov ŽPS naše župnije, 

izbranih s strani vernikov, iz vsakega kraja naše župnije 

po dva. Izbor je tajen in vedno v pisni obliki s 

pripravljenimi in potrjenimi listki, ki so kontrolirano 

dostopni vsem, ki imajo pravico izbirati. Izbor se bo 

izvedel tako, da bo vsakdo, ki je že končal osnovno šolo 

in je prejel zakramente uvajanja, lahko napisal na listek 

največ tri predloge iz svojega okolja (svojega kraja). Na 

listek bo potrebno napisati ime in priimek ter naslov 

(dovolj bo samo kraj) največ treh oseb, za katere menite, 

da bi bili primerni člani ŽPS naše župnije in tudi 

izpolnjujejo pogoje za članstvo v ŽPS. Izpolnjen listek 

boste oddali v pripravljeno skrinjico. Posebej imenovan 

odbor za izbor novih članov ŽPS bo vaše predloge 

pregledal. Ko se bo ugotovilo  število veljavnih 

predlogov, ki jih bodo dobili posamezniki, bo odbor za 

izvedbo izbora članov ŽPS ugotovil skladnost kandidatov 

s pogoji, ki jih določa Pravilnik za izbor članov ŽPS. 

Nato bo moral odbor pridobiti še soglasje izbranih in 

izbor članov ŽPS s strani vernikov bo opravljen. 

 

Vse izbrane in imenovane člane ŽPS mora potrditi še 

škofijski ordinarij. Ko bo ordinarij potrdil seznam članov 

ŽPS, bo župnijski upravitelj na nedeljo dobrega pastirja, 

26. 4. 2015, pri sv. maši vsakemu novemu članu ŽPS 

osebno izroči lastnoročno podpisano listino o imenovanju 

za člana ŽPS. S tem bo ŽPS dokončno oblikovan. 

 

Mandatna doba članov ŽPS traja pet let. Po preteku 

mandatne dobe je posameznik lahko ponovno izbran. 

V primeru, da kdo v času mandata ne more več 

sodelovati v ŽPS (umrje, se odseli ali iz kakšnega 

drugega razloga trikrat neopravičeno izostane ...), 

tajništvo ŽPS poskrbi, da ga nadomesti tisti, ki je za 

njim prejel največ glasov, ali tisti, ki ga delegira 

ustrezno telo oziroma ga imenuje župnik. 

 

Vabimo vas, da v pripravi na izbor članov ŽPS 

razmišljate o tem, kdo iz vašega kraja bi bil primeren 

za člana ŽPS in molite na čast Svetemu Duhu za vašo 

pravilno odločitev. V nedeljo, 1. marca, pa odgovorno  
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SLIKA 1: Zdravstveni dom v Železnikih je postavljen na 

poplavni ravnici skoraj v strugi Selške Sore! 

Alenka Jelen 

 

 

 

V zadnjih letih je marsikdo pomislil, da smo priča vse bolj katastrofalnim in pogostim naravnimi nesrečami, od poletnih 

suš, orkanskih neurij, poplav, zemeljskih plazov in vse do žleda. Ravno za nekatere med naštetimi smo si predstavljali, da 

teh pri nas ni. Veliko smo k takšni razsežnosti naravnih nesreč pripomogli sami, se oddaljili od narave ter postali bolj 

materialno ogroženi. Naravo smo si poskušali podrediti, zagraditi in preusmeriti, a smo pozabili na povratne zanke. To je 

niz dogodkov, ki jih nevede sprožimo ob določenem posegu. Ravno na te zanke so pozabljali tudi načrtovalci ukrepov. 

Kljub temu imamo veliko možnosti, da s preventivnim delovanjem in ukrepi preprečimo katastrofalne posledice.  

 

Vse bralce vabim, da za novo rubriko tudi sami napišejo kakšne spomine o preteklih naravnih nesrečah, pošljejo kakšno 

fotografijo oziroma podajo svoje mnenje in predloge o ukrepih za zaščito pred naravnimi nesrečami.  

 

Poplave – prvič! 

 
Poplave so naravna nesreča, s katero se v našem prostoru 

najpogosteje srečujemo. Ob ustrezni vremenski situaciji in 

odvisno od dejavnikov zajamejo večji del Slovenije ter ob 

sočasnem dogajanju drugih naravnih nesreč – orkanski 

veter, zemeljski plazovi, drobirski tokovi, itd. povzročijo 

katastrofalne posledice. V preteklosti so se prebivalci dokaj 

dobro prilagodili poplavam (gradnja hiš nad poplavno 

ravnico, mlinščice, jezovi na potokih itd.), danes pa 

poplave predstavljajo vsakoletno grožnjo njihovemu 

življenju ter materialno škodo. Kako je do tega prišlo? 

 

Vsi bomo začeli pametovati, kaj je vendar te ljudi gnalo 

na ta območja, če se je že vedelo, da so poplavna in 

nevarna za bivanje. Razlogi so precej bolj kompleksni, 

kot se zdi. V času socializma se je spodbujal razvoj in 

pozidava na ta kmetijsko »nekoristna« zemljišča, tudi 

cena je bila temu primerna. Gradili so se stanovanjski, 

gospodarski objekti in celo javne ustanove, kot so vrtci, 

šole in zdravstveni domovi, ki jih dosegajo že poplave s 

krajšimi povratnimi dobami. Gradili so dobesedno nad 

strugami potokov ali jih prestavljali. Takšna gradnja je 

potekala vse do leta 2008, ko je bila sprejeta Uredba. Pa 

tudi zakonodaja ni vsega preprečila, izjemoma?! se je 

gradilo tudi kasneje. 

 

Potem so tu še družinske zadeve, dedovanje zemljišč v 

bližini domačije. Pa seveda tudi zaradi idealov v 

slovenski družbi – enodružinskih hiš na idiličnem 

podeželju. Eden od razlogov je tudi, da priseljencev ni 

nihče opozoril ali se niso sami pozanimali o mogočih 

nevarnostih, ko bistri potoček ob njihovi hiši pokaže 

svojo ustvarjalno moč. Pa tudi kart ogroženosti, 

nevarnosti, povratnih dob poplav ni bilo ali so bile le za 

večje vodotoke. Kakovost današnjih kart je sicer že zelo 

dobra, a še vedno lahko pride do večjih odstopanj, 

predvsem zato, ker so bili uporabljeni podatki iz preteklih 

opazovanih obdobij in nerealne matematične simulacije 

dogodkov. Pozablja se na dejstvo, da so klimatske 

spremembe povzročile drugačno razporeditev padavin, 

kar pomeni, da lahko poplavlja tudi tam, kjer v 

preteklosti večjih težav ni bilo. Pomemben je tudi 

dodaten vpliv reliefa v ozkih soteskah, kjer se 

skoncentrira pretok (primer Laškega). 

 

Poglejmo si sedaj še bistvene poudarke o gradnji na 

poplavnih območjih iz obstoječe zakonodaje. V Uredbi 

za območja velike nevarnosti poplav velja, da so vsi 

gradbeni posegi prepovedani. Dovoljene so le izjeme v 

primeru strnjene gradnje, kjer ni drugih območij ali 

presoja vplivov na okolje ugotavlja, da ti vplivi niso 

uničujoči oziroma je potrebno izvesti omilitvene ukrepe. 

Uredba natančno podaja izjeme, čeprav je še vedno lahko 

veliko nejasnosti in dvoumnosti pri razlagi teh. Podobna 

opredelitev ogroženih območij in možnih posegov glede 

na stopnjo ogroženosti je podana tudi z Zakonom o 

vodah, ki v 37. členu jasno prepoveduje vsakršne posege 

na vodna in priobalna zemljišča (tako tiste z veliko kot z 

majhno nevarnostjo), kot edino izjemo pa navaja 

komunalno infrastrukturo.  

 

Viri: 

Komac, B., Natek, K., Zorn, M., 2008. Geografski vidiki 

poplav v Sloveniji. Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 180 

str. 

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 

posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav 

in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. 

2008. Uradni list RS, 89, str. 12205–12213. (19. 9. 2008).  

Zakon o vodah.2002. Uradni list RS, 67, str. 7648–

7680.(12. 7. 2002). 

Ko udari narava 
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Pusti času čas in 

tvoje lepe oči usmerjaš 

v dejavno ljubezen, ki je – 

ob tebi … 

Pusti, da ti sanje ostajajo  

in da se ti sprevržejo v – 

resnico. 

Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor je 

bilo tudi pred 55 leti eno izmed 

najdejavnejših društev v kraju. Članice 

in člani so leta 1960 predano ustvarili 

kar dve premieri v eni sezoni.  

 

Prva igra je bila slovenska klasika 

Deseti brat v režiji Lojzeta Frica. Vlogo 

mladega učitelja Lovra Kvasa je odigral 

Tone Kozmelj, v vlogi Manice je 

nastopila Marta Lesjak, Janko Kobale 

pa je bil prepričljiv kot Krjavelj. 

 

Isti ansambel je prav tako leta 1960 pod 

isto režijsko taktirko odigral še 

predstavo Dobri vojak Švejk. V glavni 

vlogi se je takrat odlično znašel Franci 

Bregar. 

 

Predstavi sta premiero doživeli v 

takratni taborski dvorani, sledilo pa je 

tudi več ponovitev. Gledališke 

predstave domačih igralcev so bile 

privlačne in zanimive za publiko, kar je 

potrjeval vedno do zadnjega zaseden 

prostor. Pogosta so bila tudi gostovanja 

po Spodnji in Zgornji Savinjski dolini, 

pot pa jih je vodila tudi drugam. 

 

Vir in fotografiji: Tone Kozmelj 

Deseti brat 

 

        

 

 

                         Igra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deseti brat in Dobri vojak Švejk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 

Po poteh in spominih  
V rubriki »Po poteh in spominih« skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec vam v pogled ponudimo utrinek, ki je v 

preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrišete prah z albuma in z nami delite lepe, a tudi morda 

pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: info@obcina-tabor.si ali 

alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).  

. 

  

Igraš se z mano in 

mojo neumnostjo, 

ki jo znaš unovčiti v 

svojo korist! 

Igraj se in še bolj 

bom užival v tvoji 

neumnosti! 

 

Ne pusti,  

da ti sanje spolzijo  

skozi množico – 

brez veznih misli! 

 

                             

 

                                                                       

 

                                                                                                              

 

 

  

TKsm 

Čas 

Igraj se in naj bo tvoj nasmeh  

vedno takšen kot kitovo žrelo, 

ki posrka vase vse, 

ki ne želijo to, 

kar ti pričakuješ 

od mene! 

Bodi plankton kitu, 

samo ne prosi me 

usmiljenja!! 

TKsm 

Dobri vojak Švejk 
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VABIMO 

vas na predavanje g. Marjana Videnška z naslovom 

KAKO VARUJEMO IN KREPIMO SVOJE ZDRAVJE. 

 Predavanje je namenjeno vsem, ki se želite okrepiti ali si povrniti izgubljeno 

zdravje in ste pripravljeni za dosego tega cilja spremeniti način življenja. 

       Teme predavanja: 

 Temeljni vzroki bolezni so posledica naših napačnih navad. Kaj lahko sami 

spremenimo? 

 Očiščevanje organizma s postom – pospeševanje samozdravljenja 

organizma. 

 Zdravljenje je biološki proces, ki ga izvaja organizem sam. Mi mu lahko 

učinkovito pomagamo. 

 Naravna, polnovredna hrana – varna pot do zdravja in nadpovprečne 

vitalnosti. 

 Izkušnje ozdravljenih – koristni učinki »zdravilnega« posta. 

 Odgovori na vaša vprašanja. 

 Literatura.  

Predavanje bo 

 

v sredo, 4. marca 2015, ob 19. uri,  
v sejni sobi Občine Tabor. 

 

Kontakt: Damijana Lukman, 031 328 990 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodilo se bo 

Vabilo na občni zbor 

Planinskega društva Tabor 

 

Vse člane, članice in simpatizerje 

obveščamo, da bo 

redni letni občni zbor Planinskega 

društva Tabor  

 

v soboto, 7. marca 2015,  

ob 19. uri,  

v društvenih prostorih v 1. nadstropju 

Doma krajanov. 

 

Po občnem zboru bo organizirano 

žrebanje dežurstev na Zajčevi koči,  

hkrati se bo možno včlaniti v društvo in 

plačati članarino za leto 2015. 

 

Več o pravicah, dolžnostih in 

ugodnostih članstva v planinskem 

društvu  

si lahko preberete na www.pzs.si. 

 

Vabljeni! 

Planinsko društvo Tabor 

BESEDA O AVTORJU IN DELU  

 

Zorko Simčič se je rodil leta 1921 v Mariboru. Po drugi svetovni vojni je v Argentini urejal 

revijo Meddobje in bil med pobudniki Slovenske kulturne akcije. Njegovo prvo literarno 

delo je roman Prebujenje, med najpomembnejša pa sodita sodobni roman Človek na obeh 

straneh stene ter drama Odhojene stopinje. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi 

tudi Prešernovo nagrado leta 2013. 

Osrednje dogajanje je v domu dveh mladih zakoncev, Debore in Lameha, katerih odnos je 

ranjen in zaznamovan z nesoglasji glede sprejetja novega življenja v njun dom. V 

navedeno neprijetno razpoloženje se vključi sveta družina, ki se na poti iz Betlehema za 

kratek čas ustavi pri omenjeni družini in ji prinese notranji mir in blagoslov. 

 
VABLJENI 

 v nedeljo, 15. 3. 2015, ob 16. uri, v Dom krajanov Tabor. 

 
Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor in 

Župnija sv. Jurij ob Taboru 

Vabilo  
 

na predavanje Urške Vrhovnik, 

ki bo v 

petek, 27. marca, ob 19. uri, 
 

 
 

v sejni sobi Občine Tabor. 

Tema:  

Ali ni zanimivo, da nas večina ve, da je strah prazen, 

okoli njega pa nič ni, pa nas je vseeno strah? 

 
Če se vam to dogaja, ste samo eden v množici podobnih. Postanite 

izjema in pridite na predavanje, na katerem bomo odgovorili na 

vprašanje, kaj če me je strah tega, česar ne vem. 

 

 

Renato Grobelnik, 070 894 377 
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Oglasi 

Dragi otroci, 
 

Občinska knjižnica Tabor vas tudi tokrat 

vabi na pravljično uro, ki bo  

v torek, 31. marca 2015, ob 18. uri. 

                                                                                                                                       

                                                                               
            Občinska knjižnica Tabor 

       

                               
 

    Prijazno vabljeni! 

       
  

 

 

 

MAL'CA  pr'  BRIŠN'K 

 
Ekipa Gržina catering za vas pripravlja dnevno sveže malice in vas vabi, da se okrepčate vsak dan med tednom od 9. do 

12. ure. Cena za malico znaša 3,5 EUR. Malico lahko pridete tudi iskat ali si jo naročite kar na dom! Dostava v okolici 

Tabora je brezplačna. 

Jedilnik za marec 2015 
 

PON., 2. 3. TOR., 3. 3. SRE., 4. 3. ČET., 5. 3. PET., 6. 3. 

pašta fižol, 

sadje 

frankfurtska pečenka, 

pire krompir, 

ohrovt v prikuhi 

svinjski naravni zrezek, 

zdrobov cmok, 

solata 

samostanska rebra, 

rizi bizi, 

solata 

paprikaš, 

mlinci, 

solata 

PON., 9. 3. TOR., 10. 3. SRE., 11. 3. ČET., 12. 3. PET., 13. 3. 

Matjaževa juha, 

sladica 

kotlet na žaru, 

pečen krompir, 

solata 

svinjski ptički 

v smetanovi omaki, 

testenine, 

solata 

ocvrt piščanec, 

pražen krompir, 

solata 

ričet, 

kranjska klobasa, 

jogurt 

PON., 16. 3. TOR., 17. 3. SRE., 18. 3. ČET., 19. 3. PET., 20. 3. 

ciganski golaž, 

palačinka 

svinjsko pleče 

po kmečko, 

pečen krompir, 

solata 

pleskavica, 

đuveč riž, 

solata 

puran po mehiško, 

zdrobovi kroketi, 

solata 

makaronovo meso, 

solata 

PON., 23. 3. TOR., 24. 3. SRE., 25. 3. ČET., 26. 3. PET., 27. 3. 

vipavska jota, 

sladica 

kotlet po kranjsko, 

štruklji, 

solata 

švicarski zrezek, 

pražen krompir, 

solata 

mesna rižota 

z zelenjavo, 

solata 

golaž, 

vampi, 

polenta 

PON., 30. 3. TOR., 31. 3. SRE., 1. 4. ČET., 2. 4. PET., 3. 4. 

pasulj, 

puding 

lazanja, 

solata 

gusarsko nabodalo, 

pečen krompir, 

solata 

pečenica, 

kislo zelje, 

fižol 

bolonjski špageti, 

solata 

 

Želimo vam DOBER TEK! 

 

Načrtujete praznovanje, zabavo ali sprejem? 

 

Po dogovoru pripravimo catering za vaš dogodek v službi, doma ali na izbranih lokacijah. Pogostimo vas ob osebnem 

praznovanju, poslovnih dogodkih in uspehih ter ob sprejemu poslovnih partnerjev ali vaših prijateljev. Vse naročeno vam 

dostavimo na izbrano lokacijo ob dogovorjeni uri. S seboj pripeljemo ves potreben inventar za izvedbo cateringa. Naše 

strežno osebje pa bo poskrbelo, da bo dogodek potekal v skladu z dogovorom. 

  

Več informacij na tel: 040 242 837 – Stane 

Ekipa Gržina catering 
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... in še modrosti naših babic 
 Če je v sušcu zemlja preveč pila, bo poleti manj dobila.  

 

 Če je lepo na jožefovo (19. 3.), veselo bo srce kmetovo.  
 

 Če sušca prah okrog pometa, prav dobro letino obeta.  

Kmetija Laznik vas vabi  

v soboto, 7. 3. 2015, od 9. ure dalje, da nas obiščete. 

 

Nudimo vam:  

sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne izdelke … 

 

Vabljeni! 

 

Informacije: Adi, 041 543 396 

Nudimo vam:  

 

- prevoz hlodovine z gozdarsko prikolico, 

- razrez hlodovine, 

- izdelki iz stavbnega mizarstva in 

tesarstva, 

- drugi izdelki iz lesa. 

 

Informacije : Žan, 041 581 337 

 

Kmetija Laznik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – marec 2015 

 
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

3. 3. 2015 

10.30 

LITERARNO DRUŽENJE Z 

OSKRBOVANCI 
Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

3. 3. 2015 

18.00 
ZNIŽAJMO VISOK KRVNI TLAK NA 

NARAVEN NAČIN 

Predavanje Rozalije Ciglar 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Univerza za tretje življenjsko 

obdobje Vransko in Občinska 

knjižnica Vransko  

(031 489 070, 03 703 12 80) 

6. 3. 2015 

19.30 

S PESMIJO PO KOROŠKI 

Glasbeno-igrana predstava za abonma in izven 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

7. 3. 2015 

5.00 

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V 

KATSCHBERG 

parkirišče pri Športni 

dvorani Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 10, 041 238 749) 

7. 3. 2015 

16.00 
VRANI VRANSKO : RUŠE 

Košarka  

Športna dvorana 

Vransko 

KD Vrani Vransko  

(031 475 072) 

 

7. 3. 2015  

18.00 

CALIFORNIA DREAMING 

Potopisno predavanje Renate Ukman 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

8. 3. 2015 

9.00–12.30 

VRANI VRANSKO : DKŠ ROGAŠKA 

SLATINA, DKŠ ROGAŠKA SLATINA : 

HALOZE, VRANI VRANSKO : HALOZE 

Košarka U 11 

Športna dvorana 

Vransko 

KD Vrani Vransko  

(031 475 072) 

 

14. 3. 2015 

10.00 

KRAVICA IN KISLICA 

Otroški abonma in izven 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

14. 3. 2015 

19.00 
VRANI VRANSKO: JELŠA ŠMARJE 

Košarka 

Športna dvorana 

Vransko 

KD Vrani Vransko  

(031 475 072) 

 

15. 3. 2015 

10.00 
VRANI VRANSKO : DRAVOGRAD 

KOROŠKA 

Košarka U 15 

Športna dvorana 

Vransko 

KD Vrani Vransko  

(031 475 072) 

 

17. 3. 2015 

18.00 

PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

21.–22. 3. 2015 

10.00–18.00 

3. VSESLOVENSKA RAZSTAVA  

ROŽ IZ PAPIRJA 

Športna dvorana 

Vransko 

Združenje ROžCE 

(041 640 405) 

21. 3. 2015  

19.30 

DEKLIŠČINA 

Gledališki abonma in izven 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

22. 3. 2015 

11.00 

OBČNI ZBOR DRUŠTVA 

UPOKOJENCEV VRANSKO 

Gasilski dom 

Vransko 

Društvo upokojencev Vransko  

(041 815 211) 

29. 3. 2015  

10.00 

VRANI VRANSKO : BORUT BESEDIĆ – 

ČIRO 

Košarka U 15 

Športna dvorana 

Vransko 

KD Vrani Vransko  

(031 475 072) 
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Foto: Mija Pustoslemšek 

 

 

     

17. GALA VALENTINOV PLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokotiček 

Pošljite nam vaše fotografije, ki jih ujamete v svoj objektiv. Dobrodošle so fotografije s področja dela, življenja, praznovanj, 

utripa kraja, narave, posnete doma, na dopustu, potovanjih, kjerkoli. Pošljite jih v jpg formatu na info@obcina-

tabor.si ali alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili v 

časopisu, ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij. 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
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Sreda, 4. marec, ob 19.00 

PREDAVANJE MARJANA VIDENŠKA: KAKO 

VARUJEMO IN KREPIMO SVOJE ZDRAVJE  

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 

Sobota, 14. marec, od 9.00 do 12.00 

PREDAVANJE MAJDE TEMNIK: KOMPOST, 

KOLOBAR, PLEVEL IN ŠKODLJIVCI 

(prispevek: za člane 5 €, za ostale 10 €) 

društveni prostor v Domu krajanov Tabor 

(Ajda Štajerska, 031 328 990) 

 

Nedelja, 15. marec, ob 16.00 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA: LETA NIČ, EN 

DAN POTEM 

Dom krajanov Tabor 

Ljubiteljsko gledališče Teharje – Celje 

(KD Ivan Cankar Tabor in Župnija sv. Jurij ob 

Taboru) 

 

Sreda, 18. marec, ob 17.00 

PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU 

Dom krajanov Tabor 

(POŠ Tabor, 03 703 21 80) 

 

Torek, 24. marec, ob 19.30 

KOŠARKARSKA TEKMA: STARI – MLADI 

Dom krajanov Tabor 

(Športno društvo Partizan Tabor, 031 895 542) 

 

 

 

 

Četrtek, 26. marec, ob 16.00 

PRIDELOVANJE, UPORABNOST IN ODKUP 

INDUSTRIJSKE KONOPLJE  
sejna soba Občine Tabor 

(M. Klemen Cokan, KGZ CE in T. Sušnik, Hannah biz) 

 

Petek, 27. marec, ob 19.00 

PREDAVANJE URŠKE VRHOVNIK: ALI NI 

ZANIMIVO, DA NAS VEČINA VE, DA JE 

STRAH PRAZEN, OKOLI NJEGA PA NIČ NI, PA 

NAS JE VSEENO STRAH? 

sejna soba Občine Tabor 

(Renato Grobelnik, 070 894 377) 

 

Nedelja, 29. marec, ob 8.00 

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

Torek, 31. marec, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Vsak lahko kritizira, vendar le strokovnjak zna pohvaliti.« 
 

 (Konstantin Sergejevič Stanislavski) 

 

 
Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.  

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid, vsebina. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče, 

vsebina; Ana Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija: hrib Krvavica – avtorica Urša 

Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. 

Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali 

institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v 

elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov:  

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

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

 

Koledar dogodkov in prireditev – marec 
 

http://www.rtvslo.si/kultura/citat/konstantin-sergejevic-stanislavski/334715
http://www.obcina-tabor.si/

