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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Novorojenčki in prvošolčki pri županu 

 
Ob dnevu družine, ki ga obeležujemo 15. maja, je župan sprejel najmlajše Taborčane, novorojenčke in bodoče prvošolčke. 

Od prvega marca 2016 dalje se je rodilo 19 novorojenčkov, od tega 11 dečkov in 8 deklic. Enako število, 19 bodočih 

prvošolčkov bo letošnjo jesen prvič prestopilo šolski prag, 10 dečkov in 9 deklic. Ob takšnem enkratnem dogodku Občina 

Tabor podeli denarno pomoč ob rojstvu otroka v višini 150 EUR, bodoči prvošolčki pa prejmejo priročno darilo ‒ 

peresnico ter nekaj sladkega. Na prireditvi, ki je potekala v Domu krajanov Tabor so dogajanje popestrili nastopi otrok 

šole pod vodstvom Silve Rizmal. Ob koncu je otroke in njihove starše nagovoril tudi župan Anton Grobler, ki je poudaril 

njihovo pomembnost v prihodnosti. Po uradnem delu so za prigrizek poskrbele prizadevne članice Društva žena in deklet 

Občine Tabor.  

 

Mogoče nam ne bo uspelo pripraviti prihodnosti za svoje otroke, lahko pa pripravimo svoje otroke na prihodnost. 

(Franklin D. Roosevelt) 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
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Pomembne stvari 

 
Za nami je praznik lokalne skupnosti in z njim tudi 25. 

Šentjurski sejem, ki je bil zaradi prisotnosti predsednika 

države Boruta Pahorja malo drugačen. 

 

Dogodki so se odvijali naprej in ob dnevu družine smo 

imeli sprejem novorojencev in prvošolcev. Veliko število 

najmlajših kaže, da smo zavezani, da jim ustvarjamo 

pogoje za kakovostno in varno življenje ter izobraževanje 

v naši lokalni skupnosti.  

 

Letni koncert ob zaključku sezone našega pevskega zbora 

nas vedno opomni na visoko kvaliteto petja, ubranost 

glasov in vztrajnost članov društva. 

 

V hiši je končno tudi večnamensko vozilo ISUZU za naš 

režijski obrat in upam, da bo po registraciji upravičilo 

nabavo in dobro služilo opravljanju del. 

Oddani so projekti za razpise preko LAS, in sicer za 

ureditev pešpoti Tabor‒Ojstriška vas in za projekt 

Mogočna drevesa.  

 

Odpirali bomo ponudbe in izbrali izvajalca za Hodnik za 

pešce, I. faza. 

 

Skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje 

smo zbrali vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na 

zemljiščih, stavbah oziroma infrastrukturi zaradi posledic 

poplav v času med 27. in 28. aprilom 2017. 

 

Pričeli smo s sanacijo škode po neurju ob koncu aprila in 

sanacijo poškodb infrastrukture po neugodni zimi.   

      

Kaj od naštetega ali mogoče izpuščenega je najbolj 

pomembno, pa ocenite občani. 

                                                                                                

   Župan Tone Grobler 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlaj za 1. maj 

 
V pisnih virih zasledimo, da so s postavljanjem mlajev v Sloveniji pričeli v že letu 1919, ko so se mladi fantje srečno vrnili 

iz prve svetovne vojne.  

 

Prvi maj in z njim povezani praznik dela je uvedlo delavsko gibanje, pri nas pa smo ga prvič praznovali leta 1890.  

 

Tudi v Občini Tabor po navadi postavijo mlaj, ki na naših tleh 

predstavlja simbol svobode in delavskih pravic. Drevo okrasijo z 

venčkom, na vrh pa pritrdijo slovensko zastavo, ki navadno ves mesec 

ponosno plapola v vetru. 

 

Letos je drevo daroval predsednik PGD Ojstriška vas - Tabor, g. Milan 

Lesjak mlajši, za  samo postavitev pa so zaslužni člani PGD Ojstriška 

vas - Tabor, ob pomoči Režijskega obrata Občine Tabor, za kar se 

zahvaljujemo. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

Turistično društvo Tabor poskrbelo za označitev kraja 
 

Turistično društvo Tabor je ponovno poskrbelo za napis "Tabor" ob vstopu v 

kraj pri "Pihlbirtu". Markanten napis tvorijo rdeče pobarvani kamni, sledila pa 

bo tudi zasaditev rastlin. 
 

 

 

Saša Zidanšek Obreza 

Iz županovega kabineta 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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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@pravnak

linika.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. 

Zahvala 
 

Dinos, d. d., podjetje z dolgoletno tradicijo zbiranja odpadnih kovin, je 

ponovno pričelo z odkupom kovin na terenu. Glede na vse večje 

pomanjkanja časa so se odločili, da prebivalcem omogočijo čim bolj 

enostavno prodajo kovinskih odpadkov, ki nastajajo v vsakem 

gospodinjstvu. Akcija je na parkirišču pri POŠ Tabor potekala v soboto, 20. 

maja 2017, in naši krajani ste zopet pridno sodelovali pri ohranjanju čiste 

okolice. 

 

Podjetje Dinos se je za dovoljenje in sodelovanje zahvalilo tudi Občini 

Tabor.  

 

Simon Jan 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, maj 2017: 

 
 Mladinski atlas. Živali; 

 Žnidaršič Krajnc, A.: Dočakal boš pokoj!: razmislek o moji starosti; 

 Kralj, F.: Friderik II. Celjski in Veronika Deseniška ter dogodki in kraji, povezani z njuno večno ljubeznijo; 

 Gombač, Ž. X. in Mitrevski, I.: Zgodovina Slovenije v stripu; 

 Meissner, S.: Skrivnosti srečnega življenja. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občinska knjižnica Tabor 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Pravljična ura meseca aprila v Občinski knjižnici Tabor 

 
Tokrat smo prebrali pravljico o princesi, ki se je rada žogala z 

zlato žogo, a ji je ta nekoč padla v tolmun. Pomoč ji je ponudil 

žabec in princeso vprašal, ali ga bo imela za prijatelja, če ji vrne 

žogo. Princesa je vse obljubila, a v trenutku, ko je spet imela 

žogo, je besedo požrla. Pravljica o žabjem kralju pripoveduje o 

pomenu dane besede, o obvezi, ki jo imamo do drugih, pa 

čeprav se nam zdijo nepomembni ali imamo do njih celo odpor, 

uči nas torej odgovornosti, tako za svoje besede kot za dejanja. 

 

Po pravljici je sledilo ustvarjanje, na katerem so otroci izdelali 

princeso in žabjega kralja. 

Karmen Kreže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč na domu 
 

Vstopamo v deseto leto odkar za območji Tabora in Vranskega izvajamo storitev pomoči družini na domu.  

 

Dnevno se odzivamo na potrebe ljudi v obliki oskrbe vseh tistih, ki imajo doma zagotovljene bivalne in druge pogoje za 

življenje, so pa zaradi starostne, invalidske ali druge zdravstvene omejenosti ogroženi do te mere, da se ne morejo 

oskrbovati sami, sorodstvo pa tovrstne oskrbe iz različnih razlogov ne zmore. Socialne oskrbovalke v domačem okolju 

Muzikal Addamsovi 
 

V torek, 16. maja, je Glasbena šola Risto Savin Žalec 

predstavila v dvorani Doma II. slovenskega tabora 

muzikal Addamsovi. 

 

Zgodbo o malce čudaški družini z nenavadnim, temačnim 

načinom življenja so predstavili učenci pevskega zbora 

šole pod strokovnim vodstvom profesorice petja na šoli 

Biljane Ann Novak. Zbor sestavlja 43 učencev, ki delujejo 

kot projektna skupina za izvedbo muzikalov. Zbrane 

obiskovalce je pozdravil ravnatelj šole mag. Gorazd 

Kozmus, nastopajoči pa so bili nagrajeni z bučnim 

aplavzom ob koncu prireditve. Avtorica predstave je v 

celoti Biljana Ann Novak, predstava pa je bila, vsej 

temačnosti življenja družine Addams navkljub, zasnovana 

komično. 

Glasbena šola Risto Savin Žalec 
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izvajajo gospodinjsko pomoč, pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 

Najpogosteje domov prinašajo kosilo ter nudijo pomoč pri umivanju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb. 

 

Marsikje boste oskrbovalke srečali trikrat dnevno čisto vse dni v letu ali pa le enkrat tedensko. Z urnikom se prilagodimo 

bioritmu ljudi, ki nas potrebujejo. Od marca dalje je za občane Tabora cena storitve 6,24 € za opravljeno uro. Trenutno je v 

storitev vključenih 10 uporabnikov. 

 

Mojca Hrastnik 

 

Število prejemnikov pomoči v hrani se je 

zmanjšalo 

 
V Rdečem križu Slovenije – Območnem združenju Žalec 

ugotavljajo, da se je število prejemnikov pomoči v hrani v 

prvem letošnjem četrtletju zmanjšalo. 

 

Konec lanskega leta je bilo v evidenci vpisani 471 družin 

s povprečno tremi družinskimi člani iz vseh šestih občin 

Spodnje Savinjske doline, od tega 18 družin iz območja 

Občine Tabor. Letos so v žalskem območnem združenju 

RK delili hrano dvakrat: februarja prehranske pakete z večinoma konzervirano hrano in prašek ter aprila več izdelkov: 

moko, testenine, mleko, olje, riž, fižol in pelate. Po hrano se je oglasilo 394 družin, od tega 14 iz taborske občine. 

 

Še vedno pa socialno ogroženi, predvsem iz mestnih središč, potrebujejo oblačila in obutev ter pomoč pri plačilu osnovnih 

položnic. 

Matjaž Črešnovar 

OZ RK Žalec 

 

Slovenska ITF Taekwon-do reprezentanca odlična na Evropskem prvenstvu v Veliki Britaniji – 

13 zlatih, 4 srebrnih in 6 bronastih medalj 
 

V angleškem Liverpoolu je med 25. in 30. aprilom 2017 potekalo 

XXXII. člansko, XXIII. mladinsko, IX. veteransko in VII. otroško 

evropsko prvenstvo v Taekwon-do-ju, verzije ITF. Prvenstva se je 

udeležilo 796 tekmovalcev iz 32 evropskih držav, ki so se pomerili v 

posameznih in ekipnih borbah, formah, samoobrambi, testu moči in 

specialni tehniki. 

 

Med slovenskimi reprezentanti, katero je tokrat sestavljajo 31 

tekmovalcev pod vodstvom trenerjev Petra Landekerja, Ismeta 

Ičanovića, Muhameda Baltića, Simona Jana in Uroša Ruprehta, so 

odlično nastopili tudi člani Taekwon-do kluba Sun Braslovče, kjer 

trenirajo tudi Taborčani in tudi učenci POŠ Tabor. Odlična tretja mesta 

sta osvojila Jan Sajtl v borbah + 60 kg med dečki in Sabina Bec v 

borbah ‒ 57 kg med članicami. Ana Sajtl je bila odlična druga med 

deklicami borbe ‒ 45 kg, potem ko smo prvič v zgodovini lahko gledali 

slovenski finale na evropskem prvenstvu. V finalu se je Ana Sajtl 

pomerila s svojo kolegico iz reprezentance in celo iz kluba Emo Mešič, 

ki obiskuje 7. razred POŠ Tabor. Ema Mešič je tako postala nova 

EVROPSKA PRVAKINJA med deklicami borbe ‒ 45 kg. Naslov 

EVROPSKEGA PRVAKA je po odličnih predstavah proti 

nasprotnikom iz Anglije, Škotske, Ukrajine in Rusije osvojil tudi Simon Zajec, ki obiskuje OŠ Vransko. V reprezentanci je 

sodelovala še ena odlična Taborčanka Pia Matko, ki obiskuje 9. razred POŠ Tabor, ki ji kljub odličnemu nastopu ni 

uspelo poseči po medaljah. Na poti jo je ustavila nasprotnica iz Bolgarije. V veteranski kategoriji je odlično nastopal tudi 

trener braslovškega kluba Simon Jan, ki je osvojil naslov EVROPSKEGA PRVAKA med veterani SILVER v kategoriji ‒ 

80 kg. Simon Jan je skupaj z veteransko ekipo osvojil tudi ekipne naslove v vseh treh disciplinah: forme, test moči in 
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borbe. Slovenija je tako postala najboljša država med veterani ter tudi država z najboljšo moško veteransko ekipo na tem 

evropskem prvenstvu. Slovenska reprezentanca je skupaj osvojila trinajst zlatih, štiri srebrne in šest bronastih medalj, 

pokal za najboljšo moško veteransko ekipo in pokal za najuspešnejšo državo v skupnem seštevku osvojenih medalj med 

veterani. V skupnem seštevku je bila Slovenija prvič na izjemno visokem 4. mestu, kar potrjuje odlično delo v zadnjih 

letih, še posebej pa v zadnjem pripravljalnem obdobju od novega leta dalje. 

 

TKD Sun Braslovče 
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Obveznosti organizatorjev javnih zbiranj 

 

Ljudje smo socialna bitja, ustvarjeni za odnose in zato se 

že od nekdaj radi družimo, še posebno v toplejših 

mesecih na številnih prireditvah in shodih. V tej zvezi bi 

radi organizatorje tovrstnih dogodkov opomnili na 

zakonske obveznosti, določene v Zakonu o javnih 

zbiranjih, ter definicijo javnega shoda in javne prireditve, 

kot je zapisano v nadaljevanju. 

 

Javni shod je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi 

izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali 
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skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer 

je dostop dovoljen vsakomur.  

 

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb 

zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, 

izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je 

udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji 

dovoljena vsakomur. 

 

Zakon o javnih zbiranjih, ki definira zgoraj navedene 

shode in prireditve, določa, da je tovrstne dogodke 

potrebno prijaviti na pristojno policijsko postajo 

najmanj 3 dni pred shodom in najmanj 5 dni pred 

načrtovano prireditvijo. Vloga oziroma obrazec je 

zakonsko predpisan in je takse prost. 

 

V zakonsko določenih primerih, navedenih v 

nadaljevanju, pa si mora organizator pridobiti dovoljenje 

oziroma odločbo upravne enote. Gre za primere, ko 

obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi lahko prišlo do 

ogrožanja življenja, zdravja in premoženja udeležencev. 

Organizator mora podati vlogo pri upravni enoti, na 

območju katere se organizira shod najmanj 7 dni pred 

dnevom shoda oziroma za prireditev najmanj 10 dni pred 

dnevom prireditve. Izjema so le tekmovalne športne 

prireditve v kolesarstvu in avto-moto športu na cesti in 

prireditve, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih 

enot. V teh primerih je potrebno vlogo za izvedbo 

prireditve oddati najmanj 30 dni pred prireditvijo.  

 

Vlogo za prijavo prireditve oz. shoda mora organizator 

obvezno oddati na upravni enoti v naslednjih primerih: 

 shodi in prireditve na cesti, 

 prireditve, kjer obstaja nevarnost utopitve, 

 prireditve z zbiranjem živali, 

 mednarodne športne prireditve, 

 tekmovanja klubov v prvi državni ligi članic oz. 

članov v kolektivnih športih, 

 prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj, 

 prireditve, na katerih se uporabljajo predmeti ali 

naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje 

ali zdravje ljudi oz. premoženje, 

 prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3.000 

udeležencev. 

 

Organizator, ki ima digitalno potrdilo, lahko poda 

tovrstno e-prijavo na krajevno pristojni policijski postaji 

ali e-vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti 

preko državnega portala eUprava (https://e-

uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/drustva-javne-

prireditve/javne-prireditve-in-shodi.html). 

 

V vlogi za izdajo dovoljenja za javno prireditev ali shod, 

ki je zakonsko predpisana, je potrebno navesti podatke o 

organizatorju, kraj, čas in trajanje tovrstnega zbiranja, 

program in predvideno število udeležencev, osebne 

podatke vodje prireditve in vodje rediteljev ter navesti 

način varovanja. Upravna taksa za izdajo dovoljenja 

znaša 22,60, za elektronsko vlogo pa 18,10 €. 

 

Vlogi za izdajo dovoljenja za javno prireditev ali shod, ki 

ga izda upravna enota, je v nekaterih primerih potrebno 

priložiti še nekatera druga dovoljenja: 

 dovoljenje za zaporo ceste ali omejitev prometa pri 

organiziranju prireditve ali shoda na cesti (Direkcija 

RS za infrastrukturo ali pristojni organ občine); 

 dovoljenje za organiziranje prireditve na vodi v 

območju morskega pristanišča (Uprava RS za 

pomorstvo); 

 soglasje za prireditve z zbiranjem živali (Uprava RS 

za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – 

pridobi upravna enota po uradni dolžnosti); 

 dovoljenje za uporabo zrakoplova na prireditvi 

(Javna Agencija za civilno letalstvo RS); 

 dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno 

obremenitev okolja na prireditvi, kjer se uporabljajo 

zvočne ali druge naprave, ki povzročajo čezmeren 

hrup ali drugačna čezmerna obremenitev okolja 

(pristojni organ občine ali Ministrstvo za okolje in 

prostor); 

 dovoljenje za izvedbo klasične igre na srečo 

(srečelov, tombola) večje vrednosti (Ministrstvo za 

finance, Finančna uprava RS). 

 

K vlogi je treba priložiti tudi soglasje lastnika 

prireditvenega prostora (najemna ali druga pogodba ali 

pisno soglasje) ali dokazilo o lastništvu (oz. navesti št. 

parcele in katastrsko občino) ter dokazilo, da je o 

prireditvi obveščena občina, kjer bo prireditev potekala 

(npr. kopija dopisa občini). V primeru, da je organizator 

prireditve občina ali da je občina lastnik prireditvenega 

prostora, vlogi ni potrebno priložiti dokazila, da je bila o 

prireditvi obveščena (kljub temu, da je to na vlogi 

navedeno kot priloga). Organizator prireditve, ki je hkrati 

lastnik prireditvenega prostora, v vlogi navede ali poda 

izjavo, da je lastnik prireditvenega prostora. 

 

Organizatorji dogodkov seveda ne smejo pozabiti na 

načrt varovanja prireditve ali shoda, v katerem je treba 

navesti, kdo bo to izvajal in na kakšen način bo dogodek 

varovan. Prav tako so organizatorji dolžni oceniti, kakšne 

vrste prireditve oz. shoda organizirajo glede na Pravilnik 

o službi nujne medicinske pomoči in glede na določena 

merila izbrati izvajalca zdravstvenega varstva (izpolniti 

morajo obrazec Priloga 15 zgoraj navedenega pravilnika). 

 

Prireditve, ki jih ni potrebno prijaviti, so npr. spontani 

ulični nastopi, prireditve, na katere se udeleženci vabijo z 

osebnimi vabili, svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileji 

in podobna zbiranja.  

Prav tako ni potrebna prijava, če prireditev organizirajo: 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/drustva-javne-prireditve/javne-prireditve-in-shodi.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/drustva-javne-prireditve/javne-prireditve-in-shodi.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/drustva-javne-prireditve/javne-prireditve-in-shodi.html
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- gospodarske družbe in samostojni podjetniki 

posamezniki v okviru opravljanja svoje redne 

dejavnosti v svojih poslovnih prostorih, ki so 

namenjeni za opravljanje te dejavnosti;  

- državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, 

sindikati, verske skupnosti, društva ter druge 

organizacije v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti 

v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za 

opravljanje dejavnosti;  

- študenti, dijaki in učenci v mejah hišnega reda v 

šolskih prostorih. 

Namig, če ne veste, kaj bi počeli danes ali v naslednjih 

dneh, vam svetujemo, da si ogledate spletne strani javnih 

prireditev na območju Republike Slovenije na spletni 

strani državnega portala eUprava – Prireditve in shodi 

(https://e-uprava.gov.si/aktualno/prireditve-in-shodi).  

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski 

številki 713 51 20, lahko pa nam pišete tudi na e-naslov 

ue.zalec@gov.si.  

Simona Stanter, načelnica 

 

 

 

 

Nacionalna akcija Hitrost ‒ Vozimo pametno 

 
Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) je v ponedeljek, 17. aprila, pričela nacionalno akcijo Hitrost, pod sloganom 

»Vozimo pametno«. Lanska statistika prometnih nesreč je zaskrbljujoča, saj podatki za lansko leto kažejo, da je hitrost 

med najpomembnejšimi vzroki za najtežje prometne nesreče, zato bo Javna agencija RS za varnost prometa kot nosilka 

nacionalne akcije s Policijo in Darsom ter drugimi izvedla različne medijske in komunikacijske aktivnosti ter informirala 

in osveščala glede nujnosti upoštevanja omejitev hitrosti.  

 

Neprilagojena hitrost je v lanskem letu vzela življenje 42 osebam, kar je dobrih 

14 % manj udeležencev kakor leta 2015 in predstavlja 32 % vseh umrlih.  Za 9 

%  je bilo manj hudo in za slabih 8 % več lahko telesno poškodovanih. V letu 

2016 je bila neprimerna oziroma neprilagojena hitrost vzrok za nastanek 3.371 

prometnih nesreč, kar je za dobrih 7 % več kot v enakem obdobju leta 2015. 

Velika večina prometnih nesreč zaradi hitrosti se je zgodila na lokalnih cestah 

v naselju (46 %) ter na regionalnih cestah (19 %), kar kaže predvsem na 

problematiko hitrosti glede varnosti ranljivejših skupin udeležencev v prometu. 

Zaskrbljujoč pa je predvsem delež alkoholiziranih voznikov v prometnih 

nesrečah, ki jim je botrovala hitrost, saj se je ta, v primerjavi s prejšnjim letom, 

zvišal za 23 %. 

 

Neprilagojena hitrost je pogosto povezana tudi z nekaterimi drugimi vzroki 

prometnih nesreč, kot so nepravilna stran oziroma smer vožnje, nepravilnosti 

pri prehitevanju in izsiljevanje prednosti. Predvsem znotraj naselij je že manjša 

kršitev omejitev hitrosti pomembna za varnost ranljivejših udeležencev v 

prometu. Izven naselij – na avtocestah – pa je problematična kombinacija hitre 

vožnje ter kratke varnostne razdalje med vozili. 

 

Osveščenost in vozna kultura sta ob slabši cestni infrastrukturi zelo nizki in bi ju bilo potrebno izboljšati. Ravno hitrost, 

drobne razlike v hitrosti in dojemanje tega pa so bistvenega pomena pri preprečevanju prometnih nesreč in njenih posledic. 

Zato so glavni cilji nacionalne akcije o uravnavanju hitrosti na slovenskih cestah predvsem zmanjšanje povprečne hitrosti, 

kar bo posledično zmanjšalo posledice prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi hitrosti. Tuje raziskave kažejo, da 

zmanjšanje povprečne hitrosti v naseljih za samo 1 km/h pomeni zmanjšanje prometnih nesreč za približno 4 %, znižanje 

povprečne hitrosti za 1 km/h zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila prometnih nesreč zaradi hitrosti za približno 

2 %. 

 

V tem času je priporočljivo na vozilih zamenjati zimske pnevmatike za letne, saj 

je zimska pnevmatika namenjena uporabi pri temperaturah do + 7 °C (VEN). 

Letne pnevmatike ob višjih temperaturah zagotavljajo boljše zmogljivosti, tako na 

suhih kot na mokrih cestah predvsem pri zaviranju, saj se zavorna pot s 

pnevmatikami, namenjenimi letnim razmeram, lahko bistveno skrajša, hkrati pa te 

omogočajo boljši oprijem s cestiščem. Ob višjih temperaturah se namreč 

https://e-uprava.gov.si/aktualno/prireditve-in-shodi
mailto:ue.zalec@gov.si
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povprečne hitrosti zvišajo, zato je bistvenega pomena, da imamo na vozilu pnevmatike, ki so namenjene takim razmeram. 

Navsezadnje pa je uporaba zimskih pnevmatik poleti tudi neracionalna, saj je njihova obraba na toplejšem asfaltu precej 

hitrejša, s čimer tvegamo, da naslednjo zimo tudi te ne bodo zmogle opraviti svoje naloge optimalno. 

 

Pomlad je tudi čas, ko se na ceste vračajo motoristi in kolesarji. Posebno pozornost moramo nameniti njim, saj so vozišča 

še polna udarnih jam in peska od zimskega posipa, asfaltna površina je še hladna in taka ne omogoča optimalne 

oprijemljivosti pnevmatik, pa tudi sposobnosti motoristov v nekaj mesecih neuporabe motorja lahko nekoliko upadejo. Da 

so motoristi na cesti, se morajo zopet navaditi tudi ostali udeleženci v cestnem prometu. Promet s kolesarji in motoristi 

namreč postane dinamičnejši, zaradi vremenskih pogojev pa tudi hitrejši. Zaradi zvišanih hitrosti vseh udeležencev v 

prometu moramo biti še posebej pozorni na ustrezno varnostno razdaljo, saj vožnja na prekratki varnostni razdalji 

predstavlja enega najbolj pogostih vzrokov prometnih nesreč. 

 

Za potrebe akcije bo AVP tudi v letošnjem letu nadaljevala akcijo pod sloganom ČE SI DIVJAK, NISI JUNAK ter 

pozivom BODI JUNAK IN Z ODGOVORNO VOŽNJO VARUJ ŽIVLJENJA. Z njo se bodo poskušali približati mladim, 

saj so slednji najpogostejši povzročitelji in tudi žrtve prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti.  

 

Preventivna akcija je potekala od 17. do 30. aprila 2017, ponovila pa se bo še od 26. junija do 2. julija 2017 in med 21. in 

27. avgustom 2017.  

Želimo si, da bi se trud in delo vseh sodelujočih v preventivni akciji obrestovalo in da bi se vsi udeleženci v cestnem 

prometu zavedali odgovornosti za lastno življenje, za življenje bližnjih in drugih udeležencev v prometu. Le s takšnim 

premikom v kulturi vožnje lahko dosežemo zadane cilje, da na cestah ne bodo več ugašala življenja. 

 

Javna agencija RS za varnost prometa 

 

Pričetek nacionalne preventivne akcije – Kolesarji 

 
S kolesom varno v prometu 

 

V ponedeljek, 15. maja, se pričenja nacionalna 

preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, ki jo vodi 

Javna agencija RS za varnost prometa v sodelovanju s 

Policijo, Ministrstvom za infrastrukturo ter Ministrstvom 

za izobraževanje znanost in šport s svojimi organi, 

pridružujejo pa se jim tudi nevladne organizacije. Z 

akcijo želijo na javni agenciji še dodatno pozornost 

posvetiti kolesarjem, saj ti spadajo med ranljivejše 

udeležence v prometu. Akcija bo potekala do 28. maja. V 

času akcije bodo Policija in občinska redarstva izvajala 

poostren nadzor nad kolesarji in tudi vozniki motornih 

vozil.  

 

V okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega 

prometa 2013‒2022 so kolesarji ena izmed prioritetnih 

ciljnih skupin, saj spadajo ti med ranljivejše udeležence v 

prometu. Po analizi, ki so jo izvedli v AVP, se je delež 

kolesarskega prometa v Sloveniji v zadnjih nekaj letih 

vztrajno in pomembno povečal. Tako v primeru urbanega 

kolesarjenja znotraj naselij, kjer se povečuje tudi število 

mest, ki ponujajo sistem uporabe in izposoje javnih koles, 

kot tudi v primeru rekreativnih kolesarjev izven naselij.  

 

Varnost kolesarjev v prometu 

 

Analiza varnosti in udeležbe kolesarjev v prometnih 

nesrečah je pokazala, da je delež kolesarjev med vsemi 

udeleženimi v prometnih nesrečah 7,4 %, med smrtnimi 

žrtvami pa so v letu 2016 predstavljali kolesarji 10 %. V 

preteklem letu je umrlo 13 kolesarjev na slovenskih 

cestah, 179 pa je bilo huje poškodovanih. Med huje 

poškodovanimi in umrlimi kolesarji prevladujejo moški 

(71 %) ter starejši, saj jih je več kot polovica starejših od 

45 let. Med otroki je bila ena smrtna 

žrtev, 10 pa je bilo huje ter 68 lažje 

poškodovanih.  

 

Največ prometnih nesreč z 

udeležbo kolesarjev se zgodi 

znotraj naselji 

 

Velika večina prometnih nesreč z 

udeležbo kolesarjev se zgodi znotraj naselij (85 %), zato 

so nujni učinkoviti ukrepi na lokalni ravni. Med 

najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč z udeležbo 

kolesarjev so neprilagojena hitrost (v 2016 skoraj 32 %), 

neupoštevanje pravil o prednosti (20 %) ter nepravilna 

stran oz. smer vožnje (14 %). Pogosto so tudi kolesarji 

sami povzročitelji prometnih nesreč, saj je pri smrtnih 

žrtvah in huje poškodovanih kar 60 % kolesarjev tudi 

povzročiteljev. Pogosto gre za nesreče, kjer je udeležen 

samo kolesar (neprilagojena hitrost, vožnja po klancu, v 

ovinku …) ali pa gre za nepravilnosti kolesarja (vožnja v 

nasprotni smeri). V letu 2016 se je tudi pri kolesarjih 

problematika alkoholiziranosti povečala, in sicer za 14 % 

je poraslo število nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran 

kolesar, trije kolesarji so izgubili življenje.       
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Skoraj ¾ kolesarjev krši prometna pravila 

 

Tudi pri opazovanju kolesarjev, ki so ga prav tako izvedli 

na AVP v letu 2016, se je pokazalo, da skoraj tri četrtine 

kolesarjev krši prometna pravila, več je bilo moških. Med 

kršitvami so bile najpogostejše neustrezno prečkanje 

cestišča, vožnja v nasprotni smeri ter tudi vožnja v rdečo 

luč na semaforju. Pogosto pa je bilo tudi ogrožanje 

pešcev z vožnjo po pločniku ter uporaba mobilnega 

telefona med vožnjo.  

 

Bistro glavo varuje čelada 

 

Delež uporabe zaščitne čelade je po statističnih podatkih 

o kolesarjih, ki so bili udeleženi v prometni nesreči ter 

utrpeli hude ali smrtne poškodbe, okrog 30 % in se 

povprečno v zadnjih petih letih ni pomembno spreminjal, 

pri umrlih jih več kot polovica ni uporabljala zaščitne 

kolesarske čelade.  

 

Uporaba zaščitne čelade se sicer počasi povečuje. 

Raziskave nedvomno dokazujejo, da zaščitna kolesarska 

čelada zelo pomembno prispeva k večji varnosti, saj 

zmanjšuje težo posledic in poškodb glave od 40‒70 %. V 

lanskem letu so na Javni agenciji izvedli pilotno 

opazovanje, ki je zajelo preko 4.800 kolesarjev. Rezultati 

so pokazali, da v povprečju uporablja čelado 13 % vseh 

kolesarjev, delež je pri moških ter kolesarjih izven naselij 

veliko višji. Glede na starostne skupine se je pokazalo, da 

je skoraj 70 % otrok do 14. leta uporabljalo čelado, med 

odraslimi približno 15 %, najnižji pa je bil delež uporabe 

čelade pri mladostnikih (le 3,8 %). Zato se je ob koncu 

lanskega leta uveljavila novela zakona o pravilih cestnega 

prometa, ki predpisuje obvezno uporabo zaščitne 

kolesarske čelade za vse otroke in mladostnike do 18. leta 

ter za vse voznike mopedov in skuterjev (ne glede na moč 

motorja).    

 

Načrtovane aktivnosti agencije 

 

V okviru preventivne akcije bo Agencija za varnost 

prometa izvajala številne preventivne dogodke na lokalni 

in nacionalni ravni, izvajajo tekmovanja Kaj veš o 

prometu, ki se bodo zaključila z državnim tekmovanjem 

27. maja 2017.  

 

Na AVP bodo v letošnjem letu razdelili v okviru različnih 

aktivnosti 500 zaščitnih kolesarskih čelad, s katerimi 

želijo povečati njeno uporabo med mladostniki. Že v 

lanskem letu so nakupili 11 spretnostnih poligonov, ki si 

jih preko območnih enot AVP lahko izposodijo šole, 

občinski SPV za usposabljanja, tečaje varnega 

kolesarjenja itd. AVP je v letošnjem letu podprla kar 

sedem projektov nevladnih organizacij, ki so namenjeni 

izključno kolesarjem, v skupni višini skoraj 15.000 eur.  

 

Tudi letos so ponovili in nadgradili opazovanje 

kolesarjev v dejanskem prometu, in sicer v okolici 

Ljubljane, Maribora, Novega mesta in Kopra. Pripravili 

so informativno zloženko S kolesom varno v prometu in 

preventivni video film 

na temo varnega 

kolesarjenja, ki ga 

lahko uporabljajo 

učitelji, predstavniki 

občinskih SPV in 

drugi za 

izobraževanje in 

osveščanje, dostopen 

pa je tudi širši 

javnosti na spletnih 

straneh www.avp-rs.si 

.  

 

V času akcije bodo izvedli tudi številne terenske akcije 

opozarjanja in osveščanja kolesarjev na lokacijah, kjer se 

zadržuje veliko število kolesarjev. Prek družbenega 

omrežja Facebook bodo izvajali nagradna vprašanja 

povezana z varnim kolesarjenjem, k sodelovanju pa bodo 

povabili tudi srednje šole.  

 

V času akcije bodo potekale različne medijske aktivnosti. 

Pridružujejo pa se tudi projektom družbeno odgovornih 

podjetij kot je Varno na kolesu podjetja Butan plin, d. 

d. Po osnovnih šolah in na lokalni ravni se izvajajo 

tehnični pregledi koles, usposabljanja otrok za vožnjo 

kolesa in kolesarski izpiti, ki se izvajajo preko spletnega 

portala v SIO omrežju www.sio.si/kolesar/ . Ministrstvo 

za infrastrukturo je izdalo tudi smernice Kolesarjem 

prijazna infrastruktura, dodatne aktivnosti pa potekajo 

tudi v okviru trajnostne mobilnosti in priprave občinskih 

celostnih prometnih strategij, ki pogosto vključujejo tudi 

kolesarski promet.  

 

Javna agencija RS za varnost prometa 

 

Posledice PN kolesarjev po starosti
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Brezplačne aktivnosti večgeneracijskega centra Planet  

generacij Hiša Sadeži družbe Žalec 
 
vsak TOREK 

ob 9.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»TAI-CHI« 

prva dva TORKA 

7. 6. ob 16.00 

14. 6. ob 10.00 

DELAVNICA DIGITALNE PISMENOSTI 

»OSNOVNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA« 

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« 

ČETRTEK 

ob 10.30 

VSEBINE NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU 

»UPORABA ZELIŠČ IN ZAČIMB V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU«, 22. 6. 

V JULIJU: 

10.7.‒14.7.,  17.7.‒ 21.7., 

24.7.‒28. 7. 

OTROŠKI POČITNIŠKI TABOR (ustvarjalne delavnice, varstvo, družabne igre, 

tematski dnevi, igre na prostem, kuharske delavnice … vsak dan od 7.30‒16.30 (obvezne 

prijave, starost 6‒11 let) 

 

REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC 

Vsak pon.: Risanje in slikanje za odrasle ob 10.00, Računalniška delavnica in 

Svetovanje za dohodnino ob 12.00, Konverzacija v angleščini 5. 6. in 12. 6. ob 

17.00, učna pomoč od 14.00 dalje 

Vsak torek: Japonska kaligrafija ob 10.30, učna pomoč od 14.00 dalje 

Vsako sredo: Risanje mandal ob 8.00, kuharske delavnice 7. 6. in 21. 6. ob 

10.00, učna pomoč  

Vsak četrtek in soboto: Joga za starejše ob 18.00 in soboto ob 8.00 

Vsak petek: Kuharska delavnica ob 10.00, učna pomoč od 14.00 

 
Več info na: 

Hiša Sadeži družbe Žalec, Hmeljarska 3, Žalec 

hisa-zalec@filantropija.org in 051 669 714 

FB Hiša Sadeži družbe Žalec 

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

 

 

 

 

 

 

 

Vse aktivnosti so brezplačne. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  iz Evropskega 

socialnega sklada. 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni, dragi prijatelji 
 
Pred nami je čas popolnega razcveta. Narava nam pokaže 

najlepše, kar zmore, da bomo čez mesece okušali 

najslajše sadeže. 

 

To čudovitost je vredno praznovati! 

 

Naša občina praznuje 23. aprila, ko goduje sveti Jurij, ki 

prinaša zmago. Zmago, ko simbolično svetloba zmaga 

nad temo. 

 

Se še spomnite, na kakšen način praznuje naš kraj in od 

kod njegovo ime? Če še malo pobrskate po spominu, smo 

Iz vrtca in šolskih klopi 

mailto:hisa-zalec@filantropija.org
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
http://www.filantropija.org/wp-content/uploads/2014/01/ZALEC2.jpg
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lansko leto še posebej uredili hribček in tako pozdravili 

obiskovalce našega kraja. Sporočili smo jim, da smo 

ponosni na svoj kraj, ga negujemo in se z njim veselimo.                

                                                                                                         

Prav vsak, tudi najmlajši, lahko poskrbi, da se sam in 

drugi počutijo prijetno in dobrodošlo. 

 

Dragi prijatelji, hvala za ves trud, ki ste ga namenili skrbi 

za naravo. Ko bo vreme naklonjeno sajenju na prostem, 

pa prebudite semena sončnic, koruze in fižola. 

 

Prijetno praznovanje in srečno. 

 

                                                      Friderik 

 

Dragi prijatelji narave 
 

Tako se veselim naših snidenj, saj vem, da boste vi tisti, ki boste znali poskrbeti za mater naravo, ko nas bo potrebovala. 

No, potrebuje nas že sedaj, saj vsi potrebujemo nežen dotik, objem, celo poljub. Z vsakim prijemom nežne in krhke 

rastline, z vsakim posejanim semenom, se dotikamo in božamo našo naravo. 

 

Jutri, dragi prijatelji, jutri (v petek) bomo v lončke posadili drobne, krhke rastlinice, ki ste jih skrbno zalivali, po tem ko ste 

posejali semena. Zdaj mali paradižniki in paprike ter feferoni, potrebujejo več zemlje in prostora za rast. Zato jih boste 

prepikirali v večje lončke. 

 

Ker je rastlinic veliko, vas prosim, če imate doma, da prinesete lončke za zasajanje rastlin, takšne črne lončke. 

Povprašajte doma. 

 

Ker pa sem opazil, da nimate dovolj miz zunaj, vam pripravim nekaj odpadnega lesa, iz katerega pripravite mizico. Da pa 

boste tudi oblečeni primerno, vam priporočam kakšna delovna oblačila, saj bo potrebno zabiti tudi kakšen žebelj. 
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Naj vam pomladni veter zaigra poskočno melodijo, naj vas motovilec z vrta okrepi z dodatnimi vitamini. Poglejte naokrog, 

ali najdete še kakšno užitno rastlino, ki ni zrasla v vaši gredici. 

Srečno, rad vas imam. 

 

Friderik 

 

Prepesnimo pesmico 

Bralna značka na Osnovni šoli Vransko - Tabor 

 

Na OŠ Vransko - Tabor smo imeli podelitev bralne značke v petek, 21. 4. 2017. Podelitve se je udeležila pesnica 

Barbara Gregorič Gorenc. 

 

Pesnica je na zanimiv način predstavila več svojih pesmi, hkrati pa je odgovarjala na vprašanja voditeljice prireditve, ki jo 

je zanimalo, katera zbirka pesmi ji je šla najbolj izpod peresa, ali se današnja mladost razlikuje od mladosti nekoč, katera 

je bila težja in zakaj najraje pesni za otroke. Avtorica je povedala, da so ji vse zbirke kot lastni otroci, najraje pa še danes 

vzame v roke zbirko Lena luna. Prav tako je zanjo mladost vedno nekaj posebnega, v vseh časih je za odraščajočega 

človeka težavna, saj se srečuje s problemi, ki so v danem trenutku najpomembnejši. 
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Ob branju pesniških zbirk avtorice so bralni značkarji ustvarjali tudi lastne pesmi. Najboljše so predstavili na podelitvi 

in jih bomo izdali v priložnostni pesniški zbirki. Posebej so se potrudili četrtošolci na POŠ Tabor, ki so naredili svojo 

zbirko,  jo na poseben način zvili in podarili avtorici v zahvalo za obisk. 

 

Bralno značko je opravilo preko 90 % vseh učencev od 1. do 5. razreda in preko 70 % od 6. do 9. razreda. Povedati je 

treba, da se število značkarjev na predmetni stopnji dviguje, da nekateri berejo celo »za nazaj«, skratka branje spet 

postaja vrednota. 

 

Na prireditvi so nastopili tudi člani otroškega zbora pod vodstvom zborovodje Danijele Jeršič, prireditev pa sta 

povezovali: Vanesa Stanko na POŠ Tabor in Lucija Klemen na OŠ Vransko, s svojimi pesmicami pa so nastopili 

mnogi učenci obeh šol. 

Pesnica Barbara Gregorič Gorenc je bila navdušena, ker dajemo tako pozornost podelitvi bralne značke, saj se je podelitve 

priznanj poleg vseh mentorjev udeležila tudi ga. ravnateljica Majda Pikl, ki je poudarila pomen branja na vseh stopnjah 

in zaželela, da prvošolci ostanejo bralci skozi vso osnovno šolo, devetošolcem pa je svetovala, naj bo knjiga njihova 

prijateljica tudi v srednji šoli. 
 

 

Zapisala knjižničarka Marija Završnik 

 

Drugošolci so ustvarili PESMI 

 

Badminton 

 
Žogo odbijati znam! 

A nočem je odbijati sam! 

Le z levo in desno roko … 

Dolgčas! 

Znaš ti odbijati žogo? 

 

 

Tekajva gor in dol! 

Kdo prvi zgreši žogo? 

Petkrat žogo odbije, 

petkrat žogo zgreši. 

Prijatelja sva za vedno! 

 

Ažbe Drnolšek, 2. b, POŠ Tabor 
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Pohod na Žvajgo 

 
24. 4. 2017 smo se 

z učenci 1. in 2. 

razreda OŠ 

Vransko - Tabor, 

POŠ Tabor, 

odpravili na  hrib 

Žvajga, 626 m. 

Kombi nas je iz 

POŠ Tabor odpeljal 

do Gaja v Preboldu, 

od koder smo se  

odpravili proti 

vrhu. Vrh smo 

osvajali po 

markirani poti 

najprej po trim 

stezi, nato po 

gozdni poti do 

lestve in po 

grebenu do vrha. 

Nazaj v dolino smo se spustili nazaj po grebenu ter si ogledali ribnik in bazen. Prijetno utrujeni smo pohod zaključili na 

otroškem igrišču v Gaju v Preboldu.  

 

Vtisi otrok o tem, kaj jim je bilo najbolj zanimivo: 

 

»Drevo z luknjo.« Tevž M. 

»Plezanje po lestvi in igra na igralih.« Tevž G. 

»Plezanje po skalah in plezanje po lestvi.« Mark 

»Hoja navzdol, ker je drselo kot bi bili na toboganu.« Lucija 

»Prihod na vrh Žvajge.« Nika 

»Preskakovanje korenin, ko smo se vračali.« Martin 

Balet 

 
Balet plesati znam! 

A nočem ga plesati sam! 

Le z desno in levo nogo 

vrteti se znam … 

Dolgčas! 

Se znaš ti vrteti? 

 

Trikrat poskočiva. 

petkrat zavrtiva, 

štirikrat špago narediva. 

Bova prijatelja? 

Greva pit, 

ker sva žejna! 

Super se imam, 

ko plesti znam. 

midva bi rada kar cel dan plesala, 

a žal nisva znala. 

 

Zarja Petrovič Poljanec,  2. b, POŠ Tabor 

Kolebnica 

 
Vrteti kolebnico znam! 

A nočem je vrteti sama. 

Le z desno in levo roko … 

Dolgčas! 

Znaš ti vrteti kolebnico? 

 

Vrtiva jo naprej in nazaj. 

Kdo prvi začel bo zdaj? 

Petkrat kolebnico vrtim, 

petkrat kolebnico držim. 

Prijatelja si dobim! 

Res si super sodeloval 

in še mene spoznal! 

 

Karla Kos 2. b, POŠ Tabor 

 

Mentorica Silva Rizmal 
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Maj 
 

V mesecu maju vse lepo zacveti. 

 

Deklica mala si rožico je vzela 

in v lase si jo pripela. 

 

Poje si, poje, v travici zeleni, 

da najlepša na tem planetu  je. 

 

Lara Kotnik, 3. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila Maja Tajnšek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 
 

Maja je lepo, 

ker ptički pojo in rožice cveto. 

 

Takrat je moj rojstni dan, 

praznujem ga zaspan. 

 

Kadar ne spim, 

po travniku se podim. 

 

Fedja Petrovič Poljanec, 3. c 
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Najdaljša pesniška zbirka 

 
Učenci 4. b-razreda POŠ Tabor smo se pripravljali na podelitev bralne značke 

za šolsko leto 2016/17 tako, da smo prebrali pesem pesnice Barbare Gregorič 

Gorenc NAJ – MOČNEJŠI iz pesniške zbirke Zaklenjeni volk. 

 

Na to pesem smo potem še sami ustvarjali različne pesmi. Porodila se nam je 

ideja, da bi pesnici lahko podarili najdaljšo pesniško zbirko. To smo potem 

izdelali s pomočjo razredničarke Simone Jan in praktikantke Ane Jančigaj.  

 

Pesnica je bila darila iz srca vesela in je povedala, da še nikoli ni dobila kaj 

takega. Bili smo zelo veseli in ponosni na svoj izdelek. 

 

Učenci 4. b POŠ Tabor 

Maj 

 
Maja je lepo, 

ker češnje rastejo.  
Travica ozeleni 

in lepo se mi zdi! 

Ptički čivkajo, 

poslušamo jih mi, 

ko pa mucki pridejo, 

božamo jih vsi. 

 

Na nebu sonce sije, 

občudujemo ga mi, 

ko oblaki ga prekrijejo, 

se  skrijemo še mi. 

Ko spet dežek pada,  

polži brž prilezejo. 

Dežnik si v roke damo, 

po lužah čofotamo … 

Ko mavrica prikaže se, 

veselo vzkliknemo: »Ju he!« 

                                                             

Ana Mešič, 3. c 

Maj 
 

Maj je zelo lep mesec, 

to pa zato, 

ker je toplo. 

Maja sonce sije, 

in nas razveseljuje. 

Drevesa in rožice cvetijo 

ter zelenijo. 

 

Maja se imamo lepo, 

malo tudi nagajamo. 

Maj je vesel mesec, 

ki ljudi razveseljuje in povezuje. 

 

Tjaš Ropas, 3. c 

 

 

 

 

 

Pesmi 3. c, POŠ Tabor,  

pripravila Darja Savinek 

Svet na drugem planetu 

 
Na drugem planetu 

vse naokoli frči, 

se ovija in me zavija. 

Tudi vesoljci  

se ovijajo in zavijajo, 

rime iščejo,  

se smejejo,  

ker delat morajo. 

Veselo skačejo, 

se zabavajo, 

šefu pa nagajajo.                 

 

Lara Škornik, 3. c 

Svet  iz  mojih sanj 

 
Svet sanj je poln domišljije. 

Poln veselja in poln melodije. 

Odšel bi v sanjah na planet, 

kjer je največ raket. 

Tam je vse mavrično in magično. 

Škratki pripravljajo polno dobrot, 

ki so vsepovsod, 

in polno igrač, 

ki jih dobi vsak berač. 

 

Tam je vse po moje, 

zato se vse vrti po svoje.        

 

Aljaž Jelen, 3. c 

 

Pripravila Darja Savinek 
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Zlato priznanje na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje 
 

Za nami je zelo uspešen zaključek tekmovanja iz znanja materinščine. Sara Ana Vertovšek, učenka 9. b POŠ Tabor, se je 

po uspešnem rezultatu na šolskem tekmovanju uvrstila na območno tekmovanje. Tam se je kot 2. najboljša uvrstila na 

državno tekmovanje, ki je marca potekalo na Osnovni šoli Dušana Flisa Hoče.  

 

Sara Ana je tudi na državnem tekmovanju zelo uspešno zastopala barve naše šole, saj je osvojila najvišjo lovoriko – 

ZLATO PRIZNANJE. 

 

Za ta izjemen uspeh Sari Ani iz srca čestitamo! 

Polona Miklavc Žebovec, mentorica 

 

Naj pesem pove 2017 

 
V sredo, 19. 4., smo se ljubitelji poezije spet zbrali na Osnovni šoli Prebold, kjer je potekalo že 22. srečanje Naj pesem 

pove. 

 

S prireditvijo so počastili 40. rojstni dan Sapramiške avtorice Svetlane Makarovič. Del programa so bili mladi pesniki s 

šestnajstih šol. Posebnost natečaja je, da na njem ni zmagovalcev in nagrajencev, ampak je pomembna in objavljena prav 

vsaka poslana pesem. Med vsemi pesniki  smo ponosno prisluhnili tudi trem našim ustvarjalcem. Svoje pesmi so 

predstavili David Lukman iz 4. b, Justina Jerman iz 6. a in Marcel Semprimožnik iz 9. a. Marcelu velja posebna zahvala in 

pohvala, saj nas je na pesniškem srečanju zastopal prav vsako 

leto. Najbrž mu je bila zato naklonjena sreča, da je bil med 

štirimi izžrebanci, ki so na prireditvi prejeli knjižno nagrado. 

 

Gost prireditve je bil glasbenik in imitator Tilen Artač, ki nas 

je najprej obiskal kot Svetlana Makarovič, nato pa še v svoji 

lastni podobi. Prisluhnili smo zanimivemu in zelo zabavnemu 

intervjuju z njim in se nasmejali mnogim imitacijam in 

zgodbam iz njegovega življenja. 

 

Hvala tudi vsem drugim pesnikom, ki so prispevali svoja dela 

za pesniški natečaj. Vsa so objavljena v brošuri, ki je izšla ob 

zaključku natečaja. To so še: Edita Kreča, Pia Eva Gojznikar, Taja Vecej in Zala Lukman iz 4. b, Simon Zajec iz 9. a in 

Lucija Klemen iz 7. a. 

 

Pesnike sta spodbujali in spremljali mentorici Simona Jan in Polona Učakar. 

Simona Jan

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DPM Tabor prejelo drugo najvišje priznanje  

Občine Tabor 

 
Mesec april je za Občino Tabor precej praznično obarvan, saj se v 

sklopu občinskega praznika zvrsti precej prireditev in dogodkov, 

med katerimi je zagotovo med najbolj odmevnimi slavnostna seja 

občinskega sveta. Na njej vsako leto podelijo priznanja 

posameznikom in društvom, ki so v preteklem letu v občini pustili 

največji pečat.  

 

Na letošnji, že 19. slavnostni seji, ki je potekala v sredo, 26. aprila 2017, v Domu krajanov Tabor, smo člani Društva 

podeželske mladine Tabor prejeli drugo najvišje priznanje občine ‒ priznanje Občine Tabor z naslednjo obrazložitvijo: 

Aktivnosti naših društev Aktivnosti naših društev 
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»DPM Tabor je društvo, ki povezuje mlade med 15. in 35. letom. Že več let so nadpovprečno dejavni, tako na lokalni, 

regionalni kot tudi na nacionalni ravni. Poleg vseh svojih aktivnosti, so člani DPM Tabor vedno pripravljeni priskočiti na 

pomoč ostalim društvom v občini. 

 

Vsako leto februarja so prizadevni organizatorji Valentinovega plesa, ene 

večjih in odmevnejših prireditev v občini in Spodnji Savinjski dolini. Druga 

prireditev, ki so jo člani društva lani organizirali, so bile regijske kmečke igre 

v Ojstriški vasi. To so bile že druge igre, ki so jih organizirali v zadnjih treh 

letih. Na njih so člani tudi tekmovali, osvojili odlično 3. mesto in se uvrstili na 

državne kmečke igre v Slovenskih Konjicah. Redno se udeležujejo različnih 

prireditev v Spodnji Savinjski dolini kot tudi po Sloveniji, kjer z društveno 

zastavo promovirajo našo občino. Naj jih naštejemo le nekaj: pustni karneval 

na Vranskem, regijske in državne kmečke igre, nočne kmečke igre v Mirni Peči, igre Škoda me je za v mest’ v Škofji 

Loki, tekmovanje koscev, grabljic in štangarjev v Svetem Lovrencu ter hmeljarski praznik v Braslovčah. Na vseh 

tekmovanjih so izredno uspešni, o čemer pričajo številni pokali v njihovi vitrini. Tudi pridobivanje novega znanja jim ne 

predstavlja težav, saj se že več let udeležujejo kviza Mladi in kmetijstvo, kjer na regionalni ravni dosegajo zavidljive 

rezultate. V društvu je vrednota tudi medsebojno druženje in rekreacija. Poleti se tradicionalno odpravijo taborit v Kamp 

Lucija, lansko leto so se odpravili raftat v Belo krajino ter se povzpeli na več gora, vključno s našim najvišjim očakom 

Triglavom.  

 

Vse te dejavnosti društvo uvrščajo med najbolj aktivna društva v občini, kot 

tudi med ostalimi društvi podeželske mladine v Sloveniji. Njihova vztrajnost, 

iznajdljivost in požrtvovalnost so lahko v ponos občini, saj s tem promovirajo 

občino po celi Sloveniji." 

 

Ob tej priložnosti se člani društva predlagateljem in Občini Tabor za prejeto 

priznanje iskreno zahvaljujemo, saj ste opazili naše delo in vložen trud. Prav tako bi se radi zahvalili tudi našim staršem 

za vso podporo, potrpežljivost, pomoč in zaupanje! Tudi v prihodnosti se bomo trudili ohranjati dosedanje aktivnosti, 

aktualnemu spisku dejavnosti pa dodati še kakšno novo dogodivščino.  

 

Vsem iskrena hvala! 

DPM Tabor 
 

 

 

 

 

110 let Čebelarskega društva Tabor 

 
Čebelarji smo še posebej težko čakali 25. Šentjurski 

sejem, saj letos mineva 110 let od ustanovitve našega 

društva. To častitljivo obletnico smo proslavili s krajšim 

kulturnim programom, ki ga je pričel mladi harmonikaš 

osnovne šole Tabor Teodor Zaberložnik s čebelarsko 

himno in lepo pesmico, ki jo je zapela Lara Jezernik. 

Program je vodil Miha Drolc. 

 

Ob slovesnosti je spregovoril tudi zdajšnji predsednik g. 

Darko Nemivšek. Sledilo je slavnostno pripetje trakov na 

društveni prapor. Svoj trak so pripeli: Marko Jezernik, 

Rajko Verdel, Mira in Gregor Pepel ter Dani Zupančič. 

Ob zaključku je sledil govor predsednika ČZSSD g. Žiga 

Grma, ki je čestital čebelarjem za visoki jubilej društva in 

trud, ki v teh težkih časih, ko nam narava in vzporedno s 

tem tudi zdravje čebel nista naklonjena. 

 

Zaključil je s čebelarskim pozdravom: »Naj medi.« 

 

Društvo se je ustanovilo 17. februarja 1907. Ustanovljeno 

je bilo na čebelarskem shodu pri Sv. Juriju ob Taboru na 

pobudo Kmetijske podružnice iz Celja, njen predstavnik 

je bil potovalni učitelj Ivan Jurančič. Prvi izvoljeni 

predsednik ČD Tabor je bil Karel Čulk iz Ojstriške vasi in 

znani 

imeni Ivan 

Turnšek in 

Anton 

Pepel.  

 

V 

naslednjih 

desetletjih 

pred drugo 

svetovno vojno je bilo ob Sv. Juriju ob Taboru še veliko 

čebelarskih shodov. 

 

ČD Tabor je vse do danes zelo aktivno, saj smo od ČZS s 

sedežem v Lukovici prejeli zahvalo za 10 let 

vseslovenskega medenega zajtrka in sodelovanje pri 

promociji, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel.  

 

Radi bi se zahvalili Občini Tabor, ki nam je omogočila 

izvesti program in nas pogostila. 

Mira Pepel  
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Judo klub Shido  

Dan športa 

 

 

 

 

Pohod 50 + v aprilu 

 

Muhasti april nam je letos namenil zelo različne vremenske 

razmere: od mrzlih, za poljedelce in vrtnarje celo premrzlih noči 

in juter, do nežnih deževnih ploh in toplega sonca. 

 

Kar sedemnajst pohodnikov 50 + je na našem tokratnem pohodu 

ujelo lep dan. Najprej smo si v sejni sobi Občine Tabor ogledali 

razstavo slikarskih del Likovne sekcije Mavrica in razstavo 

fotografij z naslovom Friderik in Veronika. Ob obisku sta nas 

pozdravila predstavnica občinske uprave Saša Zidanšek Obreza 

in podžupan g. Ludvik Miklavc. Lep, zanimiv dogodek nam je že 

na začetku polepšal dan. 

 

Naš pohod smo nadaljevali z vožnjo s kombijem do Črnega 

Vrha. Razgledovali smo se po okoliškem hribovju, si ogledali 

gručasto skupino hiš v vasi, poklepetali s prijaznimi domačini in 

krenili po poti nazaj v dolino. Ob slikoviti naravi, lepem razgledu 

po Spodnji Savinjski dolini vse tja do Boča in krajših energijskih 

postankih smo mimo kmetije Hribernik po mehki gozdni poti 

pripešačili na Vinograde in naprej na naše izhodišče v Taboru. 

 

Srečno do prihodnjič! 

 

Društvo upokojencev Tabor 

                                                                              

Uspeh Judo kluba Shido 

 
"Mali mojstri" Judo kluba Shido so doživeli lep uspeh na zaključku 

šolske judo lige v Hočah 13. maja 2017, kjer je tekmovalo več kot 130 

otrok v svojih kategorijah. 

  

JULIJA BLATNIK, 1. MESTO 

LARA RAK JEZERNIK, 1. MESTO 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Čestitke. 

Že tradicionalno športno dogajanje ob občinskem prazniku 

se je odvijalo na odprtem igrišču osnovne šole. Žal zaradi 

močnega vetra nismo mogli izpeljati promocije namiznega 

tenisa.  

 

Ob napovedani uri so se začeli boji v balinanju pod taktirko 

Janka Zorenča. Med seboj so se udarile štiri ekipe. Bile so 

si zelo enakovredne. Pa preidimo k rezultatom: 

1. mesto – Planinci; 

2. mesto – Pevci; 

3. mesto – Upokojenci; 

4. mesto – Namizni tenis Trnava.   

Z malo zamude so pričeli z malim nogometom. Vesel sem, 

da se je k nogometu priključila mlajša generacija. Žiga 

Baloh je bil zelo strog sodnik. Sodil je pravično do vseh 

udeleženih ekip, kakor se spodobi za dobrega sodnika.  

 

Sedaj pa k rezultatom: 

1. mesto – Kapla; 

2. mesto – Ojstriška vas; 

3. mesto – Tabor. 

Vsem ekipam iskrene čestitke! 

Stane Petrič 
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Atelje na prostem 

 
V tednu ljubiteljske kulture je Likovna sekcija Mavrica KD Ivan Cankar Tabor pripravila atelje na prostem, in sicer v 

petek, 19. maja 2017, od 9. do 17. ure na Ribniku Lisjak v Miklavžu pri Taboru. Sodelovali so vrtec, šola Tabor, šola 

Vransko ter člani likovne sekcije. 19 predšolskih otrok od 5 do 6 let pod vodstvom vzgojiteljic Doris Lukman in Mojce 

Lobnikar nam je obarvalo sončen petek, 10 učencev iz šole Tabor z učiteljico Mojco Dobnik ter 14 učencev z učiteljico 

Tino Puntar iz šole Vransko v starosti od 12 do 14 let pa nadgradilo in dodalo dodano vrednost druženja s člani likovne 

sekcije, s katero sta sodelovali tudi Ina Gržina in Andreja Kotnik. 

 

Ob zaključku smo ugotovili, da nam je bil dan prekratek, druženje veselo ob glasbi, za katero je poskrbela Barbara 

Puncer, da so si pesmice prepevali mlajši in starejši. Bilo je prijetno. Obiskala nas je vodja JSKD Žalec ga. Neža 

Zagoričnik. Sklenili smo, da si bomo tudi v prihodnje dneve veselo obarvali in delili veselje do ustvarjanja. 

 

Zahvaliti se moramo ljudem, ki so bili pripravljeni prisluhniti in pomagati, ti so Matjaž Lesjak, Ema Lesjak, Mirko 

Laznik, Lidija Tamše. 

  

Za Likovno sekcijo Mavrica zapisala 

Julija Juhart 
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Zakrament svete birme prejelo 29 birmancev 

 
»Če otroci ne prejmejo zakramenta svete birme, ostanejo 

na pol poti in ne prejmejo Svetega Duha, ki nam da moč, 

da gremo naprej.« Papež Frančišek o zakramentu svete 

birme (splošna avdienca, 29. 1. 2014). Na isti avdienci je 

nadaljeval: »Birma, tako kot ostali zakramenti, ni 

človeško delo, ampak je delo Boga, ki skrbi za nas in nas 

oblikuje po podobi svojega Sina, da bi nas naredil 

sposobne ljubiti tako, kot ljubi On. Ko v naše srce 

sprejmemo Svetega Duha in mu pustimo delovati, Kristus 

sam prebiva v nas. Preko nas bo On molil, odpuščal, širil 

upanje in tolažbo, služil bratom, stal ob strani ubogim in 

zadnjim, ustvarjal občestvo in sejal mir.« 

 

Kaj je torej sveta birma? 

 

Sveta birma je zakrament, ki dopolnjuje zakrament 

svetega krsta, zakrament, ki nas na poseben način 

zaznamuje in  potrdi v veri, da postanemo zreli kristjani 

in močni Kristusovi pričevalci, da z besedo in zgledom 

oznanjamo evangelij ter sebe in druge vodimo k Bogu. 

 

Jezus je apostolom dal obljubo, ki jo je izpolnil na 

binkoštni praznik, petdeseti dan po svojem vstajenju. 

Sveti Duh je prišel nad apostole, Jezusovo mater Marijo 

in nad vse, ki so bili zbrani skupaj z njimi.  

 

Sveti Duh daje svoje darove vsakemu posamezniku, da 

obogati svoje osebno življenje. Vendar se nikomur ne 

vsiljuje. Pride le k tistemu, ki ga v veri in zaupanju za to 

prosi. Posebnih darov Svetega Duha je sedem. Sedem je 

simbolično število, ki izraža popolnost. S tem hočemo 

povedati, da Sveti Duh s sedmerimi darovi prinaša 

kristjanu več kot vse zemeljsko bogastvo. Sedmeri 

darovi (dar modrosti, dar umnosti, dar sveta, dar moči, 

dar vednosti, dar pobožnosti, dar strahu božjega) 

spodbujajo vero, upanje in ljubezen ter druge kreposti. 

 

Edini, ki nam lahko presvetli pamet, srce in dušo je Sveti 

Duh. Le odpreti se mu moramo in ga sprejeti. Ni dovolj, 

da ga prejmemo, moramo ga sprejeti! Če bi vsi ljudje 

sprejeli Svetega Duha, bi na svetu v trenutku zavladalo 

razumevanje in sožitje, mir. Sveti Duh je tisti, ki 

omogoča, da razumemo in govorimo en jezik – jezik 

ljubezni. 

 

Pridi Sveti Duh, daj nam dar modrosti!  

 

Kakšna škoda, da se ljudje premalo zavedamo moči, ki jo 

ima ta prošnja. Življenje brez Svetega Duha se zrcali v 

naših številnih napačnih in zgrešenih odločitvah. Človek 

ni samo inteligentno, izobraženo bitje. Je veliko, mnogo 

več. Človek za ugodje ne potrebuje samo denarja. 

Pomembno je osebno zadovoljstvo. Naše poslanstvo ni v 

visokih ciljih. Naše poslanstvo je poštena pot do naših 

visokih ciljev. 

 

Po stari navadi ima 

birmanec botra. Naloga 

botra je, da birmancu 

pomaga spolnjevati krstne 

obljube in ga z besedo, 

predvsem pa z zgledom in 

molitvijo podpira v 

njegovi verski rasti. Zato 

je potrebno, da je zgleden 

kristjan oziroma izpolnjuje 

s strani Cerkve postavljene 

pogoje. 

 

Še posebej v mladosti je človek pogosto na razpotju, v 

preizkušnji, negotovosti … Mladi v dobi odraščanja, pa 

tudi pozneje, poleg staršev potrebujejo nekoga, na 

katerega se lahko z zaupanjem obrnejo, se nanj naslonijo, 

se z njim pogovorijo, lahko pa tudi poveselijo. Vez med 

botrom in birmancem je nekaj iskrenega, lepega, 

zaupnega, nekaj, kar z leti ne zbledi in ne mine. 

 

Birmanska skupina ni navadna skupina prijateljev ali 

sošolcev, je Cerkev v malem. V naši župniji ta Cerkev v 

malem letos šteje kar 29 članov, 15 deklet in 14 fantov. 

V veroučnem letu 2016/2017 so bili še posebej pridni in 

delovni. Opaziti jih je bilo mogoče marsikje. 

 

- Vsak prvi četrtek v mesecu je molitvena skupina 

molila za nove duhovne in redovne poklice, njihovo 

stanovitnost in svetost;   

- skupina za krasitev in čiščenje cerkve je v postnem 

času čistila in krasila našo farno cerkev;                                                                    

- skupina animatorjev je pripravila dramski razmislek 

za starše letošnjih prvoobhajancev, božično igrico in 

na veliki petek dramsko uprizoritev Kristusovega 

trpljenja ‒ pasijona po Janezu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- skupina jasličarjev je presenetila z jaslicami za božič 

2016;  

- skupina bralcev Božje besede je ob sobotah, občasno 

tudi ob nedeljah, praznikih in med tednom brala 

berila in prošnje, pa tudi otroške šmarnice; 

- skupina ministrantov je stregla pri svetih mašah in 

polepšala praznične slovesnosti; 

- ob tem so z rednim veroukom vsi kandidati za birmo 

pridobivali znanje o veri ter poglabljali osebno vero, 

Iz domače župnije 
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Zgodilo se bo 

Nasveti? 

 
Daj srcu – srce! 

Daj svojo dušo – v mojo dušo! 

Daj poljub – povrni! 

 

Ne znaš igrati igre ljubezni? 

Ne znaš izražati svojih čustev? 

Ne znaš se nasmejati meni? 

Ne znaš biti dobra z dobrim? 

 

Rad sem te imel, 

stopil sem čez črto – 

ljubezni!!! 

 

TKsm 

Mladost 

 
Bal sem se tvoje lepote, 

oči sem zapiral zaradi tvojih lepih las! 

Radost do tvojih lepih pogledov je 

injicirala mlado kri po žilah! 

Čakal sem tvoj nasmeh, 

rojevanja čustev, 

neminljivost najine sreče 

in dotik prstov v sreči  združenja! 

Bôre sem gledal v mahajoči burji, 

oziral sem se za tabo, 

rotil sem boga, da prideš, 

in gledal sem lahko samo še bôre, 

črne bôre!!! 

 

TKsm 

se udeležili duhovnih vaj za birmance in se trudili 

živeti krščansko. 

V času devetdnevnice, v času sklepnega pričakovanja 

Svetega Duha in molitve, na čast Svetemu Duhu, so 

birmance v lepem številu spremljali starši, botri in vsa 

župnija. Hvala vam. 

 

Župnija je kakor velika družina. Dan, ko mladi prejmejo 

zakrament svete birme je praznik tudi zanjo. Birmanci so 

novo upanje domače župnije in vse Cerkve.  

Nedelja, 28. maj 2017, je bil za našo župnijo, Župnijo 

Sv. Jurij ob Taboru, zelo lep binkoštni praznik. 

Slovesnost svete maše, pri kateri so mladi prejeli 

zakrament svete birme, je vodil škof dr. Stanislav 

Lipovšek, ki je zakrament svete birme tudi 

podeljeval.   

 

Katehistinja Vida                                                                                                                                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGI OTROCI, 

 

VABIMO VAS NA  

PRAVLJIČNO URO, KI BO  

V TOREK, 30. MAJA 2017, 

OB 18. URI V OBČINSKI  

KNJIŽNICI TABOR. 

PRIJAZNO VABLJENI! 
 
 
 

Literarni utrinki 
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Fotokotiček 

OBČINSKI PRAZNIK 2017 
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Oglasi 

Storitve Štrajhar 
Strojne storitve: 

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

spravilo gnoja/gnojnice, košnja travinja, zgrabljanje travinja. 

 
Kmetija Štrajhar,            Kapla 28,           3304 Tabor            041 580 826 (Matej) 
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... in še modrosti naših babic 
 Če je sv. Medard (8. 6.) lep, je celo najlenejši kosec primoran spraviti seno suho in lepo pod streho.  

 
 

 

 
 

 

 Megla sv. Vida (15. 6.) in turška vojska vse vzameta.  
 

 Pred kresom (24. 6.) prosi, naj deži, potem prositi treba ni.  

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – JUNIJ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

2. 6. 2017 

19.00 

REVIJA DOMAČIH PEVSKIH ZBOROV 

IN ZAKLJUČNI NASTOP PEVSKIH 

ZBOROV OSNOVNE ŠOLE VRANSKO - 

TABOR 

Kulturni dom 

Vransko 

Kulturno društvo Vransko in 

Osnovna šola Vransko - Tabor 

3. 6. 2017 

10.00 

VETER V LASEH 

Predstavitev društev in klubov iz 

občine Vransko 

igrišče pri Športni 

dvorani Vransko, 

igrišče v Prekopi, 

Športni park Ločica 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

4. 6. 2017 

11.00‒

14.00 
LISJAKOVA TRŽNICA 

Gostilna Pri 

mamici, Ločica pri 

Vranskem 

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

6. 6. 2017 

10.00 

LITERARNO DRUŽENJE  Z 

OSKRBOVANCI 

NAŠEGA DOMA 

Naš dom 
Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

8. 6. 2017 

19.00 

Predavanje 

KO ZBOLI OTROK 

sejna soba 

Energetike Vransko 

Župnijska Karitas in društvo 

Jonatan Prijatelj 

9. 6. 2017 

10.30 

6. Križnikov pravljični festival 

PRIPOVEDOVALSKO-GLASBENI 

KLOBČIČ KRIŽNIKOVIH PRAVLJIC, 

PESMI IN UGANK 

Matic Smolnikar in Irena Cerar 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

14. 6. 2017  

8.00 
IZLET UPOKOJENCEV V VIPAVSKO 

DOLINO 
odhod z Avtobusne 

postaje Vransko 
Društvo upokojencev Vransko 

(031 494 833) 

17. 6. 2017 

20.00 

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno 

dediščino 

SOFIJA RISTIČ, harfa 

THERESA PLUT, sopran 

cerkev sv. Marije 

Magdalene na 

Ločici 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

20. 6. 2017 

10.00 

LITERARNO DRUŽENJE Z 

OSKRBOVANCI 

NAŠEGA DOMA 

Naš dom 
Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

20. 6. 2017 

18.00 

PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

22. 6. 2017 

17.00 
SPREJEM ODLIČNJAKOV 

Kulturni dom 

Vransko 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

24. 6. 2017 

17.00 

POSTAVITEV IN KRASITEV MLAJA 

NA STAR NAČIN 

pri osamosvojitveni 

lipi na Avtobusni 

postaji Vransko 

Folklorna skupina Vransko in 

Občina Vransko 

(041 270 546) 

24. 6. 2017 

20.00 
PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI pod kostanji 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

25. 6. 2017 

8.00 

KOLESARJENJE PO 

SPODNJI SAVINJSKI DOLINI 

start pred 

Ekomuzejem Žalec 

ZKŠT Žalec in Občine Spodnje 

Savinjske doline 

25. 6. 2017 

9.00 
POHOD IN KOLESARJENJE NA ČRETO 

start pred občinsko 

stavbo 

Planinsko društvo Vransko in 

Občina Vransko 

(03 703 28 00, 041 818 816) 

Koledar dogodkov in prireditev – maj in junij 
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MAJ 

TOREK, 

30. 5. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec 

Občinska knjižnica Tabor 

(03 712 12 52) 

JUNIJ 

PETEK, 

2. 6. 

17.00‒

19.00 
KROG SVETLOBE 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor, 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

 

SOBOTA, 

3. 6. 
19.45 GASILSKA MAŠA 

Cerkev 

sv. Miklavža 

PGD Loke 

(041 388 934) 

NEDELJA, 

4. 6. 

10.00‒

20.00 
TRADICIONALNO 

3. GUŠTOVANJE 

Na jasi 

Lisjakov log 

Turistično društvo Gušt 

(041 543 396) 

ČETRTEK, 

8. 6. 
9.00 

KROŽEK BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Kmetijsko gozdarski 

zavod, Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

PETEK, 

9. 6. 

17.00‒

19.00 
KROG SVETLOBE 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

PETEK, 

16. 6. 

17.00‒

19.00 
KROG SVETLOBE 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor, 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

PETEK, 

23. 6. 

17.00‒

19.00 
KROG SVETLOBE 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor, 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

SOBOTA, 

24. 6. 

8.00‒

13.00 
SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Kapla 16, Tabor, 

dvorišče 

Steyr klub Savinjske doline 

(041 620 270) 

NEDELJA, 

25. 6. 
8.00 

KOLESARJENJE PO 

SPODNJI SAVINSJKI DOLINI 

Start pred 

Ekomuzejem Žalec 

ZKŠT Žalec in občine SSD 

(041 993 777) 

NEDELJA, 

25. 6. 
9.00 

POHOD PO PUNTARSKI POTI 

IN 

KRATEK KULTURN PROGRAM 

OB DNEVU DRŽAVNOSTI 

Start izpred 

KZ Tabor‒ 

domačija Mežnar, 

Miklavž 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

Turistično društvo 

Braslovče 

(031 896 938) 

TOREK, 

27. 6. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec 

Občinska knjižnica Tabor 

(03 712 12 52) 

PETEK, 

30. 6. 

17.00‒

19.00 
KROG SVETLOBE 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor, 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 
 

»Malce zdravega razuma, malce strpnosti, malo humorja – kako prijetno bi se potem dalo 

živeti na tem našem planetu.« 

 (William Somerset Maugham) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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, PGD Ojstriška vas-Tabor, TD 

Tabor, MSK Žalec, GŠ Risto Savin Žalec, TKD Sun Braslovče, Javna agencija RS 

za varnost prometa, Hiša sadeži družbe Žalec, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, Društvo 

upokojencev Tabor, Judo klub Shido, Likovna sekcija Mavrica, Ina Gržina, Milan 

Lesjak ml., Darko Naraglav (foto), splet 

 

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 € 

 

http://www.rtvslo.si/kultura/citat/william-somerset-maugham/398075

