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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

V pomladnem mesecu prebujanja rastlin intenzivno 

potekajo priprave na našo največjo prireditev na prostem, 

to je že 25. tradicionalni Šentjurski sejem. Po pričetku 

delovanja stojnic in sv. maši se bodo na paradi 

predstavila naša društva, oltimerji, harmonikarji, 

konjeniki, hmeljski starešine itd. 

 

Na kmečki tržnici, stojnicah in v Domu krajanov boste 

lahko kupili različne izdelke naših domačih proizvajalcev 

ter prodajalcev iz vse Slovenije. Tudi pod šotorom se bo 

odvijal bogat program, naši gasilci pa bodo poskrbeli za 

dobro hrano, pijačo ter glasbo.  

 

Celoten program in spremljajoče prireditve v okviru 

občinskega praznika boste našli na zadnjih straneh Novic. 

Pridite in povabite še koga, luštno bo.  

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kljub praznikom delavno 

 
Naslov pove, da je tako vsako leto v mesecu, ko naša lokalna skupnost praznuje. Priprave na 19. slavnostno sejo in 

jubilejni 25. Šentjurski sejem so v polnem teku. Dogodki se bodo po veliki noči do 1. maja hitro odvili. 

 

Urejanje naše lokalne skupnosti se nadaljuje na vseh področjih. Kapelica v Ojstriški vasi je odmaknjena od državne ceste 

in bo naše kulturno obeležje še naslednja stoletja. Dokončna ureditev in njena podoba pa se časovno ne da prehiteti.  

Iz županovega kabineta 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiahaq8h5LTAhUCVxQKHc0yC6gQjRwIBw&url=http://www.obcina-tabor.si/&psig=AFQjCNGbg_2E2t1pBVe8p5imOH94FQu_nQ&ust=1491644569390923
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Ekologija je v jedru Tabora v zaključni fazi. Imamo projekt in soglasja za pločnik Tabor ‒ jug I. faza in DIIP za pešpot 

Tabor–Ojstriška vas. 

 

OS je na 20. seji s šest glasovi za in dvema proti potrdil nakup prostorov pošte. Argumenti v dobro občanov so 

pomembnejši od morda ekonomske neutemeljitve. 

 

Iz Pandorine skrinjice pa je žal skočila zobozdravstvena afera za naše otroke in jo bo potrebno temeljito raziskati. 

 

Prisrčno vabilo še enkrat vsem občanom, da se udeležujejo vseh prireditev ob našem občinskem prazniku. 

 

                                                                                                  Župan Tone Grobler 

 

                                                                                    

     
 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Odpadna silažna folija kazi naravo 
 

Občani so nas obvestili, da nekateri lastniki travnikov, ki prakticirajo baliranje, za seboj puščajo odpadno folijo, ki 

neprimerno kazi naravo in ima negativne vplive na celoten ekosistem. 

 
Odpadna folija silažnih bal sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti (klas. št.: 02 01 04 - odpadna plastika – razen 

embalaže), zato je zanjo dolžan poskrbeti kmet, in sicer tako, da jo odda zbiralcu teh odpadkov. V zbirnih centrih jo 

sprejemajo kot odpadno plastiko. 

 

Večina registriranih zbiralcev odpadne silažne folije zahteva, da je folija čista (brez primesi trave in zemlje) ter brez 

mreže. Ob oddaji odpadne folije je pomembno, da zahtevate evidenčni list, saj je odstranjevanje odpadka le s potrjenim 

evidenčnim listom izvedeno v skladu z zakonskimi določili. 

 

Le skupna skrb za čisto okolje bo pripomogla k ohranitvi lepe taborske narave. 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Preplastitev 

 
Po dveletnem trudu nam je v letošnjem letu skupaj s podjetjem VOC, d. d., le uspelo prepričati državnega nadzornika za 

ceste v državnem upravljanju k obnovi zgornje asfaltne prevleke pred občinsko stavbo do vključno prve ležeče ovire. Pri 

tej prvi ležeči oviri se je pojavila globoka udrtina, ki je že povzročala težave vsem uporabnikom državne ceste R3-732. 

Skupaj z upravljavcem ceste smo se uspeli dogovoriti tudi za delno obnovo najbolj kritičnih mest vse do uvoza k vrtcu 

pred Domom krajanov. Poskusili smo upravičiti 

tudi obnovo »Šentjurskega klanca«, ki je na 

določenih mestih že zelo dotrajan, vendar nam 

zaradi izjemno omejenih državnih sredstev to ni 

uspelo. Vsekakor se bomo še naprej trudili za 

obnovo zgornje asfaltne plasti tudi na 

»Šentjurskem klancu«. Vsem uporabnikom 

želimo še naprej srečno vožnjo in nikakor ne 

pozabite na omejitev hitrosti ter predvsem 

upoštevanje cestnoprometnih predpisov, saj le 

tako lahko zagotovimo varnost naših najbolj 

ranljivih udeležencev v prometu, torej pešcev, še 

posebej naših »vrtičkarjev« in osnovnošolcev.  

 
 

 

Simon Jan 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Promocija Turističnega društva Gušt Tabor v časopisu Novi tednik 

 
V četrtek, 20. aprila 2017, bo v časopisu Novi tednik objavljena fotoreportaža o domačem turističnem društvu Gušt Tabor.  

 

Vabljeni k branju! 

Saša Zidanšek Obreza 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibjqOpoaHTAhVDthoKHfWiClkQjRwIBw&url=http://www.obcina-tabor.si/novica/turizem/predstavitev-turisti%C4%8Dnega-dru%C5%A1tva-gu%C5%A1t-tabor&psig=AFQjCNFghVFtjEgCoIvKCHeonX5mQS9X9Q&ust=1492166976255648
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Prejeli smo 

Spoštovani občani! 

 

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

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

 

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

 

 

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

tel. št. 040 303 888. 

 

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

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

Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, 

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

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

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

 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                      

                                                                                                                   Vaša pravna klinika                                               

 

Na navedeno 

telefonsko številko in 

e-naslov 

miha.centrih@pravna

klinika.si se lahko 

obrnete tudi z 

vprašanji, ki se 

nanašajo na delo 

občinskega sveta in 

nasploh Občine 

Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v 

volilnem okraju Loke, 

sem vam na voljo v 

prostorih Občine 

Tabor tudi v času 

uradnih ur Pravne 

klinike, torej vsako 

prvo sredo v mesecu 

med 17.00 in 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Pozdravljena, pomlad med plesalci Tabora 

 
Konec meseca marca, natančneje 30. 3. ob 

16.30 smo se staršem in prijateljem 

predstavili otroci dveh plesnih skupinic 

našega kraja, deklice prvega razreda in 

predšolski plesalci. Na nastop je prišlo veliko 

staršev in starih staršev, česar smo bili zelo 

veseli in naše očke so kar  žarele od 

navdušenja. S svojo prisotnostjo sta nas 

razveselili tudi dve vzgojiteljici iz vrtca.  

 
Zaplesali smo nekaj naših najljubših plesnih koreografij, ki smo jih plesali od januarja do marca. Tako so se šolske deklice 

predstavile s štirimi samostojnimi plesi, predšolski pa s kar petimi plesi. En ples pa smo na koncu zaplesali skupaj.  

 

 
Da se imamo na plesnih uricah fino, 

zabavno in sproščeno, ste, upam da, opazili 

tudi gledalci. 

 

Ker ste naš nastop nagradili z zares 

pristnim in močnim aplavzom, bomo nastopili tudi na odru »Tabor ima talent«. Tudi tam potrebujemo vaš aplavz! 

 

Do konca junija se bomo naučili že mnogo novih korakov, kar vam bomo z veseljem predstavili ob koncu šolskega leta.  

 

Veselimo se novih plesnih prijateljev! Pridite, mi se imamo luštno.  

 
Marta Vehovar 
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Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek med 14. in 18. uro in vsak konec meseca na pravljično urico.  

 

 

 

Občinska knjižnica Tabor 

Skrivnosti narave in kmetovanja 

 
Marija Thun (1922‒2012) je v svoji znanstveno 

raziskovalni delovni vnemi kmetice in čebelarke dognala 

veliko, kar nam bo v prihodnji kmetijski pridelavi in 

prireji prišlo prav. Da bi skrivnostim narave in 

kmetovanja bolje stregli, lahko dnevno uporabljamo 

Setveni priročnik 2017, koledar za poljedelce, vrtičkarje 

in čebelarje Marije Thun.  

 

Vplivi na Zemljo so vsako uro in dan različni zaradi 

gibanja planetov in stanja zvezdnega ozadja. Če se 

oziramo proti nebu, vidimo le Lunino osvetlitev. Marija 

Thun je v 60 letih poskusov ugotovila, da Lunine mene 

za delo z rastlinami nimajo posebnega pomena. Posebni 

pomen za rast rastlin imajo Lunini loki.  

 

Pri Luninih lokih 

govorimo o njihovem 

padanju in dviganju nad 

obzorjem. Padanje 

Luninih lokov je čas za 

presajanje rastlin, 

dviganje Luninih lokov je čas za obiranje plodov. Vsak 

mesec se ta ritem ponavlja. Padanje je obdobje, ko se 

Luna premika od ozvezdja Dvojčkov, mimo Raka, Leva, 

Device, Tehtnice, Škorpijona do Strelca. Dviganje je čas, 

ko se Luna premika pred ozvezdji Strelca, Kozoroga, 

Vodnarja, Rib, Ovna, Bika do Dvojčkov. Pri padanju 

Luninih lokov vleče narava sokove v korenine, pri 

dvigovanju narava vleče sokove v zgornje dele rastlin.  

 
Podobno se dogaja letni ritem. Sonce se tekom leta giba 

(občutek z Zemlje) izpred istih ozvezdij od poletja (Janez 

Krstnik) do jeseni v ritmu padanja, tekom zime in 

pomladi v ritmu dviganja narave. Kmetijsko prakso si 

razlagamo z zorenjem rastlin, vsrkavanjem gnojil in 

vezanjem hranil na strukture prsti v drugi polovici leta ter 

prebujanje in kaljenje v prvi polovici leta. Sonce se po 

pomladanskem obratu giba pred ozvezdji Dvojčkov, 

mimo Raka, Leva, Device, Tehtnice, Škorpijona do 

Strelca. Sledi zimski počitek in prehod v življenje, ali 

izpred ozvezdja Strelca za božič, mimo Kozoroga, 

Vodnarja, Rib, Ovna, Bika do Dvojčkov v pomladanski 

obrat. Moč planetov in ozvezdij je izvabila enoletne 

rastline iz spanja v življenje ter jih v času poletja in jeseni 

prerasla v zaključek življenja iz cvetov, listov in stebel v 

semena ali v korenine. 

 
Biološko-dinamično metodo kmetovanja je utemeljil 

dr. Rudolf Steiner (1861–1925). Predstavlja del 

zapuščine, ki jo imenujemo duhovna znanost. Uči nas 

razumeti, da odločilno deluje na vse živo tisto, česar ne 

vidimo, in danes, žal, še ne znamo meriti. Nemerljiv je 

okus rastlin, vonj, barva, sočnost, žlahtnost, vitalnost, 

reproduktivnost, pri človeku pa ljubezen, vztrajnost, 

sočutje, pogum, milost.   

 
Opravila od aprila do junija: 

- Za setev kulturnih rastlin izbiramo dneve, da bo 

spodbuda krepila oblikovanje tistega dela rastline, ki 

nam služi kot hrana ali krma (korenina, cvet, list, 

plod).  

- Korenovke sejemo na dan za korenino, listanke na 

dan za list, plodovke na dan za plod in cvetnice na 

dan za cvet.  

- Presajamo, okopavamo in obiramo na za rastline 

tipičen dan.  

- Da bi v bodoče rastlinam pomagali z zdravilnimi čaji 

in da bi lahko preparirali komposte, načrtujmo 

nabiranje regratovih cvetov, baldrijanovih socvetij, 

cvetov kamilic, pekočih kopriv, rmanovih socvetij 

in njivske preslice. V bližini poiščimo pecljati hrast 

ali dob za nabiranje hrastovega lubja.  

 

Vabimo na krožek biodinamike v kmetijstvu vsak 2. 

četrtek v mesecu ob 9. uri v sejni sobi Občine Tabor. 

 

Maja Klemen Cokan, KGZS – Zavod Celje 

maja.klemencokan@ce.kgzs.si 

 

 

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, april 2017: 
 

 Tjaši Artnik Knibbe – Sarabraj: Ranljiva: 

zgodbe z Jakobove poti (El Camino de 

Santiago), 850 km dolge poti prisotnosti, 

prebujenosti in miline; 

 Kelly McGonigal: Druga stran stresa: zakaj je 

stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v 

prid; 

 John Farndon: Človeško telo: vse, kar bi 

morali vedeti; 

 Jorge Bucay: Pot solza; 

 Jesper Juul: Agresivnost: nov in nevaren tabu. 
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Zaključna prireditev Mali Savinčani berejo 

 
V sredo, 12. aprila 2017, je Občinska knjižnica Tabor, ki je enota Medobčinske splošne knjižnice Žalec, skupaj s 

Podružnično osnovno šolo Vransko - Tabor organizirala zaključno prireditev bralnega projekta Mali Savinjčani berejo v 

Domu krajanov Tabor. Dvorana je bila polna nadobudnih, zvedavih in veselih otrok ter njihovih staršev in spremljevalcev. 

Otroci, letos je pridno sodelovalo kar 57 otrok iz Vrtca Tabor, starih od 3 do 6 let, so prišli po zaslužena priznanja. Po 

uvodnih pozdravih direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolande Železnik in ravnateljice Osnovne šole 

Vransko - Tabor Majde Pikl je sledil še nagovor župana Občine Tabor Antona Groblerja. V svojem nagovoru je še posebej 

poudaril pomen branja za nadaljnje življenje. Podružnična osnovna šola Vransko - Tabor je otrokom pripravila 

presenečenje, in sicer muzikal Kekec, ki so jo odigrali učenci domače osnovne šole. Za pridno branje, sodelovanje in 

ustvarjanje se je vsakemu otroku s priznanjem zahvalil taborski župan. 

 

Karmen Kreže 

 

 

Predstavitev knjige Franca Kralja Svobodni gospodje Žovneški 

 
Občinska 

knjižnica 

Tabor je v 

sejni sobi 

Občine Tabor 

organizirala 

predstavitev 

knjige 

Svobodni 

gospodje 

Žovneški 

avtorja Franca 

Kralja. 

 

Knjiga je že njegova šesta po vrsti. Posvečena je znameniti plemiški družini, ki se je kot »Celjska« uspela povzpeti do 

naziva knezov. Knjiga obsežno obravnava izvor Žovneških, širjenje njihove posesti in predstavlja posamezne člane te 

družine do njihovega povišanja v grofe. 

 

Hkrati so v knjigi podrobno predstavljeni žovneški prvotni gradovi Libenštajn pri Preboldu, Ojstrica nad Lokami pri 

Taboru, Šenek na Vinskem vrhu nad Polzelo in grad Žovnek. 

 

Franc Kralj je tudi predsednik Kulturno zgodovinskega društva Žovnek Braslovče, člani katerega se že več kot dvajset let 

trudijo z obnavljanjem objektov gradu Žovnek. Grad Žovnek je v tem času od popolne zaraščene ruševine postal grad, ki 

ni le v ponos vsem, ki se trudijo z njegovim obnavljanjem, njegovo promocijo in v zvezi s tem skrbijo za prepotrebna 

finančna sredstva, ampak vsem, ki se zavedajo pomena Žovneških za slovenski prostor. 

 

Karmen Kreže 
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Različni odtenki demence 

 
Moj oče/mama se je spremenil/a. Kaj se dogaja? Ni več 

takšen/takšna, kot je bil/a. Bolj razdražen/a, zapira se 

vase, družba ji/mu ne ustreza več.  

 

Eden od možnih vzrokov je lahko tista grozna beseda na 

D. Dan D. Demenca.  

 

Kaj se pravzaprav dogaja? Različni deli možganov so 

zadolženi za različne procese oz. funkcije. Pri demenci 

začnejo določeni predeli možganov odmirati. V srednjem 

delu imamo funkcije za gibanje in čutenje, zadolžen je za 

našo inteligenco. Če se demenca začne v tem predelu 

možganov, se spremeni osebnost ljudi. Tako lahko npr. 

človek z demenco začne kompulzivno zapravljati, jemati 

kredite, čeprav takšno vedenje prej zanj ni bilo značilno. 

V sprednjem delu možganov imamo shranjeno empatijo. 

Osebe, ki se jim demenca začne v tem delu možganov, 

nimajo občutka, da karkoli delajo narobe. Primer je lahko 

kosilo s širšo družinsko mrežo, kjer dedek začne sredi 

kosila prepevati ali še huje, otipavati mlajšo nečakinjo. V 

zadnjem delu možganov imamo center za vid, del 

možganov na vrhu glave pa je zadolžen za to, da se 

znajdemo v prostoru, se orientiramo. V kolikor demenca 

prizadene možganski predel za orientacijo, se zmanjšuje 

človekova sposobnost za orientacijo v prostoru.  

 

Demenca se začne bolj na površju možganov, nato pa 

postopoma napreduje vedno globlje. Na koncu prizadene 

še starejši živčni sistem – oseba v zadnji stopnji demence 

nima več občutka za žejo ali lakoto. Poznamo več vrst 

demenc, odvisno od tega, katere možganske predele 

najprej prizadene. Tako poznamo tudi različne stopnje 

demence.  

 

Simptomi ali znaki za demenco so:  

- izguba spomina, iskanje, izgubljanje in 

prestavljanje stvari; 

- ponavljanje vedno istih vprašanj; 

- težave z orientacijo; 

- govorne težave; 

- težave z mišljenjem in načrtovanjem; 

- nezmožnost prepoznavanja ljudi ali predmetov; 

- spremembe osebnosti in vedenja;  

- težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil; 

- izguba motivacije in iniciativnosti; 

- zapiranje vase, izogibanje družbi; 

- povečani strahovi; 

- prividi, prisluhi, vmešavanje preteklosti v 

sedanjost.  

 

V začetnem stadiju demence lahko človek še marsikaj 

naredi sam. Vsakodnevne aktivnosti še zmore sam, 

pomembno je, da čim dlje ohrani vsakodnevno aktivnost 

in rutino, dobro pa je, da ga spodbujamo, da se poskuša 

naučiti kaj novega, seveda njegovim sposobnostim 

primernega. Bolnik se na tej stopnji zaveda svojih težav 

in je zaradi tega v stiski. Pazimo, da človeka ne 

izključujemo iz družbe in ga vključujemo v raznovrstne 

dejavnosti.  

 

Srednja, napredovana demenca človeka onesposobi za 

kakršnokoli poklicno delo. Tvegano je, če oseba živi 

sama, podvržena je raznim nevarnostim (npr. pitje čistila, 

prižgan plin v kuhinji) ter raznim zlorabam. Ker si lahko 

narobe predstavljajo in razlagajo določene dogodke oz. 

ponudbe, so lahko žrtve raznih goljufij. Okrnjen je 

spomin za bližnje pretekle dogodke, orientacija je 

pomanjkljiva, govor običajno ni tekoč. Lahko se pojavijo 

blodnje, pogosto tavajo, izgubljajo in zalagajo stvari.  

 

Končni stadij demence večino ljudi onesposobi, da bi 

živeli doma. So nestabilni pri gibanju oz. se sploh ne 

zmorejo več gibati. Človek ima težave s požiranjem, 

pogosto ne vedo, kaj bi s hrano v ustih. Lahko ne 

prepoznajo sebe in niti najbližjih, ne zmorejo besedne 

komunikacije, potrebujejo popolno oskrbo in nego. 

 

V prvih stadijih demence je nerazumevanje bližnjih in 

negativen odziv okolice na vedenje ljudi z demenco zelo 

pogost pojav. Ko ljudje še nimajo potrjene diagnoze 

demence, so konflikti z ljudmi iz socialnega omrežja 

precej pogost problem. Včasih okolica tudi prekine stike 

s človekom z demenco, ker ne razume njegovega 

vedenja. Vendar pa ljudje z demenco močno čutijo, 

koliko pozornosti jim posvečajo sorodniki. Zelo je 

pomembno, da so sorodniki prijazni ter da osebe z 

demenco ne preprečujejo, da se moti, saj jo s tem samo še 

dodatno zmedejo. V socialnem delu je poznan pojem 

pridruževanja uporabniku. V kolikor človek npr. pove, da 

je izgubil pomemben dokument oz. da mu jih je nekdo 

ukradel, jemljemo človeka resno. Človek z demenco se v 

tistem trenutku dejansko počuti ogrožen, verjame, da mu 

je nekdo vzel. Kako se mi počutimo, če vemo, da nam je 

nekaj nekdo ukradel? Ogroženo. V tistem trenutku 

pritrdimo osebi z demenco ter povemo, da bomo naredili 

vse, kar je v naši moči, da dokumente najdemo oziroma 

najdemo storilca. Nikakor ne preprečujemo človeka, da ni 

res.  
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Za ožjo sorodstveno mrežo je življenje z osebo z 

demenco velika psihična in fizična obremenitev. 

Diagnoza je pač takšna, da ne bo prišlo do izboljšanja 

zdravstvenega stanja, temveč se bo stanje postopoma 

slabšalo (čeprav so seveda boljši in slabši dnevi oz. tedni. 

Enkrat je človek z demenco bolj orientiran, drugič manj). 

Poleg tega se pri svojcih pridruži žalovanje – žalovanje 

za takšno osebo, ki je ni več. Oseba z demenco se namreč 

spremeni. Življenje z osebo z demenco predstavlja tek na 

dolge proge, maraton. In na vsak maraton je potrebna 

temeljita priprava, drugače ga ne bomo zmogli. 

Družinskemu sistemu priporočam, da se skrb za osebo z 

demenco porazdeli med več družinskih članov in se 

naredi plan podpore  osebi z demenco. Velikokrat večji 

del obremenitve prevzame en družinski član, največkrat 

ženska, kar pa je prenaporno. Tisti, ki je stalno prisoten z 

osebo z demenco, potrebuje vsakodnevni odmik, odklop 

od osebe z demenco. Oseba, ki v največji meri skrbi za 

osebo z demenco, mora najti vsakodnevne »ventile 

sprostitve« in početi stvari, ki jo veselijo. Naj bo to 

sprehod v naravi, vrtnarjenje, druženje z ljubimi osebami, 

petje ali kar koli drugega. Pri tem je seveda lahko v 

podporo tudi storitev pomoči na domu ali domsko 

varstvo.  

 

Izkušnje kažejo, da so odnosi s sorodniki z demenco zelo 

odvisni od kakovosti odnosa, ki so ga vzdrževali pred 

boleznijo. Zanimivo pa je, da pojav demence lahko vpliva 

tudi na izboljšanje odnosa s sorodniki. V domačih 

raziskavah sorodniki navajajo bolj intenzivno 

sporazumevanje, sorodniki si vzamejo več časa za 

človeka z demenco kot pred pojavom bolezni ali pa so 

zaradi diagnoze demence bolj spoštljivi do staršev, bolj 

strpni, razumevajoči. Prav diagnoza demence lahko 

sorodstveno mrežo »prisili«, da se upočasni, da si vzame 

čas za sočloveka.  

 

Podelila bi osebno izkušnjo. Moj stari oče je imel težko 

obliko demence, alzheimerjevo demenco z Lewyjevimi 

telesci. Je kombinacija alzheimerjeve bolezni (spominske 

motnje, itd.) ter parkinsonove bolezni (tresavica rok, nog, 

upočasnjenost gibov in mišljenja, manj izrazita obrazna 

mimika), pojavljati pa se začnejo tudi prividi in prisluhi.  

 

Tudi v času bolezni sva imela veliko pristnih in lepih 

trenutkov srečanja. Še vedno sva lahko skupaj pela, se 

nasmejala. Smisel za humor se je pri njem ohranil. Kadar 

pa so se njegovi prividi razbohotili, sem se spremenila v 

njegovega zaveznika, ki mu je pomagal. Tako sem skupaj 

z njim  navidezno bežala pred vojaki, poiskala izmišljeno 

zatočišče. V času ropov pa sem lopove odgnala, 

»poklicala policijo«, da so jih zaprli. S tem sem se mu 

pridružila v njegovi stiski, ni bil sam, hkrati pa sem mu 

dajala občutek varnosti. Vse bo v redu, poskrbeli bomo. 

Nič hudega se ne bo zgodilo.  

 

Velikokrat je prav zagotavljanje občutka varnosti 

ključnega pomena. Osebi z demenco se dogajajo 

nepredstavljive reči. Kar naenkrat se vse okoli nje 

spreminja. Stvari niso več na svojem mestu, izginevajo. 

V določenih momentih začetnih stadijev se lahko celo 

zaveda, da je z njim nekaj narobe. Da pozablja. Da se 

izgublja. Si predstavljate, da bi hodili in kar naenkrat ne 

bi vedeli, kje ste? Od soseda ne bi več našli poti priti do 

doma? Človek z demenco se velikokrat znajde v hudih 

stiskah ter močnih občutjih strahu. Zato menim, da je 

zagotavljanje občutka varnosti, pomiritve ključnega 

pomena. To lahko zagotovimo npr. tudi preko 

povečanega telesnega stika – npr. dotik z roko, objem, 

glajenje oz. trepljanje npr. po rami, v kolikor osebi z 

demenco telesen dotik ustreza. Hkrati vzpostavljamo čim 

več očesnega kontakta ter osebi z očmi zagotavljamo 

občutek – vse bo v redu. S tabo sem.  

 

V Sloveniji obstaja društvo Spominčica, ki nudi podporo 

in brezplačne informacije za svojce osebe z demenco. Za 

informacije, pomoč, podporo, dilemo, kako ravnati v 

zvezi z vašimi svojci, pa se lahko obrnete tudi k nam.  

 

Maja Čufer, univ. dipl. soc. del.  

Zavod sv. Rafaela Vransko 

 
 

 

 

 

 

Obvezna registracija mopedov od 1. maja 2017 dalje 
 

Pogosto med množico vozil, ki se vozijo po cestah, tako v 

mestih kot tudi na podeželju, srečujemo mopede, ki so 

zaradi svoje priročnosti, gibčnosti in ekonomičnosti 

priljubljeno prevozno sredstvo tako mladih kot tudi 

starejših voznikov.  

 

Moped je, kot to določa Zakon o motornih vozilih, 

motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega 

delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 

50 ccm ali moč motorja na kompresijski vžig ali trajna 

nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri 

katerem konstrukcijsko določena 

hitrost ne presega 45 km/h. V to 

kategorijo sodijo tudi mopedi, 

pri katerih trajna nazivna moč 

pogonskega motorja ne presega 
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4 KW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 

25 km/h.  

 
V skladu z zgoraj citiranim zakonom morajo biti vsi 

mopedi po 1. 5. 2017 registrirani.  

 

Lastniki tovrstnih jeklenih konjičkov, ki jih želite 

registrirati, lahko to storite na katerikoli upravni enoti v 

Republiki Sloveniji ali pri pooblaščeni registracijski 

organizaciji.  

 
Vlogi za registracijo mopeda morate lastniki vozila 

priložiti naslednja dokazila: 

- dokazilo o izvoru in lastništvu mopeda ali posameznih 

delov mopeda, ki so bili dodatno vgrajeni (npr. šasija, 

motor), 

- potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji, če gre za 

vozilo, za katero mora biti izdano tako potrdilo ali 

soglasje v skladu z Zakonom o motornih vozilih, 

- dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske 

odgovornosti, 

- dokazilo o tehnični brezhibnosti mopeda, ki je veljavno, 

če je bil tehnični pregled opravljen pred največ 30 dnevi.  

 

Tehnični pregled mopeda je potrebno opraviti pred prvo 

registracijo mopeda, če je moped starejši od 4 let. 

 
Za mopede se letna dajatev za uporabo vozila v cestnem 

prometu ne plačuje.  

 

Ob registraciji mopedov, pri katerih konstrukcijsko 

določena hitrost ne presega 25km/h, se ne preverja 

ustreznost vozniškega dovoljenja, saj vozniško dovoljenje 

za te mopede ni obvezno.  

 

V primeru, da dokazila o izvoru (dokazila o vseh 

preprodajah mopeda od prvega dajanja na trg do zadnjega 

trenutnega lastnika) in lastništvu mopeda (trenutno 

lastništvo mopeda) nimate, pa je bil vaš moped na 

območju Slovenije pred 1. 5. 2004 in njegovo lastništvo 

ni sporno, lahko le-to dokazujete v posebnem 

ugotovitvenem postopku (tako kot to velja za 

starodobnike ali traktorje). Tovrsten postopek je del 

registracijskega postopka, zato ga mora izvesti tista 

registracijska organizacija (upravna enota in pooblaščena 

registracijska organizacija oz. strokovna organizacija, ki 

izvaja tehnične preglede vozil), pri kateri ste lastniki 

podali vlogo za registracijo.  

 

Registracijska organizacija bo po prejemu vloge za 

registracijo mopeda in prilog sama presojala, katera 

dokazila je morebiti še potrebno priložiti oziroma katera 

procesna dejanja opraviti. V poštev tako pridejo vsa 

listinska dokazila, potrdila iz uradnih evidenc, izjave 

strank, izjave prič. 

Stranka oz. vložnik in 

priče podate svoje izjave 

ustno, uradna oseba pa 

izdela zapisnik. Če se 

posebni ugotovitveni 

postopek uspešno 

zaključi in vaš moped 

izpolnjuje tudi ostale pogoje za registracijo, vam 

registracijska organizacija izda prometno dovoljenje. 

 

Strošek izvedbe postopka registracije mopeda je odvisen 

od tega, ali se izvede na upravni enoti ali pri pooblaščeni 

registracijski organizaciji, ki za izveden postopek 

registracije stranki zaračuna strošek po svojem ceniku. 

Registracija mopeda pri upravni enoti znaša 27,11 evrov.  

 

Mopedi, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne 

presega 25km/h, morajo imeti nameščene drugačne 

registrske tablice kot ostali mopedi. Gre za registrske 

tablice, identične obstoječim registrskim tablicam za 

mopede, s to razliko, da imajo številke in črke izpisane z 

rdečo barvo, ostali mopedi pa s črno barvo.  

 

Podrobne informacije lahko dobite na Upravni enoti 

Žalec, lahko pa nas pokličete tudi na telefonsko številko 

(03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov 

ue.zalec@gov.si. 

 

Naj vam želimo le še lepe in prijetne prvomajske 

praznike ter srečno in varno vožnjo, bodite vidni in 

previdni. 

 

                                                                                                                                                                     

Simona Stanter, načelnica 

 

 

 

 

 

Postopki v primeru aktiviranja zvočnih signalov alarma na javljalnikih  

ogljikovega monoksida (CO) 

 
V skladu s Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/2013) morajo biti po 1. 1. 2017 vsi 

bivalni prostori z nameščenimi malimi kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka, opremljeni z javljalniki CO. Če nismo 
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seznanjeni s pravilnimi ukrepi v primeru sprožitve zvočnega alarma, lahko z napačnim posredovanjem ogrozimo svoje 

življenje in življenje oseb, ki se zadržujejo v prostoru s povečano koncentracijo CO. 

 

Priporočljivo je, da so vsi imetniki javljalnikov CO seznanjeni z navodili za uporabo. Tržni inšpektorat opozarja, da 

morajo biti navodila v slovenskem jeziku. V njih mora biti tudi navedeno, kakšna so vizualna in zvočna opozorila ter kako 

postopati v primeru alarma.  

 

Pogosta napaka je, da uporabniki ne preberejo priloženih navodil in lahko ob alarmu neustrezno ukrepajo. Najpogostejši 

nepravilni ukrep je fizična odstranitev javljalnika ali utišanje zvočnega signala alarma s pritiskom na kontrolno tipko na 

javljalniku. Če javljalnik fizično odstranimo, preprečimo nadaljnje alarmiranje prisotnosti CO v prostoru. 

 

Uporabniki moramo alarm javljalnikov CO vedno obravnavati kot opozorilo na prisotnost ogljikovega monoksida. 

Ne predvidevajmo, da gre za lažni alarm! 

 

Kakšni so priporočeni ukrepi v primeru sproženega alarma? 

1. Ob alarmu nemudoma odpremo okna in vrata. S tem pričnemo hitro zmanjševati koncentracijo ogljikovega 

monoksida v prostoru. 

2. Ugasnemo kurilno napravo, če je to mogoče. To lahko storimo v primeru kurilnih naprav na plin ali olje. Če 

uporabljamo kurilne naprave na trda goriva, ne zapirajmo dovoda zraka, saj bomo s tem samo še povečali nastajanje 

CO v njih in prostoru. 

 

POZOR! Do uhajanja CO iz kurilne ali dimovodne naprave lahko pride tudi zaradi sočasne uporabe kurilne naprave z 

napravo, ki sesa zrak iz prostora (kuhinjske nape, ventilatorji). V takšnem primeru bomo nevarno koncentracijo CO v 

prostoru hitro zmanjšali, če bomo napravo ugasnili ter odprli okna in vrata.  
 

3. Prostor zapustimo, če vrednosti koncentracije CO na javljalnikih hitro narastejo nad 50 PPM (kjer to javljalnik 

omogoča).  

Ne vstopamo v prostor, dokler nevarnost ne mine – ugasniti mora zvočni signal alarma. Javljalniki oddajajo 

zvočne signale toliko časa, dokler je prisotna nevarna koncentracija CO. 
 

 

4. Pokličemo center za obveščanje (112)!  

Javljalnik CO se dolgo časa ne izklopi oz. se sploh ne izklopi. 

Javljalnik CO se je aktiviral več kot enkrat. 

Javljalnik takoj po aktiviranju kaže visoke koncentracije CO.  

 

a) Če smo bili dolgotrajno izpostavljeni (velikim) koncentracijam CO, moramo v najkrajšem možnem času poiskati 

ustrezno zdravstveno oskrbo, da preprečimo trajne posledice zastrupitve s CO. Ob klicu centra za obveščanje je treba 

nujno opozoriti na možno prisotnost CO, da se lahko prvi posredovalci ustrezno zaščitijo! 

 

b) Če gre za večstanovanjsko stavbo, je priporočljivo, da se umaknemo iz objekta, saj obstaja možnost, da je prišlo do 

uhajanja CO v sosednjem stanovanju in je le-ta prisoten tudi na hodniku ali stopnišču. Gasilci bodo z ustreznimi 

operativnimi taktičnimi postopki zaščitili ostale stanovalce v objektu. 
 

5. Obvestimo izbrano dimnikarsko družbo, da ugotovi in evidentira vzroke uhajanja CO, odpravo ugotovljenih 

pomanjkljivosti pa prepustimo strokovno usposobljenim izvajalcem. Vsako kurilno, dimovodno ali prezračevalno 

napravo je treba v primeru sprožitve signala alarma na javljalnikih CO skrbno preveriti. Obstaja možnost, da je prišlo 

do tehnične okvare, poškodbe ali kateregakoli drugega vzroka za uhajanje CO v prostor. Naprave je treba pred 

nadaljnjo uporabo skrbno pregledati in preveriti, ali so ustrezno vgrajene in obratujejo varno, v skladu z navodili 

proizvajalca in tehnično smernico Slovenskega združenja za požarno varstvo – SZPV 407! 

 

6. Ponastavimo javljalnik na novo zaznavanje CO! Določeni modeli javljalnikov imajo možnost beleženja spomina 

zadnjega alarma in vrednosti CO. Ko ugotovimo vzroke uhajanja CO in odpravimo ugotovljene nepravilnosti, je 

obvezna ponastavitev javljalnika na novo zaznavanje CO. S tem izbrišemo podatke zadnjega alarma in javljalnik je 

pripravljen za novo zaznavanje.  

 

 

VSAK ZVOČNI ALARM JAVLJALNIKA CO JE TREBA OBRAVNAVATI KOT PRAVI ALARM IN JE 

POTREBNO PRIČETI Z IZVAJANJEM OPISANIH POSTOPKOV! NIKOLI NE PREDVIDEVAJMO, DA 

GRE ZA LAŽNI ALARM!  
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Kako se najučinkoviteje zaščitimo pred zastrupitvijo s CO? 

Pred nevidnim morilcem smo najbolje zaščiteni, če imamo kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave vgrajene v skladu 

z navodili proizvajalcev in tehnično smernico SZPV 407, ki določa varnostno-tehnične kriterije. Poskrbimo za redne 

dimnikarske storitve, ugotovljene pomanjkljivosti pa naj sproti odpravi strokovno usposobljen izvajalec. 

 

 
 

 

 

 

 
Kako ravnamo v primeru dimniškega požara oz. požara katranskih oblog v dimovodni napravi? 

 
Dimniški požar je posledica tvorjenja katranskih oblog v dimovodni napravi, ki se vnamejo. Katranske obloge nastanejo 

zaradi neustreznih pogojev za zgorevanje goriva (npr. neustrezen dovod zraka), slabe kvalitete goriva (npr. vlažen les), 

neustreznega načina kurjenja (npr. pripiranje zraka, neustrezno nalaganje) ali neustrezno dimenzionirane dimovodne 

naprave (sanacije so danes nujnost).  

 
Kakšni so priporočeni ukrepi v primeru dimniškega požara? 

1. Zapremo dovod zraka v kurišče (vrata kurišča, odprtine itd.).  

2. Umaknemo gorljive materiale od kurilne in dimovodne naprave ter čistilnih vratc. 

3. Pokličemo center za obveščanje (112)! 

4. Dimniškega požara nikoli ne gasimo z vodo, saj lahko pride do eksplozije.  

Ker lahko temperature ob požaru katranskih oblog presežejo 1000 ˚C, lahko pride do poškodb dimovodne naprave. Zaradi 

slednjega po dimniškem požaru obvezno obvestimo izbrano dimnikarsko družbo, da preveri pogoje za nadaljnje varno 

obratovanje kurilne naprave – dimnikarska služba mora izdati zapisnik pregleda. Poškodbe so lahko tudi vzrok za uhajanje 

CO, zaradi česar je nujna previdnost ob teh dogodkih. Odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti prepustimo strokovno 

usposobljenim izvajalcem.  

Predsednik komisije za preventivo: Dr. Aleš Jug                                                                              Poveljnik: Franci Petek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARD SIST EN 50292:2014 PRIPOROČA REDNO TESTIRANJE DELOVANJA JAVLJALNIKOV 

(VEČKRAT NA MESEC)! V PRIMERU, DA SE JAVLJALNIK OB TESTU NE AKTIVIRA, GA JE 

TREBA ZAMENJATI! 

 

OB DIMNIŠKEM POŽARU JE NUJNO POTREBNO OBVESTITI IZBRANO DIMNIKARSKO DRUŽBO, 

DA UGOTOVI IN EVIDENTIRA VZROKE TER PREVERI POGOJE ZA NADALJNJE VARNO 

OBRATOVANJE NAPRAV. ODPRAVO UGOTOVLJENIH POMANJKLJIVOSTI PREPUSTIMO 

STROKOVNO USPOSOBLJENIM IZVAJALCEM. 
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Brezplačne aktivnosti večgeneracijskega centra Planet generacij 

Hiše Sadeži družbe Žalec  
 

Hiša je odprta vsak dan, od ponedeljka do petka od 9.00 do 19.00 

 
vsak TOREK 

ob 9.00  

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»TAI – CHI« 

vsak TOREK 

 

DELAVNICA DIGITALNE PISMENOSTI 

»OSNOVNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA« 

3. 5. ob 17.00, 10. 5. ob 9.30, 17. 5. ob 17.00 

vsako SREDO 

ob 8.30  

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico« 

vsako SREDO 

od 14.00‒17.00 

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA »UČNA POMOČ« 

vsak ČETRTEK 

ob 9.00 

VSEBINE NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU 

»JOGIJSKE ASANE« 

vsak drugi ČETRTEK 

ob 10.30 

VSEBINE NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU 

»UPORABA ZELIŠČ IN ZAČIMB V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU«, 4. 5. 

in 18. 5. 

 

Poleg vsebin v sklopu VGC Planet generacij v Hiši Sadeži družbe Žalec organiziramo tudi številne druge 

BREZPLAČNE DELAVNICE, TEČAJE IN VADBE (tai chi, joga, telovadba za hrbtenico, asana joga, tibetanske vaje), 

ustvarjalne in izobraževalne delavnice (gong meditacija, risanje in slikanje, angleščina, računalništvo, učna pomoč za OŠ), 

potopisna predavanja, kuharske delavnice (slovenska, indijska kuhinja) in drugo. Med šolskimi počitnicami pripravljamo 

še brezplačno POČITNIŠKO VARSTVO za OSNOVNOŠOLCE od 6 do 11 let.  

 

REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC 

Vsak ponedeljek: Računalniška delavnica ‒ ob 12.00, Medsebojna učna pomoč pri angleščini ‒ ob 16.00, Konverzacija v 

angleščini ‒ ob 17.00, učna pomoč od 14.00 dalje. 

Vsak torek: Osnove astrologije ‒ ob 10.00, učna pomoč od 14.00 dalje. 

Vsako sredo: Risanje mandal ‒ ob 8.00, kuharske delavnice ‒ ob 10.00, učna pomoč od 14.00 dalje. 

Vsak četrtek in soboto: Joga za starejše ‒ ob 18.00 in soboto ob 8.30 

Vsak petek: kuharska delavnica ‒ ob 10.00, Risanje in slikanje za odrasle ‒ ob 13.00, učna pomoč od 14.00 dalje. 

 

Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite.  

DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA 

POTREBUJEJO VAS.  

Več info na: hisa-zalec@filantropija.org in 051 669 714, Hmeljarska u.3, Žalec 

FB Hiša Sadeži družbe Žalec 

  

                             http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod 

novorojenčka: 

 
 

 

 

 

 

  22. marca ob 10.12 se je v Celju rodil 52 cm velik in 3610 g težek   

     deček Liam staršema Lauri Strojanšek in Ladu Zevnikarju iz Tabora. 
 

 

   ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!  

 

 

 

 

 

 

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

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

Obiskala nas je štorklja 

mailto:hisa-zalec@filantropija.org
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
mailto:info@obcina-tabor.si
http://www.filantropija.org/wp-content/uploads/2014/01/ZALEC2.jpg
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Pozdravljena, pomlad 

 

Mali zvonček se je zbudil …  Kje pa rastejo zvončki? Pojdimo pogledat! In smo šli. Ob robu ceste, po kolovozni cesti, čez 

travnik in naravnost v gozd. Pa nismo našli le zvončkov. Žabji mrest in potoček, pa lovsko opazovalnico in žabe, zaslišali 

smo ptičje petje in potem je po deblu potrkala žolna. Vse to in še več nam ponuja pomlad, ko se prebuja. Prebudite se še vi 

in se z vsemi čutili podajte v raziskovanje okolice. Mi smo se že. 

 

Lep pomladni pozdrav iz vrtca. 

Klavdija Konečnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakšen okus pa je to? 

 

Naši okusi so zelo različni, še bolj pa okusi otrok. Že same besede kislo, 

pekoče … v otrocih zbudijo strah, nezaupanje, pomenijo nekaj, kar ni 

dobro. A k sreči največkrat potrebujejo le nekaj spodbudnih besed, 

motivacijo in zgled. In tako smo si v oddelku 3‒5 let pripravili avokadov 

namaz, poskusili marakujo, mango, ugotavljali, kakšen okus ima voda, 

iskali razlike med soljo in sladkorjem, čeprav je njun izgled zelo 

podoben, in še marsikaj. Osvojili smo nekaj novih izrazov, predvsem pa 

pridobili nove izkušnje in prepričanje, da bi se z večkratnim 

poskušanjem z lahkoto navadili za večino za nas »tujih« jedi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Spomini na zimo: športni dan – zimski pohod 

 

V torek, 24. januarja 2017, smo se učenci od 1. do 4. razreda POŠ Tabor odpravili na zimski pohod. Spremljale so nas 

učiteljice Silva Rizmal, Stanka Tominšek Kužnik, Darja Savinek, Marija Drnolšek in Simona Jan. 
 

 

 

 

Najprej smo se oblekli v zimska oblačila in se zbrali pred šolo. Pot nas je vodila mimo pošte in cerkvenega dvorišča. Hodili 

smo po zasneženi makadamski poti in prispeli do asfaltne ceste. V Lokah smo videli žago. Tam so s streh visele dolge 

ledene sveče. V nadaljevanju smo v krožišču zavili levo in pot nas je vodila po strmini navzgor. Pri mostu smo imeli prvi 

postanek, kjer smo popili čaj in se odpravili dalje. Pot nas je vodila mimo kmetije Ramšak. Naprej smo gazili po celem 

snegu. Ob gozdu je stala lovska opazovalnica. Zavili smo v gozd, ki je bil prekrit z belo snežno odejo. Ko smo prišli iz 

gozda, smo imeli še en postanek za čaj. Ko smo se vračali, smo šli mimo Lesjakove kmetije. Na poti smo naleteli na debel   

Iz vrtca in šolskih klopi 

Klavdija Konečnik 
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Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl.US, 79/09 

in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 78/99, 124/00, 79/,01, 30/02, 56/02-ZJU, 

110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4, 110/11-

ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na svoji 

20. redni seji dne 3. 4. 2017 sprejel   

 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2016 

 
 

1. člen 

 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2016. 

 

2. člen 

 
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 

podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 

bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 

prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto 2016. Sestavni 

del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 

vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  

 
3. člen 

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 

2016 znašajo: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
__________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov                                                  Zaključni račun 2016                          
__________________________________________________________________________________________ 

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

 70 DAVČNI PRIHODKI 
 700 Davki na dohodek in dobiček 

 1.555.041 
1.318.285 
1.145.336 
1.048.903 

VSEBINA 

 
 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA Občine Tabor za leto 2016 
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 703 Davki na premoženje 
 704 Domači davki na blago in storitve 
 706 Drugi davki 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                                                                   
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
 711 Upravne takse in pristojbine 
                     712 Globe in druge denarne kazni                                                                                                                          
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
 714 Drugi nedavčni prihodki 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                                                                                                                                                                    
 722 Prihodki od prodaje zemljišč 

                73 PREJETE DONACIJE                                                                                                
 730 Prejete donacije iz domačih virov 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                                                                                              
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
                      

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
 40 TEKOČI ODHODKI 
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
 402 Izdatki za blago in storitve 
 403 Plačila domačih obresti                                                                                                                                                
 409 Rezerve 
 41 TEKOČI TRANSFERI 
                     410 Subvencije 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
 413 Drugi tekoči domači transferi 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                                                           
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
 431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU 
                      432 Investicijski transferi PU  
 

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

 
58.638 
35.219 

2.576 
172.949 

86.583 
1.383 

160 
13.701 
71.122 

                        2.041 
2.041                    

0                         
0 

234.715           
234.715                                               

                  
1.512.549 

                    622.651 
                    174.455 
                      26.060 
                    395.098 

8.194                        
                      18.844 

664.720 
19.539 

413.516 
43.596 

188.069 
223.619 
223.619 

1.559 
1.000 

559 
 

42.492 

 
 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

__________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov                                  Zaključni račun 2016 
__________________________________________________________________________________________ 
                 IV. PREJETA VRAČILA                                                                                                                       0 
 DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  
 DELEŽEV (750+751+752) 
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                                                           0                                                                                                                                                                                                     

 750 Prejeta vračila danih posojil                                                                                                              0                                           
 751 Prodaja kapitalskih deležev                                                                                                              0 

 752 Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                                              0 

V.  DANA POSOJILA                                                                                                                         0                                                   
 IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
 DELEŽEV (440+441+442+443) 

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                                 0 
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441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                                                                              0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                                                     0 
 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
 (IV.-V.) 
 
 
 

C. RAČUN FINANCIRANJA 
__________________________________________________________________________________________
 Skupina/Podskupina kontov                                  Zaključni račun 2016 
__________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
 50 ZADOLŽEVANJE 
 500 Domače zadolževanje  
       

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                         
 55 ODPLAČILA DOLGA 
 550 Odplačila domačega dolga 

 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                                                                        - ali 0 ali + 
 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
 (VII.-VIII.) 
 
              XI. NETO FINANCIRANJE 
 (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
______________________________________________________________________ 

 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 

 

9009 Splošni sklad za drugo                                         - ali 0 ali + 

 

                47.224 
                47.224 
                47.224 

                 
                77.697  

          77.697 
                77.697 
 
             
                12.019 
 
              -30.473 
                  
 
             -42.492 
 
            
 
                      
              70.311 

 

 
 
 
 

4. člen 

 
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2016 se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

 

Številka: 03201/2017 

Tabor, 3. 4. 2017                                                                                                          ŽUPAN OBČINE TABOR 

                                                                                                                                               Anton Grobler 
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led. Zadrsali smo se po njem. Po uri in pol hoje smo prispeli nazaj v Tabor, kjer smo šli v šolo in se odpočili. Ta dan je bil 

odličen. Upam, da ga bom še kdaj doživela. 

Edita Kreča, 4. b 

 

V torek, 24. 1. 2017, smo se odpravili na zimski pohod. V šoli smo se oblekli v smučarske pajace in smučarske hlače in 

odšli ven. Pot nas je vodila mimo pošte in potem mimo cerkve. Ko smo prispeli do žage, mi je spodrsnilo, vendar nisem  

padla. Tam je bilo na robu strehe ogromno ledenih sveč. Pri kmetiji Ramšak, smo si ogledali kapelo in zavili desno. Odšli 

smo čez travnik in prispeli na gozdno pot. Tam je bilo veliko ledu. Sledil je krajši počitek za pitje. Pot nas je vodila mimo  

kmetije Lesjak. Še enkrat smo zavili v gozd, kjer je bilo na koncu pravo drsališče. V šoli smo se preoblekli in odšli v 

razred. Na pohodu mi je bilo zelo všeč. Počutila sem se kar vredu, ker me je malo zeblo. 

Janina Kvas, 4. b 

 
Danes, 20. 1. 2017, smo šli na pohod. Na poti je bilo zelo veliko ledu in enkrat mi je spodrsnilo. Šli smo mimo Lok. Hodili 

smo dve uri. Bilo je kar naporno. 

Sven Kos, 4. b 

 

V torek, 24. 1. 2017, smo odšli na zimski pohod. Šli smo mimo pošte, cerkve, veroučne učilnice in prispeli do zasnežene 

potke. Pri asfaltni cesti smo pot nadaljevali v smeri Lok. Pri razcepu smo zavili levo in pri zmrznjenem potočku smo imeli 

počitek za pijačo. Pri kmetiji Ramšak smo pri kapelici šli mimo lovske opazovalnice do gozda. V gozdu je bilo še posebej 

lepo. Iz gozda smo prišli pri kmetiji Lesjak. Na cesti smo videli traktor z ogromnim plugom. Ko smo s ceste zavili v gozd 

mi je spodrsnilo in skoraj sem padel. Na pohodu sem se zabaval. 

David Lukman, 4. b 

 

Čistilna akcija učencev na šoli Tabor 

 

V soboto, 1. 4. 2017, smo se učenci POŠ Tabor udeležili spomladanske čistilne akcije, katero je organizirala Občina Tabor. 

Za uvod smo si v šoli po triadah ogledali različne filme. Nato smo se odpravili na osem različnih lokacij. Na poti smo 

opazovali naravo, pobirali smeti in se pogovarjali o skrbi nas, ljudi, za ohranjanje čistega okolja. Ker nam ni vseeno, 

kakšen je naš planet, naj vsak za sabo pospravi, da vsako leto lepše bo v naravi.  

 

Marina Mastnak, učenka 3. c, je takole predstavila sobotno delo: »V soboto sem bila na čistilni akciji. Za uvod smo si 

učenci 1., 2. in 3. razreda ogledali risani film, ki je opisoval mesto smeti. Glavni junak je bil robotek Wall-e. Nato smo 

malicali in odšli na pohod. Na poti smo srečali konjenike in kolesarja na ležečem kolesu. Šli smo proti Čepljam. Ko smo se 
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Pripravila  Darja  Savinek 

18 

vračali nazaj proti šoli, smo sproti pobirali smeti. Nabrali smo dve vreči smeti. Rada hodim na čistilne akcije. Bila sem 

zadovoljna z našim delom.«  

Kolektiv POŠ Tabor, Manja Drnolšek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavalni tečaj taborskih tretješolcev 

 

22 učencev 3. c-razreda POŠ Tabor je imelo 20-urni tečaj plavanja v bazenih 

Golovec v Celju, in sicer od 10. do 14. 4. 2017.  

 

Vsak dan so se z avtobusom ob 8. uri odpeljali v Celje, kjer so imeli po dveh urah 

plavanja malico s počitkom, nato sta sledili še 2 uri plavanja.  Tečaj začetnega in 

nadaljevalnega plavanja so izvajali vaditelji plavanja Aleš Keržan, Matej Čretnik 

in Memi Vrečko iz plavalne šole NEPTUNČEK. Cilj pri starosti 8 in 9 let je 

osvojiti bronastega delfina, za kar je potrebno skočiti v vodo (na noge ali glavo) in 

EKO  svet 

 
Eko svet bi bil: 

- če bi pospravljali odpadke in jih ločevali 

ter še več  predelovali, 

- če bi popravljali okvarjene aparate, da ne bi 

končali na smetišču, 

- če ne bi bilo toliko prometa vseh vrst, 

- če bi vozili avtomobile na elektriko, 

- če bi človek hodil, kar je bolj zdravo  

kot vsaka vožnja … 

 

Teodor Zaberložnik, 3. c 

EKO šola 

 

Eko šola je pri nas, 

vanjo hodim tudi jaz. 

Naš učitelj s kredo piše 

dobro staro abecedo. 

 

Mali Mihec jo popravi, 

jo premeša in sestavi: Ž Z V … C B A. 

Učitelj reče: »Kaj pa zdaj? 

Saj to sploh ni abeceda!« 

Mihec prebere jo nazaj … 

In spet je prava abeceda. 

 

Lara Jezernik, 3. c 

Barve mojega  

sveta 

 

Naš svet je modre barve. 

Naš svet je tudi zelene barve. 

Včasih bele in včasih črne barve. 

Poleti je svet rumene barve. 

Jeseni postane svet oranžen in rjav. 

Je svet tudi vijoličen? 

 

Deni Lukman, 3. c 
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Razredničarka  Darja  Savinek 
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preplavati 50 m v poljubni tehniki ter pokazati vajo varnosti (mrtvak). 

V šolo Tabor so se vračali okoli 13. ure.  

 

Zadnji dan so mladi plavalci pod vodstvom mentorjev plavanja izvedli 

predstavitev plavalnega znanja za svoje starše. 

 

 

 

 

Tehnični dan v 4. b-razredu 

 

Danes, 30. 3. 2017, smo prišli v šolo. S seboj smo prinesli tudi igračo, ki se premika na različne pogone. Vsak je predstavil  

svojo igračo oz. vozilo in povedal, kaj to igračo poganja. 

 

Gospa Simona nam je nato razložila, kaj bomo 

delali. Naša naloga je bila, da izdelamo 

voziček na gumico. 

 

Pripravili smo si ustrezna orodja in 

pripomočke. Najprej smo iz lepenke izrezali 

trikotnike, ki smo jih morali preluknjati. To je 

bilo zelo težko. Razžagali smo lesene deščice, 

ki smo jih skupaj zlepili v okvir, ki je imel 

obliko pravokotnika. Na okvir smo na vsako 

stran prilepili trikotnika. Skozi preluknjane 

trikotnike smo porinili lesene palčke, na katere 

smo nataknili kolesca. Na dva kolesca smo dali 

tudi gumici. Na zadnji del okvirja smo zabili 

žebelj, na katerega smo privezali gumico. 

 

Tako je bilo voziček končan. Ko si voziček potegnil nazaj, se je ta peljal. Doma ga moramo dopolniti in izboljšati, tako da 

se bo peljal dlje in hitreje. Naslednjo uro bomo priredili tekmovanje. Komaj čakam. 

 

Janina Kvas, 4. b 

 

Šola v naravi s tečajem plavanja – Žusterna 2017 

 

Tudi letošnje šolsko leto smo za učence 4. razreda Osnovne 

šole Vransko in POŠ Tabor organizirali šolo v naravi s tečajem 

plavanja. Izvedli smo jo od 3. 4. do 7. 4. 2017 v Žusterni pri 

Kopru. Učenci so bili pet dni zelo aktivni, prizadevni in vsi so 

pokazali napredek pri plavanju.   

 

Ob tej priložnosti se v imenu nas, učiteljic, in učencev 

zahvaljujem za darila, ki so služila kot nagrade za plavalce, 

najlepše pospravljene sobe in miselne uganke. Darila sta nam 

poskrbela MI-2 group, d. o. o., in Zavarovalno zastopanje, 

Boris Križnik, s. p. Iskrena hvala tudi gospe Bojani Lipej, ki 

nam je pripravila prečudovito predstavitev Škocjanskega zatoka. 

Vodja ŠVN: Simona Jan 
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   O ŠVN so učenci 4. razreda napisali: 

 
Hotel 

Hotel je lep. Všeč nam je bil bazen. Tudi jedilnica je zelo velika. Sobe so urejene. Pred vhodom v hotel je čudovito, ker je 

tam slap. Všeč so nam bila tudi igrala. 

Učenci 4. a 

Plaža 

V torek, 5. 4. 2017, smo zvečer odšli na plažo. Tam so nekateri učenci izmerili temperaturo morja in zraka. Ugotovili smo, 

da sta temperaturi bili enaki, okoli 17 stopinj Celzija. Nato smo se razdelili v skupine po štiri. Učiteljica Simona nam je 

dala navodilo, da naj izdelamo mozaike morskih živali iz kamnov, ki jih najdemo na plaži. Na koncu smo si mozaike 

ogledali. Bili so zelo lepi. Ko smo končali, smo odšli v hotel. 

 
Maša Cizej, 4. a; Nika Bokal, 4. a in Beti Reberšek, 4. a 

 
Plavanje 

Na bazenu so nas razdelili v tri skupine (najboljša, srednja 

in slabša). Najboljšo je vodila Klavdija Kropec, srednjo sta 

vodili Jasna ali Suzana in najslabšo Maja Jerman. 

 

Plavali smo v velikem, globokem in slanem bazenu. Poleg 

tega so bili še trije džakuziji s sladko vodo in dva manjša 

bazena. V enem je bil košarkarski koš in slap, tam smo se 

zelo radi igrali. V drugem pa je bila sladka voda in na 

sredini velik džakuzi. Na bazenu je bil tudi tobogan, po katerem smo se z veseljem spuščali, stranišča, tuši, garderoba, 

ležalniki, prostor, kjer smo lahko pojedli malico. 

Luka Pečovnik, 4. a; Sven Kos, 4. b; David Lukman, 4. b 

 
Pouk 

Pouk nas je imela gospa Simona. Ogledali smo si ogrodja različnih morskih živali. Velikokrat smo gledali skozi električno 

lupo. Skozi njo smo si ogledali ogrodja morskih praživali v pesku in grobo mleto sol. Okušali smo sol sečoveljskih solin, 

kameno sol in sol, ki smo imeli v hotelu. Ugotovili smo, da imajo različen okus. Vsak dan smo pisali tudi dnevnik, kjer 

smo opisali, kaj zanimivega se nam je zgodilo tisti dan. Domov smo pisali razglednice.  

 

V sredo nam je prišla predavat gospa iz Škocjanskega zatoka. 

Veliko nam je povedala o mokrišču in o pticah, ki tam živijo. Bilo 

je zelo zanimivo in poučno. 

 

Učiteljica nam je v četrtek prebrala tudi eko zgodbo. 

 

Reševali smo različne učne liste, pogovarjali smo se o življenju ob 

morju in v njem, v zvezek smo risali morske rastline in živali. 

Nejc Novak, 4. a; Val Radulj, 4. a; Tinej Pikl, 4. a 

 

Izlet v Piran 

Zjutraj smo zgodaj vstali in se preoblekli v sveža oblačila. Odpravili smo se na zajtrk. Nato smo peš odšli v Koper, kjer 

smo se vkrcali na ladjo z imenom Nova. Na njej smo opazovali slovensko obalo in se igrali družabno igro Jungle Speed. Na 

zgornjem delu ladje smo imeli krasen razgled na morje. Ko smo pripluli v Piran, smo odšli v Akvarij Piran, kjer smo videli 

morske pse, ribe, rake, jastoge, rakovice, murene, spužve, skratka veliko zanimivih morskih bitij. Sledil je vzpon nad Piran. 

Tam smo si ogledali obzidje in cerkev. Nato smo se vrnili na Tartinijev trg, kjer smo si lahko kupili sladoled. 

 

Ko smo ga pojedli, smo se vrnili v pristanišče in odpluli nazaj v Koper. Bilo je zelo zanimivo. 
 

 

 

 

 

Zala Lukman, 4. b; Gaja Miklaužič, 4. b; Edita Kreča, 4. b in Janina Kvas, 4. b 
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Zbiralna akcija odpadnega papirja 4. b-razreda 

 
Učenci 4. b POŠ Tabor so se v letošnjem šolskem letu odločili, da bodo sami napolnili kontejner z odpadnim papirjem. Z 

zbranim denarjem bodo plačali prispevek za plavalno šolo v naravi. Pri svojem delu so se zelo potrudili, saj so na koncu 

zbrali 2,6 tone odpadnega papirja.  

 

Za njihov dosežek iskrene čestitke. 

 

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so prispevali odpadni papir za naš razred. 

Učenci 4. b-razreda 

 

Pohod 50 + v marcu 

  

Tretji letošnji pohod članov društva upokojencev smo organizirali v torek, 28. marca, na lovsko kočo. 

Ob prebujajoči naravi, svežem zraku, ptičjem žvrgolenju, lepem razgledu in klepetanju smo v uri in pol prispeli na cilj. Tu 

so moški pripravili prisotnim udeleženkam majhno presenečenje ob njihovem materinskem dnevu. V kratkem kulturnem 

programu jih je nagovoril predsednik društva, ponovno pa so za to priložnost nastopili tudi pojoči Črički in tako popestrili 

naše druženje. 
 

 

 

 

 

 

Vračali smo se po cesti mimo Matejca in Ropreta nazaj v Tabor. 

 

Srečno do prihodnjič!                                                                               

Aktivnosti naših društev 

Društvo upokojencev Tabor          
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Košarkarska tekma Stari ‒ Mladi 2017 

 

Košarkarska sekcija zaključuje z 

dejavnostjo rekreacije košarke. Z žogo, 

pravili košarke in voljo se da odlično 

razgibati telo in duha. Pridobivanje 

kondicije, motorike in vztrajnosti 

ugodno vpliva na telo, da smo lažje kos 

vsakdanjim obveznostim. Obenem pa je 

sprostitev v prijetni družbi na igrišču pa 

tudi izven njega.  

 

Organiziramo dve prireditvi, to je turnir 

trojk in pa v zaključku sezone tekmo 

Stari – Mladi. Mladi po srčnosti smo 

sicer vsi, pa vendar se moramo razdeliti 

po letnicah rojstva. Letošnja tekma je 

potekala v začetku sproščeno, v 

nadaljevanju se je napetost stopnjevala 

do vrelišča, a vendar brez eksplozije. 

Tako kot vedno, ko se pomerita dve 

ekipi, ki si želita zmage. Letos je bila želja in volja izredno močna pri ekipi Mladih, ki je slavila s 36 : 34 in tesno zmagala. 

Kljub kakšnemu nestrinjanju si na koncu sežemo v roke in čestitamo zmagovalcu. V uteho za Stare je najboljši igralec 

tekme Erazem z 20 doseženimi točkami. V tekmovanju trojk iz petih pozicij je slavil Miha. Več o tem v društveni vitrini. 

 

Rekreacija košarke je bila dobro obiskana, poškodb malo, nič resnega, tako da vas že vabimo jeseni, ko zopet začnemo.  

 

Lep pozdrav. 

ŠD Tabor 

 

Uspehi Judo kluba Shido 

 
V nedeljo, 2. aprila 2017, je na Ptuju 

potekalo neuradno (zaradi zakona o varovanju osebnih 

podatkov) državno prvenstvo v starostnih kategorijah 

U ‒8 in U ‒10. 

 

Nastopilo je tudi 15 tekmovalcev Judo kluba Shido. 

Osvojili so 4 naslove državnih prvakov, eno drugo 

mesto ter pet tretjih uvrstitev. 

 

Iz občine Tabor sta nastopili Julija Blatnik, 

ki je postala državna prvakinja v kategoriji 

do 48 kg, ter Gaja Topovšek, ki je prav 

tako postala državna prvakinja, a v 

kategoriji do 21 kg. 

 

Čestitke vsem skupaj. 

 

Judo klub Shido  
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KROG  SVETLOBE  vsak petek med 17. in 19. uro v prostorih Turističnega društva 
Tabor. 

 
 
 
 

Kontakt:  040 206 991 ‒ Ina,  FB: Inin svet 
 

 

PEVSKO DRUŠTVO TABOR               in               OBČINA TABOR 

Tabor 25                                                                                        Tabor 21 

3304 Tabor                                                                                3304 Tabor 

pevsko.drustvo.tabor@gmail.com                             info@obcina-tabor.si 

 

Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu 

30. 4. 2017 ob 11.00,  

organizira že tradicionalno prireditev  

»TABOR IMA TALENT«  
 

Vabimo vse mlade talente, 

ki radi pojejo, plešejo, igrajo in nastopajo.  

Kdo vse se lahko prijavi? 

1) mladi pevci, ki se bodo prijavili s skladbo domačega ali tujega avtorja (v prijavi navedite ime in 

priimek, naslov, tel. št., starost, naslov pesmi in avtorja skladbe) 

2) mladi glasbeniki, ki se bodo predstavili s svojim glasbenim inštrumentom (v prijavi navedite ime 

in priimek, naslov, tel. št., starost, inštrument, naslov in avtorja skladbe) 

3) mladi plesalci, ki bodo individualno ali v skupini izvedli plesno točko (v prijavi navedite število 

plesalcev, imena in priimke, naslov, tel. št., starost, naslov in izvajalca skladbe) 

4) ostali mladi talenti – humoristi, žonglerji in ostali, ki nam želijo predstaviti kaj zanimivega         

Z umetnostjo se lahko lažje izrazimo kot z besedami.  
 

Nekaj utrinkov s petkovih večernih druženj … 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gb9az3u21_7uOM&tbnid=yMLXampH9o2CYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://173.192.111.7/~cecc/index.php/adults-18-plus/ballroom-dancing&ei=l0Q_UeyaA436sgb42YDICA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNFK_judcmEcgZ7djEnnKDp1EM57Dg&ust=1363187178468037
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2G_5Wn6qdVcryM&tbnid=9tRmKSZmK6ecPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://english.m3n4.com/12/09/2012/general/6080&ei=y0M_UeKOAYXMswbwyYC4Aw&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNF-P2KvmZRoFKgGZWxhabbFU3-mgg&ust=1363187013403268
mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
mailto:info@obcina-tabor.si
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Le pogumno. Izpolni priloženo prijavnico in se prijavi. Pokaži, kaj znaš! 

 

Prijave sprejemamo pisno na naslov: 

Pevsko društvo Tabor 

Za prireditev »Tabor ima talent« 

Tabor 25 

3304 Tabor 

ali na e-mail: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com 

 

Rok za oddajo prijav: 

24. 4. 2017 

 

Več informacij na: 

http://www.pevskodrustvotabor.si/ 

ali na telefon 031 872 814 (Magda) 

Lepo vas pozdravljamo članice in člani Pevskega društva Tabor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
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Poslednji boj 

 

13. maja 1917 se je v votlini Cova da Iria pri Fatimi na Portugalskem trem pastirčkom prikazala Marija. Prikazovanja so se 

ponavljala šest mesecev, vsakokrat 13. v mesecu. Vidci so bili Lucija dos Santos, rojena 22. marca 1907, Francek Marto 

je rojen 11. junija 1908 in Jacinta Marto, rojena 11. marca 1910. Marija jim je naročila, naj ljudi pozivajo k spreobrnjenju 

in pokori. 

 

Letos torej mineva 100 let od teh dogodkov.  

 

Lucija dos Santos piše v Spominih: Ko smo se 13. maja 1917 na pobočju nad Irijsko 

globeljo z Jacinto in Franckom igrali, smo nenadoma videli nekakšen blisk. Bilo je okoli 

poldneva. »Bolje je, da gremo domov,« sem rekla sestrični in bratrancu, »bliska se. 

Najbrž bo nevihta.« In zagnali smo ovce po bregu navzdol proti cesti. Ko smo prišli 

nekako do sredine pobočja, blizu velikega grma, smo zagledali drugi blisk. Ko smo 

naredili še nekaj korakov, smo videli nad hrastičem Gospo, oblečeno v belo, ki je sijala 

bolj kot sonce. Presenečeni smo obstali. Bili smo ji tako blizu, da smo stali v luči, ki jo je 

obdajala ali se širila iz nje. Morda smo bili od nje oddaljeni poldrugi meter. Tedaj nam 

je Marija rekla: »Ne bojte se. Nič hudega vam ne bom storila.« »Od kod si?« sem jo 

vprašala. »Iz nebes,« je odgovorila. 

 

Žolčne razprave v tisku o pristnosti Marijinih prikazovanj in razodetij so v tedanji zelo 

proticerkveno usmerjeni Portugalski privedle do tega, da je takratni okrajni prefekt 

avgusta 1917 izdal zaporni nalog za vse tri vidce. Te so v ječi ločili in zastraševali, 

vendar jih niso strli, da bi preklicali, kar so videli in slišali. Vrhunec fatimskih dogodkov 

je bil tako imenovani »sončni čudež« 13. oktobra 1917. Tedaj se je v Irijski dolini ob 

pastirčkih zbralo več kot 50.000 odraslih; med njimi tudi neredki ateisti in agnostiki. Navzoči so doživeli nenavaden 

nebesni pojav. Ta dan je Marija veliko povedala: »Jaz sem Gospa rožnega venca.« Potem pa je ponovno naročila, naj 

molijo vsak dan rožni venec in delajo pokoro za svoje grehe, priporočala je tudi češčenje njenega Brezmadežnega Srca. 

 
S tem dnem so se končala Marijina prikazovanja v Fatimi. Začela se je več let trajajoča doba boja, ko so nasprotniki z 

vsemi silami skušali zavreti češčenje Matere božje v dolini Irija. Škof iz Leiria je ustanovil posebno komisijo, ki je stvar 

natančno in strogo preiskala. Delala je sedem let. 

 

13. oktobra 1930 je škof izdal uradno dovoljenje za romanje v Fatimo. Dva mala vidca sta med tem že umrla: najprej 

Francek leta 1919, nato pa Jacinta leta 1920. Lucija je leta 1921 odšla najprej v mesto Porto, leta 1925 je vstopila v 

samostan redovnic dorotejk, leta 1948 pa je postala karmeličanka, redovnica strogega reda v Coimbri. Vidkinja Lucija je 

umrla leta 2005. 

 

13. maja 2000 je sedaj že sveti papež Janez Pavel II. ob navzočnosti nepregledne množice romarjev razglasil za blažena 

oba fatimska pastirčka Frančiška in Jacinto. Te razglasitve se je posebej veselila tudi takrat še živeča vidkinja Lucija.  

 

Vidkinja Lucija je v svojem sorazmerno dolgem zemeljskem življenju opozarjala na tri skrivnosti, ki jih je Marija povedala 

otrokom. 

 
-V prvi skrivnosti je napovedala skorajšnji konec prve svetovne vojne. 

-V drugi skrivnosti je napovedala drugo svetovno vojno in povedala, kako se ji lahko izognemo. 

-Tretja skrivnost, ki je delno še vedno skrivnost, je napoved poslednjega boja. 

Vidkinja Lucija je v daljšem pismu, v katerem je obrazložila tretjo skrivnost, med drugim tudi zapisala: Poslednji boj med 

Gospodom in kraljestvom Satana se bo bil na področju zakona in družine. Ne bojte se, kajti vsi, ki bodo delali za svetost 

Iz domače župnije 
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zakona in družine, bodo nenehna tarča različnih napadov in sovražnosti, ker sta zakon in družina ključnega pomena. Ob 

koncu je dodala: Vendar mu je Devica Marija že strla glavo. 

 

V letu 2016 je kot priprava na letošnji jubilej kip fatimske Matere Božje romal po Sloveniji in bi v naši župniji 19. avgusta. 

 
15. maj, mednarodni dan družine  

Razglasila ga je Generalna skupščina Združenih narodov in se obeležuje od leta 1993 

dalje. Ob tem dnevu se organizirajo številne aktivnosti in spodbude v podporo družini. 

Lepo in spodbudno! Žal se na drugi strani vedno bolj agresivno pojavljajo aktivnosti, ki 

poskušajo razvrednotiti osnovno bit družine – očeta, mater in otroke. 

Dobro bi bilo, da bi ob tem dnevu razmišljali tudi o svetosti družine. Papež Frančišek 

nam daje o družini, njeni lepoti in izzivih, najlepše spodbude v posinodalnem 

dokumentu Radost ljubezni (Amoris laetitia). Dokument je že nekaj časa na voljo v 

slovenskem prevodu in ne pušča ravnodušnih bralcev. 

 

Mesec maj, mesec šmarnic  

Letos praznujemo tristoletnico kronanja podobe svetogorske Matere Božje, ki že več kot 

štiristo petdeset let kraljuje na Skalnici in kliče Slovence, naj na vseh ravneh življenja 

zaupajo v Njeno priprošnjo ter molijo in delajo za edinost tako med kristjani kot tudi v 

narodu. Z letošnjimi šmarnicami za otroke z naslovom Čudež na Skalnici nam želi 

avtorica Kristina Tičar približati nastanek primorske božje poti na Sveto goro in nas povabiti k iskrenemu češčenju Marije, 

da bi Njenemu varstvu vedno znova izročali sebe in svoje bližnje. 

 

V naši župniji bodo otroške šmarnice, tako kot je že običajno, zvečer pred večerno sv. mašo. Otroci in seveda tudi odrasli, 

lepo povabljeni. 

 

Prispevek pripravila Vida Slakan 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 

Pogrešam te! 

 
Kje si? 

Kje je zvok tvojega glasu?   

Pogrešam te 

kot osušena zemlja vode! 

 

Pogrešam te 

kot dojenček mleko svoje matere! 

 

Pogrešam tvoje zelene oči, 

ki se ozirajo po ulici, 

pogrešam tvoj dih življenja, 

ki bi ga užival s tabo!! 

 

Pogrešam te … 

 

TKsm  

Upanje 

 
Nežno bi ti podal resnico 

o hrepenenju po tebi … 

Z mehkobo v srcu bi ti podal misli, 

misli o naju … 

 

Z veseljem v očeh bi ti pripovedoval 

o najini prihodnosti! 

 

Naj naju meglena jutra 

zbujajo v srečo sončnih dnevov, 

Naj črne noči preteklosti 

ugasnejo v soju najinih srečnih ‒ 

zvezd!!! 

 

TKsm 
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Zgodilo se bo 

Vse to bo na voljo na Šentjurskem sejmu pod šotorom, kar je glavni 

razlog, da ne kuhate kosila doma, in vljudno vabljeni, da nas 

obiščete. 

 
 

Gasilci iz Lok     

27 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

DRAGI OTROCI, 
 

VABIMO VAS NA PRAVLJIČNO 
URO, KI BO V TOREK, 25. 
APRILA 2017,OB 18. URI V 

OBČINSKI KNJIŽNICI 
TABOR. 

PRIJAZNO VABLJENI! 

VAŠKI ODBOR MIKLAVŽ IN HIŠA LISJAK 

 

prirejata 12. SALAMIJADO 

 
v PETEK, 28. 4. 2017, ob 20. uri, 

NA KMETIJI LAZNIK ‒ STARA ŠTALA. 

 
Letošnjo bero domačih salam boste lahko poskusili ob 

kapljici rujnega in prijetnemu druženju ter licitaciji salame 

velikanke – doslej največje. 

 

Vabljeni vsi izdelovalci in ljubitelji domačih salam, tudi 

tisti, ki ne boste prispevali salam v ocenitev. 

 
SPREJEM SALAM BO V  

TOREK, 25. 4. 2017, OD 19. DO 21. URE NA 

KMETIJI LAZNIK. 

 
VLJUDNO VABLJENI. 

 
Info: 041 543 396, Adi 

PGD LOKE 
vas 

 

v nedeljo, 30. aprila 
vabi 

 

NA OKUSEN GOLAŽ, SLASTNE ČEVAPČIČE  
IN VRATOVINO Z ŽARA. 

Zraven tekne še kozarček 
domačega ali vrček piva in 

seveda  
dobra glasba ansamblov:  

 

 

 
 

Kaplja, Veseli 
Savinjčani, 
Peklenski 

muzikantje, 
skupina M.J.A.V., 

Kvatropirci, 
N E M I R. 
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V tednu ljubiteljske kulture bo  

Likovna sekcija Mavrica KD Ivan Cankar Tabor 

 POSTAVILA ATELJE NA PROSTEM,  

V PETEK, 19. MAJA 2017, 

NA JASI HIŠE LISJAK V MIKLAVŽU 

OD 9. DO 17. URE. 

 

Slikarji iz doline bodo ustvarjali na prostem na temo  

ŽOVNEŠKIH V SAVINJSKI DOLINI. 

K sodelovali bodo povabljeni literati, šola, vrtec in še kdo! 

Medijsko bomo promovirani na spletni strani tlk.jskd.si, 

generalni medijski sponzor pa je RTV Slovenija. 

 

O točnem terminu raznovrstnega dogajanja vas bomo 

obveščali na krajevno običajen način, zato spremljajte 

OGLASNE DESKE, vabila v ŠOLI, KNJIŽNICI. 

 

OBIŠČITE NAS IN SE PRIDRUŽITE … 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
 

vabi v ponedeljek, 
1. maja 2017, 

 

NA POHOD NA ČEMŠENIŠKO 
PLANINO IN ZAJČEVO KOČO.  

 
Odhod ob 9. uri  

izpred Kmetijske zadruge Tabor.  
 

Vabljeni! 
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Oglasi 

Karli Hribernik, s. p.  
Kamenče 18 

3314 Braslovče 

 

031 767 838  

karli.hribernik1@siol.net 

 

FB : Studio notranje opreme Karli 
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KO ZAGORI  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set K6 SIMFER  (steklokeramična plošča + vgradna pečica) 
 

 

                                                          Redna cena: 479,80 eur  

                                Akcijska cena: 379,90 eur 
 

- Svetovanje in projektiranje,  

- prodaja in montaža pohištva po meri, 

- obnova kuhinj in vgradnja vgradnih omar, 

- prodaja in vgradnja stavbnega pohištva, talnih oblog, 

- prodaja gospodinjskih aparatov, pomivalnih korit. 

 

 

Notranja vrata DONAU (- 10 %) 

NA ZALOGI 
 

Fotokotiček 

Foto: PGD Ojstriška vas - Tabor 

mailto:karli.hribernik1@siol.net
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... in še modrosti naših babic  
 Brez dežja Pankrac (12. 5.) in Urban (25. 5.), dobre trgatve up je znan.  

 

 
 

 
 

 

 Po sv. Servaciju (13. 5.) nič slane, po sv. Bonifaciju (14. 5.) nič snega.  
 

 Na dan sv. Urbana sonce gorko, obilno bo vina in bo sladko, če pa ta dan prirosi, trta le cviček rodi.  
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – MAJ 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

1. 5. 2017 

 

10.30       

 12.00        

 13.00 

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO 

SREČANJE NA ČRETI 

delavska maša 

spominska slovesnost 

družabno srečanje 

cerkev Matere božje, 

spomenik padlim v 

NOB, 

planinski dom 

Občina Vransko, 

Občina Nazarje, 

Planinsko društvo Vransko 

(03 703 28 00) 

5. 5. 2017  

16.30‒18.00 
TEČAJ SAMOOBRAMBE ZA ŽENSKE,  

2. del 
Športna dvorana Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

7. 5. 2017  

11.00‒14.00 
LISJAKOVA TRŽNICA 

Gostilna Pri mamici, 

Ločica pri Vranskem  

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

8. 5. 2017  

19.00 
SAVINJČANI BEREMO 2015/16 

Zaključno srečanje 

Dom II. slovenskega 

tabora Žalec 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec 

(03 712 12 52) 

9. 5. 2017 

10.00 

BRALNA URA Z OSKRBOVANCI  

NAŠEGA DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

11. 5. 2017  

17.00 
TEST HOJE NA 2 KM 

Nogometno igrišče 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

11. 5. 2017 

18.00 

Odprtje razstave Metke Lipnik 

OBRAZI 
Schwentnerjeva hiša 

ZKTŠ Vransko 

(041 919 829) 

12. 5. 2017 

19.00 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB  

OBČINSKEM PRAZNIKU 
Športna dvorana Vransko 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

13. 5. 2017  

19.00 

Predavanje Alenke Jelen 

GEOMORFOLOŠKA RAZISKAVA 

FOSILNEGA PLAZU IN DOMNEVNEGA 

JEZERA NA VRANSKEM  

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

13.‒14. 5. 

2017 

10.00‒18.00 
9. RAZSTAVA ROČNIH DEL Športna dvorana Vransko 

UTŽO Vransko –  

Vezilje Snežinka Vransko 

(041 760 678) 

16. 5. 2017  

18.00 
PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

17. 5. 2017  

10.30 

Delavnica v okviru Parade učenja 

IGRA IN IGRAČE PRETEKLOSTI 
Schwentnerjeva hiša 

ZKTŠ Vransko, UPI Žalec 

(041 919 829) 

20. 5. 2017  

8.00 

1. KULINARIČNI POHOD  

Z Guštom po poti dediščine 

start pred 

Schwentnerjevo hišo 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 10, 041 919 829) 

23. 5. 2017 

10.00 

BRALNA URA Z OSKRBOVANCI  

NAŠEGA DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

26. 5. 2017 

20.00 

Koncert 

LEGENDE NARODNO-ZABAVNE 

GLASBE 

Športna dvorana Vransko 
ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

27. 5. 2017  

 

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno 

dediščino 

MILANA LIPOVŠEK, flavta 

BOŠTJAN LIPOVŠEK, horn 

Cerkev sv. Jeronima na 

Taboru 

ZKTŠ Vransko  

(031 210 298) 

Storitve Štrajhar 
Strojne storitve: 

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

spravilo gnoja/gnojnice, košnja travinja, zgrabljanje travinja. 

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



 

34 
31 

 

 

 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

APRIL 

PETEK, 

21. 4. 

17.00‒

19.00 

KROG SVETLOBE: 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor, 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

SOBOTA, 

22. 4. 
14.00 

MEDVAŠKI TURNIR 

V MALEM NOGOMETU 

igrišče pri POŠ 

Tabor 

ŠD Partizan, 

Nogometna sekcija 

(040 654 448, 051 437 

541) 

SOBOTA, 

22. 4. 
14.00 BALINANJE 

igrišče pri POŠ 

Tabor 

ŠD Partizan, 

Balinarska sekcija 

(051 621 959) 

SOBOTA, 

22. 4. 
14.00 

PROMOCIJA NAMIZNEGA 

TENISA 

ZA OBČANE 

dvorišče 

med Domom 

krajanov in POŠ 

Tabor 

 

ŠD Partizan, 

Sekcija namiznega tenisa 

(041 767 883) 

 

SOBOTA, 

22. 4. 
16.00 

PROMOCIJA KOŠARKE 

ZA OBČANE 

igrišče pri  POŠ 

Tabor 

ŠD Partizan, 

Košarkarska sekcija 

(031 336 026) 

PONEDELJEK, 

24. 4. 
 
 

ogled možen do 

PON, 8. 5. 

18.00 

OTVORITEV 

RAZSTAVE IZDELKOV 

LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA 

in 

RAZSTAVE FOTOGRAFIJ 

»VERONIKA IN FRIDERIK« 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Občina Tabor 

(03 705 70 80) 

TOREK, 
25. 4. 

18.00 
PRAVLJIČNA URICA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec 

Občinska knjižnica Tabor 

(03 712 12 52) 

TOREK, 
25. 4. 

19.00‒

21.00 

SPREJEM SALAM 

V OCENJEVANJE 

ZA SALAMIJADAO 

Kmetija Laznik 
Adi Laznik 

(041 543 396) 

SREDA, 
26. 4. 

 
19.00 

SLAVNOSTNA SEJA OS S 

PODELITVIJO OBČINSKIH 

PRIZNANJ 

Dom krajanov Tabor, 

telovadnica 

 

Občina Tabor in Pevsko 

društvo Tabor 

(03 705 70 80) 

PETEK, 
28. 4. 

20.00 
12. TRADICIONALNA 

SALAMIJADA 

Kmetija Laznik 

stara štala 

Vaška skupnost Miklavž in 

Hiša Lisjak 

(041 543 396) 

SOBOTA, 
29. 4. 

8.00‒

13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Kapla 16, Tabor, 

dvorišče 

Steyr klub Savinjske doline 

(041 620 270) 

NEDELJA, 
30. 4. 

8.00‒

22.00 
25. ŠENTJURSKI SEJEM 

okolica občinske 

zgradbe, POŠ-a in 

Dom krajanov Tabor 

Občina Tabor in PGD 

Loke 

(03 705 70 80) 

MAJ 

ČETRTEK, 
1. 5. 

9.00 

PRVOMAJSKI POHOD 

NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN 

ZAJČEVO KOČO 

Odhod izpred KZ 

Tabor 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

PETEK, 
5. 5. 

17.00‒

19.00 

KROG SVETLOBE: 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor, 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

 

ČETRTEK, 

11. 5. 
9.00 

KROŽEK BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Kmetijsko gozdarski 

zavod, Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

PETEK, 
12. 5. 

17.00‒

19.00 

KROG SVETLOBE: 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor, 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

PETEK, 17.00‒ KROG SVETLOBE: Dom krajanov Tabor, Ina Gržina 

Koledar dogodkov in prireditev – april in maj  
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19. 5. 19.00 RISANJE MANDAL prostori Turističnega 

društva 

(040 206 991)  

SOBOTA, 
20. 5. 

20.00 

KONCERT 

MEŠANEGA PZ TABOR Z 

GOSTI: 

MoPZ KAREL VIRANT 

BRASLOVČE 

Dom krajanov Tabor 
Pevsko društvo Tabor 

(041 657 580) 

PETEK, 
26. 5. 

17.00‒

19.00 

KROG SVETLOBE: 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor, 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

SOBOTA, 
27. 5. 

8.00‒

13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Kapla 16, Tabor, 

dvorišče 

Steyr klub Savinjske doline 

(041 620 270) 

NEDELJA, 
28. 5. 

9.00 
REKREACIJSKO 

KOLESARJENJE 

start izpred brunarice 

pri igrišču POŠ 

ŠD Partizan 

(040 397 376) 

TOREK, 
30. 5. 

18.00 
PRAVLJIČNA URICA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec 

Občinska knjižnica Tabor 

(03 712 12 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ŠENTJURSKI SEJEM  
NEDELJA, 30. APRIL 2017 

 

 

8.00 
PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH 

STOJNIC IN KMEČKE TRŽNICE 

okolica občinske 

zgradbe, POŠ-a  in 

v Domu krajanov Tabor 

Občina Tabor 

(03 705 70 80) 

9.00 
SVETA MAŠA 

V CERKVI SV. JURIJA 
cerkev Sv. Jurija 

Župnija Sv. Jurij ob Taboru 

(03 5727 092) 

10.00 

 

PARADA 

HARMONIKARJEV, KONJENIKOV, 

HMELJSKIH STAREŠIN, GASILCEV, 

DRUŠTEV, OLDTIMERJEV … 

od KZ Tabor do 

Doma krajanov Tabor 

Občina Tabor 

(03 705 70 80) 

10.40 

 

OBELEŽJE 110-LETNICE 

ČEBELARSKEGA DRUŠTVA TABOR 

IN PRIPETJE TRAKOV NA PRAPOR 

šotor 

pri Domu krajanov 

Tabor 

Čebelarsko društvo Tabor 

(031 766 533) 

11.00 
TABOR IMA 

TALENT 

šotor 

pri Domu krajanov 

Tabor 

Pevsko društvo Tabor 

(041 657 580) 

12.00 
PREDSTAVITEV 

TAEKWON-DO KLUBA SUN BRASLOVČE 

šotor 

pri Domu krajanov 

Tabor 

Taekwon-do klub Sun 

Braslovče 

(041 365 007) 

12.30‒22.00 

ZABAVA Z ANSAMBLI NEMIR, 

Kvatropirci, M.J.A.V., Peklenski muzikantje, 

Kaplja … 

šotor 

pri Domu krajanov 

Tabor 

PGD Loke 

(041 388 934) 

 

TEKMOVANJA/RAZSTAVE/DELAVNICE 

10.45‒14.45 
SEKAŠKO TEKMOVANJE 

LASTNIKOV GOZDOV 

Ribičev travnik 

pri Domu krajanov 

Tabor 

Društvo lastnikov gozdov 

SSD in 

Zavod za gozdove Slovenije 

(041 657 580) 

8.00–15.00 
PRODAJNE RAZSTAVE: 

- DOBROTE DRUŠTVA ŽENA IN DEKLET 

 

 

Društvo žena in deklet OT 

(031 762 324) 
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Spoštovane občanke in občani! 

Ob občinskem prazniku, dnevu upora proti okupatorju in 

prazniku dela vam želimo mnogo veselja, pomladne igrivosti in 

praznično preživetih trenutkov.  

 

župan, občinska uprava, občinski svet in  

uredniški odbor 
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OT, 

- UNIKATNI NAKIT IN LESENI IZDELKI 

KOPOS, 

- UNIKATNI NAKIT INE GRŽINA. 

 

RAZSTAVE: 

- FOTOGRAFIJE FOTO KLUBA TABOR, 

- ROČNA DELA MAJDE ŠINKOVEC, 

- LESENE SKULPTURE FRANCIJA 

PARAŠUHA. 

 

- IZDELKI LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA, 

- FOTOGRAFIJE »VERONIKA IN 

FRIDERIK«. 

 

- RAZSTAVA MALIH ŽIVALI 

 

Dom krajanov Tabor,  

telovadnica  

 

 

 

Dom krajanov Tabor,  

telovadnica  

 

 

 

Občina Tabor 

sejna soba 

 

pod kozolcem  

Kmetije Lukman 

Kopos, d. o. o., 

(040 897 205) 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

Foto klub Tabor 

(041 714 737) 

Franci Parašuh 

(051 345 164) 

Likovna sekcija Mavrica 

(068 146 126) 

Franc Kralj 

(070 705 468) 

Savinjsko društvo 

gojiteljev malih živali 

Občine Žalec 

(031 669 970) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Tisti, ki se raje smehlja kot besni, je vedno močnejši.«  

 
 (Japonska modrost) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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, DU Tabor, ŠD Tabor, Judo klub Shido, Darja Savinek, 

Tina Puntar, Tilen Slakan, Ina Gržina, Marta Vehovar, Maja Klemen Cokan, 

PGD Ojstriška vas - Tabor 

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 € 

 

Čestitka 
 


