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Pozdrav urednice izpod Krvavice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November nam je prinesel prve snežinke, kar je izredno razveselilo naše najmlajše, ki so jih 

izkoristili za snežne vragolije, kot so kepanje ter izdelovanje mini snežakov. Pred nami pa je 

čas, ki ga namenimo svojim prijateljem in družini, praznični december. V tem času otroci 

najbolj nestrpno pričakujejo dobre može, ki jih bodo obdarili.  

 

Dobri možje pa lahko najdejo darilo tudi v Turistično-informacijskem centru Tabor, ki poleg 

zdravilnega medu, unikatnega nakita, domačih suhomesnatih izdelkov in izdelkov iz lesa 

nudi tudi različne predpasnike za peko prazničnih piškotov, kolačev, potic in ostalih dobrot 

ter unikatne nahrbtnike, ki očarajo vsakogar.  

 

Vabljeni v prostore Turistično-informacijskega centra Tabor.  
 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronologija štiriletnega mandata 

 
Spoštovane Taborčanke in spoštovani Taborčani, končuje se moj mandat, ki sem ga v veliki meri delil z vami 

vsemi. 

 

Dovolite mi, da v zadnjem uvodniku naredim povzetek opravljenega dela mojega mandata, ki se kaže v materialnih in pa 

tudi pisnih oblikah; v sprejetih odlokih in predpisih, pomembnih za delovanje Občine Tabor. Mandat sem pričel z 

ogromno težavami, ki mi jih je z vašo pomočjo uspelo rešiti in ga sedaj končujem z velikim zadovoljstvom.   

 

Lokalna skupnost se je rešila iz objema zapadlih obveznosti, inventura opravljenega dela pa se ne konča samo s to 

postavko. Končujemo projekte, ki bodo poskrbeli za naše okolje in varnost nas, občanov. 

 

Bankomat se je vrnil na staro mesto v preddverje občinske stavbe in vas prijazno vabi k uporabi.  

 

Iz županovega kabineta 
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Prostori pošte v občinski stavbi so nazaj v naši lasti.  

 

Poslovilna vežica ima novo streho in urejeno pozimi gretje ter poleti hlajenje.  

 

Dokončana je cesta pri Ton’ skozi Konjščico do turistične kmetije Weiss. 

 

Narejena je tudi rekonstrukcija ceste Tabor do odcepa Miklaužič in ureditev lastništva z lastniki zemljišč za omenjeni 

cesti. 

 

Pričeli smo z obnovo lokalne ceste Tabor–lovska koča–Čeren do Spodnje hoste. Sledi tudi ureditev parkirišč pri 

pokopališču. 

 

Obnovljen je most čez hudournik Konjščico pri kmetiji Nemivšek.  

 

Zgrajen je del pločnika v naselju Tabor ‒ jug in delno razširjena LC Tabor–Loke. 

 

Končujemo pešpot, ki se navezuje na zgrajeni pločnik iz Tabora do Ojstriške vasi in igrišče Razgan, delno tudi s sredstvi 

LAS.  

 

Lokalna skupnost je tudi intenzivno urejala lastniška razmerja za vse ceste z lastniki zemljišč. Prenesena je vsa 

infrastruktura v naselju Kresnica na lokalno skupnost. 

 

Naš režijski obrat je posodobljen s povečano garažo, večnamenskim avtomobilom, frezo za sneg, traktorsko kosilnico za 

zelenice, elektro agregatom in tudi drugimi orodji, ki so potrebni za večjo učinkovitost in produktivnost zaposlenih. 

 

Sprejeti OPN daje pregledno možnost graditvi objektov v naši lokalni skupnosti.   

 

V Ojstriški vasi je delno urejena okolica v središču. Z odkupom in rušitvijo zapuščene domačije ter prestavitvijo 160 let 

stare kapelice od državne ceste imamo sedaj možnost urediti tudi križišče.  

 

Polnilnica električnih vozil že stoji za občinsko stavbo. 

 

Dogovarjali smo se tudi za dokončanje projektov, ki v preteklosti niso bili do konca izvedeni. Z Direkcijo za ceste smo se 

dogovorili za ureditev prehoda za pešce v križišču pri Pihlbirt.  

 

V planu je že ureditev jedra Tabora z avtobusnimi postajami, križišče Pondor–Vindija na regionalni cesti Vransko–

Šentrupert in tudi rekonstrukcija državne ceste Pondor–Tabor. 

 

Občinski svet je potrdil dogovorjena sredstva za naša prostovoljna gasilska društva ob njihovih prihajajočih jubilejih. 

 

Z vsemi društvi v lokalni skupnosti zgledno sodelujemo, saj brez njih ni pravega utripa v naši lokalni skupnosti.   

 

Po pravilniku je Pevsko društvo Tabor prejelo nove svečane obleke.  

 

Pričela se je urejati tudi večnamenska dvorana v Domu krajanov. Sledi še menjava zavese na odru. 

 

Dogovorjena so EU sredstva za obnovo vodovodov v sodelovanju z občinama Braslovče in Prebold in tudi EU sredstva za 

državno kolesarsko povezavo skozi našo lokalno skupnost. 

 

Zaenkrat živimo v naši lokalni skupnosti v varnem in mirnem okolju in upam, da bo tako pri nas še zelo dolgo časa! 

 

Na koncu pa še o letošnjih lokalnih volitvah. Volivci imate vedno prav in tudi prav je, da ste dali priložnost mladim – novi 

generaciji za ustvarjanje pogojev, ki jih bodo sami koristili. 

 

Kot župan tokrat zadnjič  

Tone Grobler      
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Projekt MoST ‒ Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v 

zdravju lokalnih skupnosti tudi pri nas! 
 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v juniju 2018 izdala odločitev 

o finančni podpori za projekt »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih« ali krajše MoST. Skupna višina 

sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, je skoraj 3 milijone evrov, od tega bo Evropski 

socialni sklad prispeval 2,4 milijona evrov. 

  

Namen projekta je preprečitev zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju. Gre za temeljni podporni del projekta »Nadgradnja 

in razvoj preventivnih programov«, ki se bo izvajal v 25 zdravstvenih domovih ter 

pripadajočih lokalnih skupnostih, med drugim tudi v okviru dejavnosti Zdravstvenega doma 

Jože Potrata Žalec oz. v naši občini. 

 

S projektom MoST bo zagotovljena kakovostna, usklajena in učinkovita izvedba 

Nadgradnje in razvoja preventivnih programov. Cilj projekta MoST je kontinuirano 

organizacijsko-vsebinsko usmerjanje in spremljanje zdravstvenih domov in lokalnih 

skupnostih ter dodatno strokovno usposabljanje tako mreže izvajalcev preventivnih 

programov za vse populacijske skupine kot tudi strokovnjakov z Ministrstva za zdravje in 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Nacionalnega inštituta za javno zdravje. S tem konceptom sistemske podpore skupnostnega pristopa bo tako okrepljeno 

tudi medsektorsko sodelovanje in povezovanje ključnih deležnikov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 

 

Projekt se torej izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014‒

2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in je sofinanciran s 

strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (80 %) in nacionalnega sofinanciranja (20 %) ter traja od 1. 9. 

2017 do 31. 8. 2020. 

 

V prostorih naše občine je prisotna t.i. Polivalentna patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec, in sicer vsak 

tretji ponedeljek v mesecu od 13. do 14. ure od 19. novembra 2018 dalje.  

 

Po besedah patronažne sestre gospe Ane Bogataj, ki je ob svojem prvem obisku podrobneje predstavila program, 

obravnavajo celotno populacijo od rojstva pa vse do smrti z namenom zmanjšanja neenakosti v zdravju v duhu poštenosti 

in socialne pravičnosti. 

 

Patronažno varstvo se lahko izvaja na pacientovem domu, v zdravstvenem domu, na sedežu lokalne skupnosti in na terenu. 

Temelji na terenskem konceptu dela na geografsko opredeljenem območju. Pomoč je prvenstveno namenjena prebivalcem 

oddaljenih krajev, predvsem tistim, ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogroženi, ostareli ... 

 

Patronažna sestra na njihovo željo tako opravi osnovne meritve: krvni tlak, količina sladkorja v krvi, količina kisika v krvi  

(saturacija), srčni utrip. V kolikor oseba še nima izbranega osebnega zdravnika ali potrebuje zdravniško pomoč, ji 

patronažna sestra posreduje ustrezne informacije in ji nudi pomoč pri ureditvi zadev. Polivalentna patronažna služba je 

namenjena tudi osebam brez sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja, osebam, ki niso državljani RS, 

migrantom, sezonskim delavcem itd. 

 

V kolikor bo interes se za  skupine oseb meritve in svetovanje lahko opravijo npr. v gasilskih domovih ali drugje v občini 

oz. za posameznike na njihovih domovih, vse na osnovi predhodnega dogovora s patronažno sestro gospo Ano Bogataj, na 

telefonski številki: 031 424 147. 

 

Njen naslednji obisk v naši lokalni skupnosti je planiran v ponedeljek, 17. decembra 2018, od 13. do 14. ure. 

 
Viri: Zdravstveni dom Jožeta Potrate Žalec; 

Nacionalni inštitut za javno zdravje; 

Ministrstvo za zdravje: www.-eu-skladi.si . 

Saša Zidanšek Obreza 

Brezplačno svetovanje za naše občane 

http://www.-eu-skladi.si/
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Prejeli smo 

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. 

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  

                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijetna druženja 
 

Pri projektu Zeleno, ki ga v Našem domu izvajamo že pet let, smo v tem letu pridelali različne pridelke, ki smo jih umestili 

na naš jedilnik. Semena in sadike smo nabavljali pri KZ Vransko, Kalii Celje, Vrtnariji Rojnik. Semenski krompir pa smo 

si priskrbeli sami od lanskega pridelka. Zasadili smo ga na dveh njivah, in sicer 30 arov poznega, 26 arov zgodnjega, na 30 

arih smo imeli ozimno pšenico za krušno moko, nato pa je na isto površino sledil dosevek ajde. Na ostalih površinah pa 

smo nasadili vrtnine (jedilne buče, kumare, čebulo, korenje, rdečo peso, nizek stročji fižol, zelje, repo, buče golice, blitvo 

…).V okolici doma smo v spomladanskem času uredili pešpoti z izkopom in nasutjem gramoznega peska ter z utrditvijo. 

Vrt smo zasadili s solato, peteršiljem, zeleno, papriko. Paradižnik smo nasadili v rastlinjak, visoko gredo smo zgradili iz  

hrastovih desk, vanje smo nasuli zemljo in zasadili s solato. Na zavetrno stran smo posadili kivi med jablane, pa jedilno 

grozdje. Po potrebi smo na določena mesta dosuli zemljo, jo poravnali, zrahljali in zasadili travo, dokupili smo okrasna 

korita pri ROTO družbi in vanje nasadili rože in zelišča, pod lipo pa smo postavili klopi. Iz skal in kamenja smo zgradili 

skalnjak, ga opremili s solarnimi figurami ter rožami. V času spravila pridelkov so nam na pomoč priskočili tudi naši 

stanovalci, ki so radi prebirali krompir, trebili zelje, lupili repo, obirali ribez, maline in nabirali zelišča za čaj ter še kaj bi se 

našlo … 

                                                                                                                                     Anica Cencelj  
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Novosti v Občinski knjižnici Tabor, november 2018 
 

 Follett, K.: Stebri zemlje: prva knjiga trilogije Kingsbridge; 

 Hoang, H.: Kvocient poljuba;  

 Tucker, K. A.: Privlačna Rain;  

 Coelho, P.: Hipi;  

 Pušenjak, M.: Naravno varstvo vrtnin;  

 Topolovec, S.: Zdravilna moč začimb za otroke. 

Sporočamo vam, da smo 20. novembra 2018 začeli z novo sezono bralnega projekta za odrasle Savinjčani beremo 

2018/2019. 

 

Prijazno vabljeni k vpisu. 

Občinska knjižnica Tabor 

 

 

 

Pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor 
 

S tokratno oktobrsko pravljično urico smo v Občinski knjižnici Tabor dokončno priklicali jesen. Prebrali smo pravljico o 

drevesu Krištofu in ob tem izvedeli, da ima vsako drevo svoje ime, ki ga lahko slišimo, če v vetrovnem dnevu stojimo pod 

drevesom ter v premikanju listov v vetru slišimo, kako nam drevo šepeta svoje ime. Drevo Krištof nam je povedalo tudi 

svojo zgodbo, kako je nastalo iz majhnega semena hrasta, se pravi želoda, in zraslo v mogočno in močno drevo. Z leti se je 

sicer postaralo in lubje mu je razpokalo. V Krištofu so si številne živali našle svoj dom. Krištof je bil tega zelo vesel, saj mu 

s prijatelji ni bilo dolgčas. Ob koncu pravljice pa so otroci ustvarjali in si izdelali svojega Krištofa. 

 

Karmen Kreže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako ustanoviti društvo? 
 

Uresničevanje skupnih interesov posameznikov in želje po udejstvovanju v družbenem življenju je zagotovo najpogostejši 

razlog za ustanovitev društva. Zakon o društvih določa, da je društvo javno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno 

združenje, kjer ustanovitelji sami določijo namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja. Preostale odločitve 

oziroma odločitve o upravljanju društva pa neposredno in posredno sprejemajo člani društva.  
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Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe ali tri pravne osebe. Ne glede na prej zapisano, 

gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki imajo v temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska 

družba opravlja kot svojo dejavnost.  

 

V postopku ustanavljanja društva morajo ustanovitelji najprej sklicati ustanovni zbor, o čemer sestavijo zapisnik, ki mora 

vsebovati kraj in čas zbora ter podpise vseh ustanoviteljev (eden od ustanoviteljev se določi za delovnega predsednika, 

eden za zapisnikarja in eden za overitelja zapisnika, če so samo trije ustanovitelji). Na ustanovnem zboru prisotni sprejmejo 

sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva (običajno je to predsednik društva; izvolijo pa se 

lahko tudi drugi organi, v kolikor tako določa temeljni akt). Ustanovitelji morajo določiti ime društva, ki mora biti v 

slovenščini. Ime društva se mora razlikovati od imen drugih društev in ne sme biti zavajajoče ali žaljivo, prav tako naj bi 

bila iz imena društva razvidna dejavnost društva. Hkrati morajo ustanovitelji določiti tudi sedež društva in napisati pravila 

društva oz. temeljni akt društva.  

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, njegovo delovanje je javno. Pravno subjektiviteto društvo pridobi z vpisom v 

register društev. Zastopnik društva zahtevo za ustanovitev društva poda pri pristojni upravni enoti, kjer bo društvo imelo 

sedež.  

 

K vlogi je potrebno priložiti: 

 zapisnik ustanovnega zbora, iz katerega so razvidni sklepi o ustanovitvi društva, izvolitvi temeljnega akta in izvolitvi 

zastopnika društva; 

 en izvod temeljnega akta društva; 

 seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča) in 

njihovimi lastnoročnimi podpisi; 

 naslov sedeža društva; 

 podatke o zastopniku društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega 

prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča); 

 podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno nepridobitno dejavnost. 

Temeljnemu aktu pogovorno rečemo tudi statut. Statut predstavlja osnovno podlago za ustanovitev in delovanje društva. 

Vsebovati mora ime in sedež društva, namen in cilje, dejavnost oziroma naloge društva, pravice in obveznosti članov, 

financiranje, prenehanje društva in določbe o organih društva.  

 

Namen društva je odgovor na vprašanje, zakaj je društvo sploh ustanovljeno in kaj želi z njim doseči v prihodnosti. Je 

dolgoročen in široko zastavljen cilj. Cilji so opredelitve načinov, kako bo društvo doseglo namen društva. Cilji odgovarjajo 

na vprašanje, kaj bodo v društvu počeli. Dejavnosti društva pa so zelo konkretne naloge, ki jih opravljajo člani društva ali 

društvo kot celota, da dosežejo cilje. S temeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, pomembna za 

upravljanje in delovanje društva. 

 

Društvo se ne sme ustanoviti oziroma ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti.  

 

Stranke nam pogosto zastavljajo vprašanje, ali se lahko v okviru društva izvaja gostinska dejavnost in v kakšnem obsegu?  

 

Zakon o društvih v okviru društva sicer dopušča, da se izvaja gostinska dejavnost kot pridobitna dejavnost, če je le-ta 

povezana z osnovnim namenom in cilji društva ter nalogami, povezanimi za doseganje teh ciljev, in ima društvo 

opravljanje te dejavnosti navedeno v svojem temeljnem aktu in če jo opravlja skladno s predpisi, ki urejajo gostinstvo. 

Zakonodaja na tem področju namreč določa, da društvo ne more imeti internega bifeja, za katerega ne bi veljale določbe 

Zakona o gostinstvu.  

 

Po uspešni ustanovitvi društva lahko takoj začne opravljati izbrane dejavnosti. Prav tako lahko začne pridobivati nove člane 

in sredstva za nemoteno delovanje društva. 

 

Z drugimi društvi in neprofitnimi organizacijami se lahko društvo poveže v že obstoječe zveze društev. Če pa društvo 

izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, pa lahko po dveh letih delovanja zaprosi na pristojnem ministrstvu za status društva 

v javnem interesu. 
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Ustanovitelji društva oz. člani društva pa nikakor ne smejo pozabiti na spremembe v društvu, (npr. če društvo spremeni 

ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža). V tovrstnih primerih mora zakoniti zastopnik 

na pristojni upravni enoti vložiti zahtevo za registracijo spremembe v 30 dneh od nastanka. Zahtevi za registracijo 

sprememb je treba priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile spremembe sprejete. Če je bil spremenjen temeljni akt, 

mora zahtevi priložiti en izvod sprememb temeljnega akta (aneks k temeljnemu aktu) ali prečiščenega besedila temeljnega 

akta.  

 

Vse, ki vas zanima, katera društva so registrirana v Republiki Sloveniji in kdo so njihovi zakoniti zastopniki, si to lahko 

ogledate v Centralnem registru društev na javno dostopnem portalu odprtih podatkov Slovenije OPSI 

(https://podatki.gov.si/dataset/centralni-register-drustev). 

 

Za dodatne informacije nas lahko pokličete tudi na sedež Upravne enote Žalec na številko: (03) 713 51 20 ali nam pišite na 

e-naslov ue.zalec@gov.si. 

                                                                                                       Simona Stanter 
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Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili 

v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. 

Obiskala nas je štorklja 

 

 
 

Krožek Biodinamično kmetovanje 
 

Izpostava Žalec KGZS, Zavod Celje, obvešča, da je z mesecem novembrom 2018 ponovno zaživel BREZPLAČEN krožek 

Biodinamično kmetovanje, ki je bil v novembru izjemoma 2. in 3. četrtek v mesecu, v vseh naslednjih mesecih pa bo vsak 

2. četrtek v mesecu, in sicer od 9. do 10. ure v sejni sobi Občine Tabor. 

 

Prijave sporočite Maji Klemen Cokan na telefon: 041 498 266. 

 

Maja Klemen Cokan, KGZS, Zavod Celje 

 

V ožjem izboru za naziv Planetu Zemlja prijazna občina 11 slovenskih občin 
 

Vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna občina poteka v organizaciji Društva Planet Zemlja že 

od leta 2010. Prijavljene občine so posredovale izpolnjene vprašalnike z 12 okoljskih področij, ki so 

jih strokovnjaki priznanih slovenskih institucij ocenili. Po približno treh četrtinah ocenjevalnega 

postopka je lahko društvo Planet Zemlja opravilo ožji izbor občin, ki se bodo po posameznih 

kategorijah potegovale za naziv Planetu Zemlja prijazna občina. 

 

V kategoriji najmanjših slovenskih občin z manj kot 3000 prebivalci sta se v ožji 

izbor prebili občini Solčava in Dobrna, med občinami od 3000 do 10.000 

prebivalcev so v tekmi za naziv občine Zreče, Šmarješke Toplice in Polzela, v 

kategoriji nad 10.000 prebivalci so v najboljšem položaju 

občine Žalec, Krško in Radovljica, med mestnimi občinami pa sta najbližje 

pridobitvi naziva Ljubljana in Velenje. 

 

Strokovna komisija ocenjuje občine na področjih energetike, ravnanja z gozdovi, upravljanja z odpadki, krožnega 

gospodarstva, trajnostnega turizma, lokalne samooskrbe, urejenosti otroških igrišč, varovanja narave, sejemske dejavnosti, 

hrupa, prometa in komuniciranja. Vsako od dvanajstih področij ocenjujejo vrhunski slovenski strokovnjaki, med 

institucijami pa pri natečaju sodelujejo ZRMK, Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut Wcycle, Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, Zavod RS za varstvo narave, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Gospodarsko razstavišče 

Ljubljana.  

 

Nazivi Planetu Zemlja prijazna občina in priznanja najboljšim v kategorijah bodo podeljeni 29. novembra na sejmu 

Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.  

 

Dodatne informacije: info@planet-zemlja.org 

 

Društvo Planet Zemlja 

 

 
 

 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčka: 

 
 

 

3. novembra se je v Celju rodil 50 cm velik in 3400 g težek deček    

 Arnej staršema Tamari Lukman in Milanu Goropevšku ter starejši sestrici Ester  

 iz Lok. 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@planet-zemlja.org
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Iz vrtca in šolskih klopi 
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Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 

Občinska volilna komisija Občine Tabor objavlja 

 

 

POROČILO 

O IZIDU REDNIH LOKALNIH VOLITEV V OBČINI TABOR  

 

 

Volilna komisija Občine Tabor je na 7. seji, dne 18. 11. 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju 

izidov glasovanja za volitve župana občine in članov občinskega sveta na volitvah 18. 11. 2018 ugotovila rezultate glasovanja 

ter izid volitev za župana občine in članov občinskega sveta.  

 

I. 

 
1. Na volitvah 18. 11. 2018 je imelo pravico voliti skupaj 1389 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. 

 

2. Glasovalo: 

Skupno število volivcev za  območje občine: 1389 

Skupaj glasovalo: 990 volivcev 

Odstotek udeležbe v občini: 71,27 % 

 

Skupni rezultat glasovanja za župana v občini: 

Oddanih glasovnic: 990 

Neveljavnih glasovnic: 5 

Veljavnih glasovnic: 985 

 

Kandidat Št. glasov % glasov Predlagatelj 

1. Marko SEMPRIMOŽNIK 574 58,27 SLS 

2. Ludvik MIKLAVC 286 29,04 Ali Khodary Eisa in 

skupina volivcev 

3. Matej DEMŠAR 125 12,69 SD 

 

Volilna komisija je na podlagi 107. člena ZLV ugotovila, da je bil izvoljen kandidat, ki je prejel večino glasov:  

VSEBINA  

 

 

 

 POROČILO o izidu rednih lokalnih volitev v Občini Tabor 
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1. MARKO SEMPRIMOŽNIK,  rojen: 13. 7. 1968, OJSTRIŠKA VAS 35D, 3304 TABOR,  

                                                                  VETERINARSKI TEHNIK 

                                                                  Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

II. 

 

Na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Tabor je Volilna komisija Občine Tabor ugotovila naslednje rezultate po 

posameznih volilnih enotah, in sicer: 

 

Volilna enota 1, ki obsega območje naselja TABOR 

Oddanih glasovnic: 398 

 Neveljavnih glasovnic: 2 

Veljavnih glasovnic: 396 

 

Kandidat Št. glasov % glasov Predlagatelj 

1. Vanja Lednik 100 25,25 SLS 

2. Tadej Lukman 85 21,46 SLS 

3. Jernej Gregl 84 21,21 SD 

4. Peter Jezernik 79 19,95 SDS 

5. Milka Ribič 48 12,12 SD 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da sta v skladu z 11. členom ZLV za člane občinskega sveta iz volilne 

enote ena, kjer se volita dva kandidata, izvoljena naslednja kandidata, ki sta prejela najvišje št. glasov: 

 

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

                                  UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA EKONOMISTKA 

                                                Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

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

                                                 STROJNI TEHNIK 

                                                 Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

 

Volilna enota 2, ki obsega območje naselja Ojstriška vas 

Oddanih glasovnic: 163 

Neveljavnih glasovnic: 7 

Veljavnih glasovnic: 156 

 

Kandidat Št. glasov % glasov Predlagatelj 

1. Blaž KOVČE 156 100 SLS 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV za člana občinskega sveta  iz volilne  

enote dve, kjer se voli en kandidat, izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel najvišje število glasov: 

 

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

                              GIMNAZIJSKI MATURANT 

                                            Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

 

Volilna enota 3, ki obsega območje naselja KAPLA 

Oddanih glasovnic: 182 

Neveljavnih glasovnic: 1 

Veljavnih glasovnic: 181  

 

Kandidat Št. glasov % glasov Predlagatelj 

1. Ivan HRASTNIK 104 57,46 Mojca Hrastnik in 

skupina volivcev 

2. Janko DRČA 60 33,15 SLS 

3. Nataša ZORE KOS 17 9,39 SD 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV za člana občinskega sveta iz volilne  
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enote tri, kjer se voli en kandidat, izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel najvišje število glasov: 

 

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

                                                STROJNI MEHANIK 

                                                Predlagatelj: MOJCA HRASTNIK IN SKUPINA VOLILCEV 

 

 

Volilna enota 4, ki obsega območje naselja PONDOR 

Oddanih glasovnic: 85 

Neveljavnih glasovnic: 5 

Veljavnih glasovnic: 80  

 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 

1. Žan GROBLER 45 56,25 SLS 

2. Zdenko GOVEDIČ 21 26,25 SDS 

3. Matej DEMŠAR 14 17,50 SD 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV za člana občinskega sveta iz volilne 

enote štiri, kjer se voli en kandidat, izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel najvišje število glasov: 

 

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

                                                        MAGISTER PRAVA 

                                                        Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

 

Volilna enota 5, ki obsega območje naselja MIKLAVŽ PRI TABORU 

Oddanih glasovnic: 88 

Neveljavnih glasovnic: 0 

Veljavnih glasovnic: 88  

 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 

1. Mateja CESTNIK 64 72,73 SLS 

2. Robert SLAKAN 24 27,27 SDS 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV za članico občinskega sveta iz 

volilne enote pet, kjer se voli en kandidat, izvoljena naslednja kandidatka, ki je prejela najvišje število glasov: 

 

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

                                      DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE 

                                                   Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

 

Volilna enota 6, ki obsega območje naselja LOKE 

Oddanih glasovnic: 104 

Neveljavnih glasovnic: 3 

Veljavnih glasovnic: 101 

 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 

1. Mihael CENTRIH 53 52,48 SD 

2. Davorin DRNOLŠEK 48 47,52 NSi 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV za člana občinskega sveta iz volilne 

enote šest, kjer se voli en kandidat, izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel najvišje število glasov: 

 

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

                                       UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK 

                                                     Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 
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Volilna enota 7, ki obsega območje naselja ČRNI VRH 

Oddanih glasovnic: 95 

Neveljavnih glasovnic: 2 

Veljavnih glasovnic: 93 

 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 

1. Boštjan KREČA 46 49,46 SDS 

2. Matejka KOVAČIČ 38 40,86 SLS 

3. Žarko ŠTRUKELJ 9 9,68 SD 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV za člana občinskega sveta iz volilne 

enote sedem, kjer se voli en kandidat, izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel najvišje število glasov: 

 

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

                                                 MIZAR 

                                                 Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

 

 

Številka:  041-01/2018-7 

Tabor, 18. 11. 2018 

 

 

 

Pripravila: 

Tajnica OVK 

Alenka Kreča Šmid 

 Predsednik 

OVK Občine Tabor 
David TERŽAN, l.r.   
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Pokliči 112 
 

Tradicionalno smo mesec oktober v Vrtcu Tabor posvetili gasilcem. Izvedli smo evakuacijo in se veliko družili z gasilci. 

Gasilci so nam pripravili prostor, ki so ga prej zadimili, otroci pa so v njem iskali dojenčke, oskrbeli ranjence, ogledali smo 

si gasilska vozila, ciljali z vodnimi curki, sklapljali cevi, obiskali gasilski dom v Lokah ter se veliko igrali z različnimi 

pripomočki. Hvala vsem trem prostovoljnim gasilskih društvom: Ojstriška vas - Tabor, Kapla - Pondor in Loke, ker nam 

znate prisluhniti in hvala za vaš čas. 

 

Na pomoč! 

Mateja Jezernik in Urška Rotar 

 

 

Zdravniški  pregled 

 
Učenci 3. C-razreda smo imeli v četrtek, 8. 11. 2018, sistematski zdravniški pregled, kjer so nam pregledali telo in zobe. V 

Zdravstveni dom Vransko sta nas spremljali učiteljici Darja Savinek in Manja Drnolšek.  

 

Deklice smo najprej šle k zobozdravnici (sošolci pa k zdravnici). Natančno si je ogledala  

naše zobe in zdravstveno stanje posameznih zob tudi zapisala. 

 

Potem smo se v čakalnici kratkočasile z igrami dan – noč in tepežkanje. Ko so fantje 

zaključili s pregledom in smo bile s sošolkami na vrsti za pregled, smo se postavile v kolono. 

Na poziv medicinske sestre smo vstopile v ordinacijo. Izmerili so nam težo in višino ter nam 

preverili vid, sluh in pritisk. Sedle smo na stole in počakale na cepljenje.  

 

Ko smo bile s pregledom gotove, smo se na dvorišču zdravstvenega doma pridružile fantom 

pri različnih  igrah. Čas je hitro minil in že je po nas prispel voznik g. Jure Matko s šolskim 

kombijem. Odpeljali smo se nazaj na POŠ Tabor. V šoli smo do konca pojedli malico. 

 

Vesela sem, da so mi dejali, da sem zdrava punca. 

Ajda Drča, 3. C, POŠ Tabor 
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Kulturni dan v Ljubljani 
 

Učenci 3. c s POŠ Tabor so imeli 14. 11. 2018 KULTURNI DAN. V spremstvu  razredničarke Darje Savinek so se 

odpeljali v Ljubljano. V  Lutkovnem gledališču so doživeli  zanimivo predstavo Martin Krpan, nato pa so si ogledali še 

center Ljubljane. 

 

Vtisi učencev so: 

 

Ožbej Lesjak: »Peljali smo se v Ljubljano. Najbolj 

mi je bilo všeč, ko je Martin Krpan prenašal sol. 

Všeč mi je tudi bilo, ko je dvignil svojo kobilo in 

ko je pokončal Brdavsa. Bilo je super.« 

 

Lidija Zaberložnik: »Všeč mi je bilo, ko sta se 

točno ob 12. uri pojavila Martin Krpan in kobilica 

na oknu stolpa gledališke hiše. Všeč mi je bila 

vožnja skozi predore. Tudi sprehod po Ljubljani mi 

je bil všeč, pa še deževalo ni.« 

 

Diana Konovalova: »Bilo mi je lepo, ko je Martin 

Krpan dvignil svojo kobilo in ko je premagal 

velikana. Lepa mi je bila tudi dvorana. Zapomnila 

si bom most v Ljubljani, ker so na njem 

ključavnice. Ljubljana je lepa.« 

 

Aljaž Cestnik: »Najbolj všeč mi je bilo, ko je 

Martin Krpan ubil Brdavsa in ko je jahal kobilico. 

Ko smo se vozili proti Ljubljani, sem si želel, da bi 

srečal svojo sestro, ki je študentka. Ljubljana mi je 

bila všeč.« 

 

Mark Miklaužič: »Všeč mi je bila predstava, ker so 

se v njej tepli. Motilo me je, ker so me med predstavo punce brcale v stol. Zanimivo mi je bilo, ko je na odru padla stena. 

Všeč mi je bil glasbenik, ki je na odru igral na bobne. Všeč so mi bile ključavnice na ograji mosta čez Ljubljanico.« 

Tevž Gosak: »Z avtobusom smo se peljali v Lutkovno gledališče Ljubljana. Najbolj mi je bilo všeč, ko je Martin Krpan 

premagal Brdavsa. Na sprehodu sem videl Tromostovje in Prešernov spomenik. V Ljubljani mi je bilo všeč.« 

 

Bor Pečovnik: »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli v gledališče. Bila mi je zelo lepa predstava in zelo zanimiva. Nisem 

mogel verjeti, da vse to delajo z lutkami. Zelo mi je bil všeč tudi sprehod po Ljubljani.«  
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Martin Pihlar: »Najbolj fajn je bilo, ko sta se napadala Martin Krpan in velikan. Gledališče mi je bilo zelo všeč. Na 

avtobusu sem sedel s Tevžem in sva se pogovarjala. Ko smo se sprehajali po Ljubljani, smo videli lučke za veseli 

december. V Ljubljano bi še šel.« 

 

Ella Vecej: »V Ljubljani mi je bila zelo všeč lutkovna predstava. Bil je 

Slovenec Martin Krpan, ki je rešil Dunaj. Všeč mi je bilo tudi, ko smo se 

sprehodili po Ljubljani. Videli smo uro na gledališču, kjer je Martin Krpan 

pogledal z okna. Ta dan bi z veseljem ponovila.« 

 

Lucija Topovšek: »V Ljubljano smo šli na lutkovno predstavo Martin 

Krpan. Najbolj mi je bilo všeč, ko je Martin Krpan tepel policiste. Na 

koncu predstave smo si ogledali tržnico. Ko smo prišli nazaj do lutkovnega 

gledališča, smo videli uro, kjer je Martin Krpan prišel ven. Domov smo se 

peljali z avtobusom, sedela sem z Ello.« 

 

Zala Stojčević: »Všeč mi je bilo, ko smo gledali predstavo Martin Krpan. Bilo mi je všeč, ker je bila tako smešna 

predstava, da smo se zelo smejali. Ko je bilo konec predstave, smo si šli ogledati Ljubljano. Najbolj si bom zapomnila, 

kako sta iz zvonika pogledala Martin Krpan in njegova kobila.« 

 

Ajda Drča: »Všeč mi je bila cela predstava o Martinu Krpanu. Zelo zanimivo mi je bilo, ko sta Martin Krpan in njegova 

kobilica pogledala iz zvonika. Všeč mi je bil sprehod po Ljubljani. Ta dan si bom zapomnila.« 

 

Maks Gregl: »Všeč mi je bilo, ko je Martin Krpan premagal Brdavsa. Po končani predstavi smo se sprehodili po Ljubljani. 

Videli smo električno kolo in kolesa, ki si jih lahko izposodiš za vožnjo po ljubljanskih ulicah. Ko smo se vrnili s sprehoda, 

smo se z avtobusom odpeljali nazaj v našo šolo.« 

 

Vtise zbrala Manja Majcen, uredila Darja Savinek  

 
 

 

 

Ekskurzija na Goričko 
 

V četrtek, 4. 10. 2018, smo se učenci 6. a in b razreda odpravili na ekskurzijo na Goričko. Po dolgi 2-urni vožnji smo 

prispeli na grad Grad. Razdelili smo se v 2 skupini. Vsaka skupina je dobila svojo vodičko, ki sta nas popeljali skozi 

grajske sobane. Na gradu smo izvedeli veliko o preteklosti, ena izmed zanimivosti je bila tudi legenda o zmaju. Igrali smo 

se veliko zabavnih iger, 

kot so met obroča, 

sestavljanka in spomin.  

 

Ko se je ogled gradu 

končal, smo se z 

avtobusom odpeljali do 

doživljajskega parka 

Vulkanija. Tudi tam je 

vsaka skupina dobila 

svojo vodičko. Vstopili 

smo čez prag Vulkanije in 

se usedli na stole ter si 

tam ogledali zanimiv in 

poučen film o nastanku 

vulkana. Nato smo si 

nadeli čelade in vstopili v 

sobo, kjer smo si zopet 

ogledali kratek film. Nato 

smo šli po hodniku 

naprej, kjer nas je pričakal krtek Oli in nas povprašal 3 vprašanja, da bi nas lahko spustil naprej. Seveda smo vse pravilno 

odgovorili in smo lahko vstopili. Potem smo vstopili v dvorano in si nadeli 3D očala. Tam smo si ogledali 4D animacijo, ki 
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je predstavljala zgodovino Zemlje. Sledil je sprehod po jami s čisto pravimi minerali. Tam smo se tudi slikali. Potem pa je 

sledil najatraktivnejši del, in 

sicer 4D vlakec. Po končanem 

ogledu vulkana smo šli v 

trgovino in si kupili spominke. 

  

Nato smo odšli nazaj na 

avtobus in se peljali do 

Ižakovcev na zelo poznani 

otok ljubezni. Tam smo se z 

brodom peljali čez reko Muro. 

Ko smo prispeli nazaj, smo si 

ogledali mlin na Muri in 

muzej. V muzeju smo si ob 

razlagi gospe Lidije ogledali 

kratek filmček o büjraših 

(büjrati pomeni utrjevati oz. 

zajeziti strugo reke). 

  

Bilo je že pozno in postalo je hladno, zato smo se po končani ekskurziji odpravili nazaj domov.  

 

Zala Lukman in Gaja Miklaužič, 6. B 
 

 

 

Martinovanje 2018 
 

Kot vsa leta doslej so tudi tokrat v mesecu novembru člani Društva upokojencev Tabor ob finančni podpori Občine Tabor 

organizirali tradicionalno letno srečanje starejših občanov občine in članov DU Tabor "MARTINOVANJE". Članica DU 

Hermina je poskrbela za okrasitev dvorane, medtem ko so za ostalo pripravo dvorane poskrbeli moški člani društva.  

 

Ob prihodu je vsakega udeleženca čakal aperitiv, potem pa si je vsak poiskal prostor pri mizi, kjer je lahko spremljal 

program.  

Aktivnosti naših društev 
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Pozdravne besede in dobrodošlico vsem prisotnim je podal predsednik Društva upokojencev Tabor gospod Milan Blatnik. 

Učenci POŠ Tabor so pod vodstvom učiteljice Manje Majcen pripravili kratek program na temo o svetemu Martinu. 

Andraž Pihlar nam je zaigral na sintesajzer, Teo Zaberložnik in Matevž Kovačič na frajtonarico, Zoja Viktorija Vertovšek 

pa je zelo lepo in čustveno zapela Ditkino pesem Ne bodi kot drugi. Letošnji poudarek je bil na martinovih jedeh, posebno 

na pogači in potici. Učenci in učenke dramskega krožka POŠ Tabor so nam v svojem skeču zelo nazorno prikazali potek 

peke potice od moke pa vse do končnega izdelka, katerega smo vsi v dvorani lahko tudi poskusili. Sledil je nagovor župana 

Občine Tabor gospoda Antona Groblerja. Za živahnost srečanja je poskrbela skupina štirih dam, imenovanih "Pušeljc", ki 

ob spremljavi harmonike in še nekaterih doma narejenih glasbil gojijo staro ljudsko pesem. 

  

Po končanem programu je sledila okusna in obilna "martinova pojedina", ki jo je pripravil in postregel domači gostinec. 

Potem se je prilegel tudi kakšen kozarec vina.  

 

Ko je zaigrala harmonika, so zraven veselo zapeli tudi udeleženci srečanja. Nekateri so celo zaplesali, ob prijetnem klepetu 

in obujanju spominov na pretekle čase pa je večer prav hitro minil. V upanju, da bosta zdravje in volja dobro služila še 

naprej ter da se naslednje leto zopet srečamo, smo se zadovoljni razšli. 

  

Vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi srečanja, najlepša hvala. 

  

Društvo upokojencev Tabor 

 
 

 

Pohod 50 + v oktobru 

 
Tokrat smo morali zaradi neprenehnega deževanja in razmočenega terena spremeniti naš začrtani plan pohoda. 

 

Tako smo iz Tabora krenili proti Lokam, kmetijam Ramšak, Ribar ter Laznik do Klovna in po cesti ob potoku Konjščica 

nazaj proti Ojstriški vasi v Tabor. V času pohoda je bilo sončno vreme, vendar tudi oblakov in vetra ni manjkalo. Uživali 

smo v čudovitih jesenskih barvah pokrajine, rdečih klobukih, ki so jih ponosno razkazovale mušnice, natančneje smo si 

ogledali Maticovo kapelico in prvič smo šli po novozgrajenem lesenem mostu v Klovnu. 

 

Srečno do prihodnjič! 

                                                                                  Društvo upokojencev Tabor 
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Tekaška smučarska proga bo urejena 
 

Zima je pred vrati, zato vabimo vse ljubitelje teka na smučeh, da se 

podajo na urejeno krožno tekaško progo v dolžini 1,5 km v idiličnem 

okolju mesomata Laznik oz. v neposredni bližini Ribnika Lisjak. 

 

Proga bo primerna tudi za začetnike, za katere bo organiziran trening. 

Prav tako bo poskrbljeno za svetovanje pri izbiri smuči. Ljubitelji zimske 

opojnosti, vljudno vabljeni! 

 

Informacije: Viktor Urankar na telefon: 040 636 295 

 

 

Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan in TD Gušt 

 

                                                                                

 

 

 

Štiri adventne nedelje 
 

Narava je upočasnila svojo rast, dan se je skrajšal v korist 

noči, celo sneg nam je že pokazal svojo belino, polja 

počivajo in vse je usmerjeno v umirjenost. Zaključuje se 

cerkveno leto. Začenja se adventni čas. Pričakujemo 

praznik Jezusovega rojstva in Jezusov drugi prihod. S prvo 

adventno nedeljo vstopamo v novo cerkveno – bogoslužno 

leto. V štirih adventnih tednih bomo v skrivnostih 

bogoslužja pravzaprav veselo pričakovali Gospoda, ki 

prihaja. 

 

Prva adventna 

nedelja – nedelja 

pričakovanja in 

upanja (letos 2. 

december). Jezus 

nas po evangelistu 

Luku vabi k 

čuječemu pričakovanju in upanju ter nas spodbuja k 

pogumni drži, »Vzravnajte se in dvignite glave,« in še: 

»Varujte se, da vam srce ne bo obteženo.« Torej, čujmo nad 

svojim življenjem in zbirajmo, kar koristi našim dušam. S 

psalmistom pa vzklikajmo: »K tebi, Gospod, dvigam svojo 

dušo.« Plamen samo ene svečke na adventnem venčku daje 

sicer malo svetlobe, a je vendarle luč, luč, ki daje 

pričakovanje in upanje.   

 

Druga adventna 

nedelja – nedelja 

miru (letos 9. 

december). Mir je 

harmonija, polnost, gotovost življenja. Sveto pismo ga 

imenuje »sad pravičnosti«. Druga adventna nedelja nas 

opomni, da je človek rojen za to, da uživa vesoljni mir. 

Hudobija ni v Božjem načrtu. To nas spodbudi k 

spreobrnjenju, ki ga oznanja Janez Krstnik. Po evangelistu 

Luku se nam Janez Krstnik predstavi kot: »Glas vpijočega v 

puščavi,« ki vpije: »Pripravite Gospodovo pot, zravnajte 

njegove steze! Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in 

hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno, in razkopana 

pota naj bodo gladka.« Upajmo, da Janez Krstnik danes ne 

vpije več »v puščavi«, ampak da bo njegov glas segel tudi 

do nas in bo v nas porodil željo, da bi resnično v svojem 

srcu pripravili pot Kristusu, ki prihaja. Plamena dveh svečk 

na adventnem venčku že dajeta več svetlobe, k 

pričakovanju in upanju prve adventne nedelje dodajata še 

mir. 

 

Tretja adventna 

nedelja – nedelja 

veselja (letos 16. 

december). Med 

bogoslužjem tretje 

adventne nedelje 

večkrat odmeva 

povabilo k veselju, naj se razveselimo. Zakaj? Ker je 

Gospod blizu, ker je božič blizu. Krščansko sporočilo se 

imenuje 'evangelij', oznanilo veselja za vse ljudstvo. Cerkev 

ni zavetišče žalostnih ljudi. Cerkev je hiša veselja! Tisti, ki 

so žalostni, najdejo v njej veselje, najdejo v njej resnično 

veselje. Toda evangeljsko veselje ni kakršno koli veselje.  

Iz domače župnije 
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http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtgIPCj-reAhXML8AKHRDwAnkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vrtec-skofije.si/2016/11/30/nocitev-obvestilo/&psig=AOvVaw0-OuPUUiSrhIwWBChtVZwq&ust=1543048955224237
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To niso adventne lučke v Ljubljani ali Kopru. Razlog 

evangeljskega veselja je v zavedanju, da smo od Boga 

sprejeti in ljubljeni. Tisti, ki verujemo, okušamo v svojem 

srcu vedrino ter veselje, ki nam ga nič in nihče ne more 

vzeti. Kristus je naše veselje in neizčrpna ljubezen! To, da 

kristjan postane žalosten, pomeni, da se je oddaljil od 

Jezusa. Tri goreče svečke na adventnem venčku izžarevajo 

naše adventno počutje: pričakovanje in upanje, mir in 

veselje. 

 

Četrta adventna 

nedelja – nedelja 

ljubezni (letos 23. 

december). Če 

želimo, da se Jezus 

rodi v našem srcu, se 

moramo odpreti za 

ljubezen in dobroto ter se odpovedati skrbem tega sveta. 

Mnogi bodo v teh predprazničnih dneh hiteli po nakupih, 

saj jim več pomeni zunanja priprava na praznovanje, kot pa 

rojstvo Boga v srcu. Toda z nami kristjani naj ne bo tako, 

saj imamo veliko upanje, Jezus prihaja med nas. Pretirana 

skrb po svetnih dobrinah je posledica nezaupanja v 

vsemogočnost Boga, v njegovo dobroto, ljubezen in skrb za 

nas. Marija je brezpogojno zaupala in verjela, da Bog daje 

samo dobro, zato je sprejela sporočilo nadangela Gabrijela 

in nam rodila Jezusa, ki nam je prinesel novo življenje. 

Tudi mi se odprimo Bogu in se mu dajmo popolnoma na 

razpolago, da bo preko nas lahko delal čudovita dejanja v 

našem času.                                                                                                                                                       

 

Končujemo adventni čas. Na adventnem venčku smo 

prižgali še četrto svečko. Vedno bolj postaja svetlo, saj je 

zelo blizu božič – praznik Jezusovega rojstva – praznik 

rojstva našega Odrešenika.  

 

December 2018, v Župniji sv. Jurij ob Taboru 

 

Četrtek, 6. december, vabljeni k molitvi pred 

Najsvetejšim za duhovnike, njihovo stanovitnost in svetost 

in za nove duhovne poklice, posebej pa še za našega 

novomašnika Matica in duhovnike iz naše župnije. Z 

molitvijo bomo pričeli 30 minut pred večerno sveto mašo, 

to je ob 16. 30 uri. 

 

Petek, 7. december, prvi petek v mesecu decembru. 

Vsak prvi petek v mesecu je naš duhovni pomočnik dr. 

Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli 

razloga ne morete priti v cerkev in vam na vašo željo 

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

pogovor, sveto spoved ali bolniško maziljenje. To še 

posebej velja za decembrski predpraznični čas. 

 

Pokličite ga na tel. št.: 040 429 894. 

 

Ponedeljek, 24. december, sveti večer. Ob 18. uri bo 

otroška božičnica z blagoslovom otrok. Pri tej sveti maši 

bomo odkrili in blagoslovili jaslice 2018. Ob 24. uri bo 

polnočna sveta maša ali polnočnica. Sveta maša bo tudi na 

božični dan dopoldne, ob 9. uri. 

 

Pri vseh božičnih mašah bo božični 'ofer' za cerkvene 

potrebe, letos še posebej za plačilo stroškov obnove 

notranjosti podružnične cerkve sv. Radegunde v Kapli. 

Veliko ljudi dela v naši župniji dobrodelno, vendar to ni 

vedno dovolj. Za uspešno vzdrževanje in delovanje župnije 

so potrebna tudi denarna sredstva. Se priporočamo in lepo 

zahvaljujemo. 

 

Na četrto adventno nedeljo si boste lahko v cerkvi na 

stranskih oltarjih vzeli blagoslovljeno vodo, kadilo in 

zgibanko, kako blagosloviti dom, stanovanje. Blagoslov je 

velik Božji dar. 

 

Na četrto adventno nedeljo nam bodo skavti prinesli tudi 

betlehemsko lučko. Njeno letošnje sporočilo je: »Delimo 

plamen ‒ zanetimo mir.« Mir je univerzalni dar in zato je 

tudi luč miru iz Betlehema namenjena vsem ljudem.  

 

V času po božiču vas bodo obiskali še naši koledniki. Dan 

obiska bo objavljen v župnijskih oznanilih.  

                                                                                                                                                             

Vida Slakan 

 

 
 

 

 

Škoda časa 
 

Veter ti mrši lase, 

te dolge, rdeče lase! 

Hodiš kot gazela v preriji 

s svojimi dolgimi nogami … 

 

 

 

Ustavi se, da te dohitim, 

da vidim tvoj izraz obraza, 

da vidim sij tvojih oči, ki 

jim ne poznam še barve! 

Upočasni svoj korak, 

rad bi videl tvoje oprsje, 

rad bi bil s tabo v koraku! 

Imam prekratke noge … 

TKsm 
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Zgodilo se bo 

18 

Pridi … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VLJUDNO VABLJENI 
na 

 

STROKOVNO PREDAVANJE O NEGI IN SAJENJU SADNIH DREVES, 

 ki bo  

v sejni sobi Občine Tabor, 

 v petek, 30. novembra 2018, ob 9. uri. 

 

Po predavanju bomo ob pomoči otrok Vrtca Tabor, učencev POŠ Tabor in vseh zainteresiranih  

ob pešpoti zasadili 44 sadnih dreves starih sort,  

kot del operacije  »Ureditev pešpoti Tabor‒Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan. 

 
Predavanje bo izvedla družba Vrtnarstvo Botanika, d. o. o., ki bo kot partner pri prijavi na Javni poziv za 

izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega 

sklada za regionalni razvoj (ESRR) v naseljih Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, 

Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec v letih 2017–2018, vodila tudi vse aktivnosti sajenja dreves. Operacija je 

prijavljena pod tematsko področje »Večja vključenost  mladih, žensk in drugih ranljivih skupin« z namenom  

izboljšanja kvalitete življenja, širjenja socialne mreže, aktivnega druženja, pomoči pri vključevanju v delo in 

življenje v lokalni skupnosti, zato ti še posebej dobrodošli! 

 

OBČINA TABOR 

Naj te poljubim vpričo tvojega  

očeta? 

Naj ti namignem, da ostani  

z mano? 

Naj ti rečem, da si grda? 

Pridi k meni z razmršenimi 

lasmi, 

pridi k meni in zapri oči, 

kot takrat, ko skočiš v vodo! 

Pridi in okleni svoje telo ‒ 

v telo, ki te 

ljubi!!! 

 

TKsm 
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VLJUDNO VABLJENI 

na 
 

TEK PO PEŠPOTI TABOR‒OJSTRIŠKA VAS,   
USTVARJALNE DELAVNICE »USTVARJAMO IZ NARAVE«, 

 

in na 
 

DEGUSTACIJO LOKALNIH PROIZVODOV, 
 

v petek, 14. decembra 2018, od 9. ure dalje. 
 
Sodelovali bodo otroci Vrtca Tabor, učenci POŠ Tabor, člani Društva za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan in 

ostali zainteresirani. Ustvarjalne delavnice bodo potekale v sejni sobi Občine Tabor, degustacija pa na parkirišču pred 

občinsko stavbo. Vse aktivnosti so del operacije »Ureditev pešpoti Tabor‒Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta 

Razgan. Ustvarjalne delavnice bo vodila družba Občuti sebe, d. o. o., in Humanu center, Boštjan Topovšek, s. p., 

degustacijo pa Lesmat, d. o. o., ki sodelujejo kot partnerji pri prijavi na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 

ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v naseljih 

Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec v letih 2017–2018. Operacija 

je prijavljena pod tematsko področje »Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin« z namenom izboljšanja 

kvalitete življenja, širjenja socialne mreže, aktivnega druženja, pomoči pri vključevanju v delo in življenje v lokalni 

skupnosti, zato ti še posebej dobrodošli! Prijave za tek: Viktor Urankar na telefon: 040 636 295. 
 

OBČINA TABOR 
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Oglasi 

20 

Vse ljubitelje košarke 

vabimo na 

 

TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI, 

 

ki bo v torek, 18. decembra 2018, ob 19. uri 

v Domu krajanov Tabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Košarkarska sekcija ŠD Partizan Tabor 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – DECEMBER 2018 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

1. 12. 2018 
10.00 

Otroški abonma 

SNEŽNA KRALJICA 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

1. 12. 2018 

10.00 

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV 

TURNIR V ODBOJKI ZA ŽENSKE 
Športna dvorana Vransko 

Športno društvo Vransko 

(031 283 113) 

1.‒31. 12. 2018 

v času odprtosti 

knjižnice 

Razstava Ine Gržina 

SLEDI SVOJEMU SRCU 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

3. 12. 2018 

18.00 

Ta veseli dan kulture 2018 

CANKAR, 

celovečerni dokumentarno-igrani film 

Kulturni dom Vransko 
ZKTŠ Vransko 

(031 210 298, 041 919 829) 

4. 12. 2018 
10.00 

BRALNO DRUŽENJE S 

STANOVALCI DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

5. 12. 2018 

17.00 

SREČANJE SV. MIKLAVŽA Z 

OTROKI V ŽUPNIJSKI CERKVI NA 

VRANSKEM 

Cerkev sv. Mihaela na 

Vranskem 
Župnija Vransko 

8. 12. 2018    
19.30 

Gledališki abonma 

NAJLEPŠE, NAJBOLJŠE IN 

NAJBOLJ SLEČENE 

Kulturni dom Vransko 
ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

11. 12. 2018  

18.00 

PRAVLJIČNA URA Z 

USTVARJALNICO NOVOLETNIH 

VOŠČILNIC 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

18. 12. 2018 

10.00 
BRALNO DRUŽENJE S 

STANOVALCI DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

20. 12. 2018   
17.00 

Otroška predstava z obdarovanjem za 

zaključene skupine                       

COPRNIJA V GOZDU 

Kulturni dom Vransko 
Občina Vransko                  

(03 703 28 00) 

21. 12. 2108 

19.00 

PROSLAVA OB DNEVU 

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
Kulturni dom Vransko 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

24. 12. 2018 

18.00 

23.00 
ŽIVE JASLICE 

Pred cerkvijo 

sv. Mihaela 

Folklorno društvo Vransko, 

Župnijska Karitas Vransko, 

Občina Vransko 

(041 270 546) 
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... in še modrosti naših babic 

 Grudna mraz in sneg, žita dosti prek in prek. 
 

 

 
 

 
 

 Kadar v adventu jug hladi, drugo leto dosti sadja rodi.  
 

 Kadar dan se povečuje, zima brije le še huje. 
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DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

TOREK, 

30. 10. 
18.00 PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobčinska splošna knjižnica 

Žalec, 

OK Tabor 

(03 712 12 52) 

PETEK, 

30. 11. 

 

9.00‒12.00 

 

STROKOVNO PREDAVANJE 

O NEGI IN SAJENJU SADNIH 

DREVES TER 

ZASADITEV 44 SADNIH 

DREVES OB PEŠPOTI 

TABOR‒OJSTRIŠKA VAS 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Vrtnarstvo Botanika, d. o. o., 

Občina Tabor, 

Turistično društvo Tabor 

(03 705 70 88) 

SREDA, 

5. 12. 
18.00 

PRIHOD MIKLAVŽA 

IN 

OGLED PRAVLJICE 

SAPRAMIŠJA SREČA 

Dom krajanov Tabor, 

telovadnica 

KD I. Cankar Tabor ‒ Dramska 

sekcija Teloh (031 692 554) 

in Društvo žena in deklet 

Občine Tabor (031 762 324) 

25. 12. 2018 

17.00 
NOČNI POHOD NA ČRETO 

Start pred občinsko 

stavbo 

Planinsko društvo Vransko 

(041 464 185) 

27. 12. 2018  

16.00 

Izlet upokojencev 

OGLED PRAZNIČNO OKRAŠENE 

LJUBLJANE 

Zbor na Avtobusni 

postaji Vransko 

Društvo upokojencev 

Vransko 

(031 494 833) 

31. 12. 2018  
8.00 

SILVESTRSKI POHOD 
Zbor na Avtobusni 

postaji Vransko 

Planinsko društvo Vransko 

(041 464 185) 

Koledar dogodkov in prireditev – november, december 2018 
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SOBOTA, 

8. 12. 
8.00‒13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o. 

Kapla 16 

Steyr klub Savinjske doline 

(041 620 270) 

SOBOTA, 

8. 12. 
10.00‒17.00 

MIKLAVŽEV TURNIR 

V NAMIZNEM TENISU 

Dom krajanov Tabor, 

telovadnica 

ŠD Partizan ‒ 

Sekcija namizni tenis 

(041767 883) 

ČETRTEK, 

13. 12. 
9.00‒10.00 

KROŽEK 

BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Kmetijsko gozdarski zavod, 

Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

PETEK, 

14. 12. 
9.00‒12.00 

TEK PO PEŠPOTI, 

USTVARJALNE DELAVNICE 

»USTVARJAMO IZ 

NARAVE« IN 

DEGUSTACIJA LOKALNIH 

PROIZVODOV 

pešpot 

Tabor‒Ojstriška vas, 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Občina Tabor, Občuti sebe, d. 

o. o., Boštjan Topovšek, s. p.,  

Turistično društvo Tabor 

(03 705 70 88) 

TOREK, 

18. 12. 
18.00‒19.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobč. spl. knjižnica Žalec 

(03 712 12 52) 

TOREK, 

18. 12. 
19.00 

TRADICIONALNI 

DECEMBRSKI 

TURNIR TROJK V KOŠARKI 

Dom krajanov Tabor, 

telovadnica 

ŠD Partizan ‒ 

Sekcija košarka 

(031 895 542) 

PETEK, 

21. 12. 
16.00 

ZIMSKA PLESNA 

PRAVLJICA 

Dom krajanov Tabor, 

telovadnica 

KD I. Cankar Tabor ‒ 

Plesna sekcija (040 471 051) 

SOBOTA, 

22. 12. 
9.00‒12.00 

DAN ODPRTIH VRAT 

KMETIJE LAZNIK IN 

SEJEM TD GUŠT 

Stara štala in dvorišče 

Kmetije Laznik 

Adi Laznik 

(041 543 396) 

TOREK, 

25. 12. 
00.00 

POGOSTITEV 

OB POLNOČNICI 

pri cerkvi sv. Jurija 

ob Taboru 

Društvo podeželske mladine 

Tabor (070 321 516) 

TOREK, 

25. 12. 
16.00 

BOŽIČNI NOČNI POHOD 

NA KRVAVICO IN ZAJČEVO 

KOČO 

izpred stare šole Loke 

ali iz Ojstrice 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

SREDA, 

26. 12. 
18.00 

PRAZNIČNI KONCERT 

TABORSKIH PEVSKIH 

ZBOROV 

župnijska cerkev 

sv. Jurija 

ob Taboru 

Pevsko društvo Tabor 

(041 657 580) 

SOBOTA, 

29. 12. 
20.00 

PREDNOVOLETNI PLES 

Z ANSAMBLOM 

VESELI SVATJE 

pod kozolcem pri 

ribniku, 

Miklavž pri Taboru 

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                                                   

 
 

               »Pogosto slišimo, da se ti pred smrtjo celo življenje odvrti pred očmi. Kar je dejansko res.   

              Temu pravimo živeti.« 

  
(Terry Prattchett)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

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

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

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

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

glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli 

blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega 

avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so 

prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, 

najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-

tabor.si. 

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

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Vrtec Tabor, POŠ 

Tabor, MSK Žalec, Naš dom Vransko, DU Tabor, Tilen Slakan, Dramska sekcija 

Teloh, AH-stil 

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 


