Pozdrav urednice izpod Krvavice
Novorojenčki in prvošolčki pri županu
Mednarodni dan družine obeležujemo 15. maja in ob tej
priložnosti je župan sprejel najmlajše Taborčane,
novorojenčke in bodoče prvošolčke. Tako smo povabili
15 novorojenčkov, od tega 7 dečkov in 8 deklic. Ob
takšnem enkratnem dogodku je Občina Tabor podelila
denarno pomoč ob rojstvu otroka v višini 150 EUR.
Povabili pa smo tudi 25 prvošolčkov, od tega 14 dečkov
in 11 deklic, ki bodo letos prvič sedli v šolske klopi.
Župan je mladim korenjakom in korenjakinjam podelil
priročno darilo, niso pa manjkali niti baloni, katerih so se otroci še posebej razveselili. Na prireditvi, ki je potekala v Domu
krajanov Tabor, so dogajanje popestrili nastopi otrok iz vrtca in šole pod vodstvom Simone Jan. Otroke in njihove starše je
nagovoril tudi župan Anton Grobler. Po uradnem delu so za dobrote poskrbele članice Društva žena in deklet občine
Tabor.

Pozitivna misel pravi: »Če imaš družino, ki te ima rada, nekaj dobrih prijateljev, hrano in streho nad glavo si bogatejši, kot
si predstavljaš.«
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica
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Iz županovega kabineta
Velika ponudba
Za nami je praznik lokalne skupnosti in z njim tudi 26.
Šentjurski sejem.
PGD Kapla - Pondor je pripeljalo rabljeno gasilsko vozilo
DAF, ki se bo uredilo do jubilejne obletnice naslednje
leto.
Dogodki v lokalni skupnosti pa se odvijajo naprej.
Gradimo pešpot v Taboru in tudi povezovalni del do
Ojstriške vasi. Pripravljamo se na sanacijo cest po hudi
zimi in neurjih, ki so nas prizadela. V hiši je pogodba za
sanacijo klanca v Spodnji hosti in za cesto Vetršek–
Zajčeva koča. Na začetku junija imamo sestanek z
Direkcijo za ceste, da dorečemo projekte, ki se bodo
izvajali v naši lokalni skupnosti pod njenim okriljem.

Končno je usklajena in podpisana tripartitna pogodba o
izgradnji in prenosu infrastruktur za naselje Tabor – jug
med investitorji, občino Tabor in JKP Žalec, ki bo
infrastrukturo prevzel in z njo upravljal.
Dodatni platoji ob naših oglasnih kozolčkih kažejo na
veliko ponudbo in tudi možen pester izbor kandidatov za
državnozborske volitve 3. junija 2018.
Volivci imajo vedno prav in tudi tokrat bodo imeli!
Vseeno pa jim želim srečno roko; mogoče se naj pred
oddanim glasom vprašajo, kakšna država je boljša:
birokratska ali tehnokratska.

Župan Tone Grobler

Občinska uprava sporoča in obvešča
Mlaj za 1. maj
Tudi letos je našo lokalno skupnost krasil mlaj, simbol svobode in delavskih pravic, na katerem
je ponosno plapolala slovenska zastava.
Drevo je priskrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Loke in hkrati nudilo tudi pomoč pri sami
postavitvi, za kar se zahvaljujemo!
Saša Zidanšek Obreza

Brezplačno svetovanje za naše občane
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.
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Prejeli smo
Mednarodni uspehi
Da imamo v malem kraju Tabor zares veliko talentov, dokazujejo posamezniki in
društva, ki vidne dosežke beležijo na območnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih.
To nam je znova pokazala naša mlada krajanka Gaja Topovšek, stara 9 let, ki je osvojila
svojo peto zlato medaljo v plesni gimnastiki.
Gaja se je 10. maja udeležila mednarodnega plesnega tekmovanja v Zagrebu. Tekmovalo
je več kot deset tisoč plesalk in plesalcev iz 36 držav. Tekmovanje je potekalo 4 dni.
Tekmovanja se je udeležila s svojim plesnim klubom Mavrica iz Braslovč, ki ga vodi ga.
Zina Vovk.
Dekleta so plesala v treh različnih kategorijah in v vseh kategorijah
osvojila zlato medaljo. V kategoriji navijaških plesnih skupin so si
priplesale celo zlati gumb kot vstopnico za gala tekmovanje med
najboljšimi 50 skupinami, posamezniki, pari vseh plesnih zvrsti.
Gaji iskrene čestitke za vztrajnost na napornih treningih in za zbranost na
njenih tekmovanjih. Želimo ji še veliko uspehov in predvsem zabave pri
plesu.
Marta Vehovar

Tradicionalna salamijada v Miklavžu
Tudi letos je vaška skupnost Miklavž s sodelovanjem Hiše Lisjak organizirala 13. salamijado, in sicer 27. aprila 2018 na
kmetiji Laznik v Stari štali. To je zelo prijeten prostor in pravšnji za takšen dogodek. Vzorce za ocenjevanje je prineslo 16
izdelovalcev salam. Žal smo pogrešali kar nekaj izdelovalcev.
Letos so bili v ocenjevalni komisiji štirje člani:
1. Silvo Strojanšek,
2. Edi Kužner,
3. Bojan Šolinc,
4. Janko Juhart.
Pravilno rezanje vzorcev je prevzel Karel Cizej, za kroženje pa je skrbel Marjan Zupanc. Ocenjeval se je zunanji izgled,
prerez ‒ tekstura in barva, z največ točkami je bil ocenjen okus in ta je bil pri večini zelo visoko ocenjen.
Prvih 6 mest so si razdelili naslednji tekmovalci:
1. mesto: Sandi Škornik,
2. mesto: Matej Mandelc,
3. mesto: Franc Grobler,
4. mesto: Vinko Goropevšek,
5. mesto: Jani Mak,
6. mesto: Silvo Lenko.
Levji delež pri organizaciji tradicionalne salamijade je imela družina Laznik. Kot vsako leto je Adi pripravil nekaj za
ugibanje skupne teže. Letos je pripravil leseno ploščo, na kateri so bile pritrjene štiri različne salame. Vsi smo poskusili
uganiti najbližjo težo. Tokrat je to uspelo Sandiju Škorniku. Prijetno druženje z okušanjem dobrih salam in kozarčki
rujnega je hitro minilo in upamo, da se bo tudi drugo leto ponovilo.
Vaška skupnost Miklavž
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Slavnostna podelitev nagrad in priznanj za medobčinski razpis »Inovator leta Spodnje
Savinjske doline« za leto 2017
S slavnostno razglasitvijo ter podelitvijo priznanj in nagrad, ki je bila tokrat organizirana v prostorih Občine Tabor, je bil
zaključen razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske 2017«, kjer so občine Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega
gospodarstva Žalec s strokovno pomočjo Razvojne agencije Savinja podelili priznanja petim najboljšim inovacijam
lokalnega okolja za preteklo leto.
V Spodnji Savinjski dolini partnerji
podjetniškega okolja že vrsto let
sodelujejo pri organizaciji različnih
oblik spodbujanja razvoja ter odpiranja
novih delovnih mest v gospodarstvu.
Ena od tovrstnih oblik je tudi
spodbujanje inovacij s pomočjo razpisa
»INOVATOR LETA«.
Razpis že šesto leto zapored poteka na
medobčinski ravni, in sicer sodelujoče
občine Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko in Žalec že pred objavo
razpisa namenijo sredstva za izvedbo, ki
se v 90 % namenijo za denarne nagrade 5 najbolje ocenjenim inovacijam. Omeniti je potrebno, da je razpis v tem smislu
dokaj edinstven, saj se na podobnih tekmovanjih tudi na višjih nivojih inovatorjem podeljujejo le priznanja.
Na razpisu je tako od leta 2012 sodelovalo 84 inovatorjev s 59 inovacijami, kar je dovolj zgovoren podatek o razsežnostih
skupnega razpisa. Inovacije oceni sedemčlanska komisija za ocenjevanje, ki deluje po zastavljenem pravilniku, ocena
posamezne inovacije pa je sestavljena iz več kriterijev, od katerih se poseben poudarek namenja prav inovativnosti.
Kvaliteto nagrajenih inovacij se zagotavlja s predpisano minimalno oceno, ki jo morajo nagrajene inovacije dosegati,
potrdi pa jih svet županov sodelujočih občin, nagradi pa se do 5 najboljših inovacij, ki prejmejo oceno najmanj 8,5. Skozi
vsa leta pri razpisu v okviru ocenjevalne komisije sodeluje tudi Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec. Administrativnotehnično podporo izvaja Razvojna agencija Savinja.
Do sedaj nagrajene inovacije zagotavljajo rešitve z najrazličnejših področij človeškega delovanja, od osnovnih
pripomočkov za gospodinjsko rabo do raznih kmetijsko obdelovalnih in industrijskih strojev, elektronskih naprav,
inovativnih rešitev družbeno-socialnega okolja ter celo specializiranih naprav za medicinsko diagnostiko.
Od nagrajenih inovacij jih je do sedaj nekaj zelo uspešno kandidiralo tudi na regionalnem in državnem nivoju.
Na aktualnem razpisu je sodelovalo 11 inovacij, od katerih jih je bilo 7 skupinskih, tako da je pri razvoju prijavljenih
inovacij sodelovalo 19 inovatorjev.
Inovacijska priznanja in nagrade, ki jih podeljuje Območni svet Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske
doline, imajo namen dati neposredno spodbudo inovatorjem na lokalnem področju in promovirati njihove inovacijske
rezultate, hkrati pa je to tudi posredna pomoč gospodarstvu.
Letošnji nagrajenci razpisa »Inovator leta SSD 2017« so:
Nagrada
(EUR)

Št.

Inovatorji

Podjetje

Naziv inovacije

1

David Šekoranja, Damjan
Lopan, Sebastjan Bogataj

SIP, D. D.

Zlaganje največje kosilnice na svetu z 1. nagrado in
2.513 €
delovno širino 15 m znotraj evropskih in priznanje

Inovacija dobi

4

2

3

4

5

Kristjan Mohorič

/

Maksimiljan Šmit, Matej
Zorko, Tomaž Zupanc,
Blaž Cvikl
Gregor Kamenšek, Janko
Reberšek, Boštjan Bele,
Primož Semprimožnik

SIP, D. D.

ameriških transportnih cestno varnostnih
predpisov
Univerzalni mikrotočkovni varilnik za
2. nagrado in
prototipno izdelavo polizdelkov z MFDC
2.511 €
priznanje
tehnologijo varjenja
Inovativni pogonski sklop za 4-rotacijski 3. nagrado in
2.498 €
zgrabljalnik SIP STAR 125050T
priznanje

DAT-CON,
Termična kamera serije CLRT
D. O. O.

Janko Reberšek, Primož DAT-CON,
Rotacijsko nagibni zglob TWISTER
Semprimožnik
D. O. O.

4. nagrado in
2.476 €
priznanje
5. nagrado in
2.471 €
priznanje

Razvojna agencija Savinja

Ko se moraš odreči družini za praznični dodatek
Zopet prazniki! Le kdo se ne veseli praznikov? Pogosto se zgodi, da lahko primakneš še kakšen
dan dopusta in si prost kar cel teden. Vendar to velja le za nekatere. Se ti kdaj vprašajo, kako
doživljajo praznike tisti, ki morajo na svojih delovnih mestih zagotavljati štiriindvajseturno
prisotnost?

Pod vtisom nedavnega stavkovnega vala v javnem sektorju sestavljam mesečni razpored službe.
Smo majhen kolektiv, ki mora zagotoviti nemoten triizmenski potek dela. Naši zaposleni na
področju zdravstvene nege in oskrbe se praznikov ne veselijo, saj jih le redko preživljajo z družino. Prazniki zanje
predstavljajo samo dodatne težave. Zaprte so šole in vrtci. Sprašujejo se, ali bodo doma tudi tokrat z razumevanjem
sprejeli dejstvo, da bodo na prazničen dan ponovno v službi. Tisti, ki postavljajo kadrovske normative in določajo zahteve
delavsko pravne zakonodaje, se s takšnimi vprašanji ne ubadajo. Določajo nam dodatke za opravljanje nočnega in
prazničnega dela. Tudi sama sem vrsto let opravljala triizmensko delo in z gotovostjo lahko trdim, da takšno delo razume
in ceni le tisti, ki je to občutil na lastni
koži. Službe negovalnega kadra so zelo
naporne. Moje sodelavke odhajajo po
nedeljskih, prazničnih ali nočnih izmenah
domov ne samo fizično, pač pa tudi
psihično izčrpane. Ko prestopijo prag
doma potlačijo svoje težave, utrujenost,
zadovoljne že z dejstvom, da je njihova
družina brez večjih težav preživela še en
dan v času njihove odsotnosti.
Prazničen večer. Zazvoni telefon …
»Kaj počneš?«
»Otroku berem pravljico za lahko noč.«
»Sodelavka je zbolela. Lahko v
najkrajšem možnem času prideš v nočno?«
Takšne in podobne nepredvidene situacije niso v našem poklicu nobena redkost. Z družino načrtuješ in se veseliš
prazničnih dni. A kaj hitro se zgodi, da svoji družini namesto načrtovanega prazničnega dne pokloniš le »praznični
dodatek«.
Stanka Žičkar, vodja ZNO v Zavodu sv. Rafaela Vransko
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Novosti v Občinski knjižnici Tabor, april 2018:



Djilas, I.: Hiša;
Tamimi, W.:
Vrtnice vetra: zgodba o
prekrižanih nitih usod;





Kurniawan, E.: Lepota je pogubna;
Lapena, S.: Neznanec v hiši;
Roth, V.: Usode, ki ločujejo.

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

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor, 24. april 2018
V torek, 24. aprila 2018, smo imeli v Občinski knjižnici Tabor pravo zeliščno pravljico. Pravljično uro je vodila dr.
Barbara Čeh z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, in sicer v sklopu evropskega projekta Vrt zdravilnih in
aromatičnih rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot sodobno povezovalno središče Spodnje
Savinjske doline na področju zelišč. S pomočjo čarovnice Lenčke smo se podali v svet zdravilnih rožic, ki jim rečemo tudi
zelišča. Čarovnica Lenčka nas je naučila, kdaj naj nabiramo posamezna zelišča, komu lahko škodujejo, katera so dobra za
lepoto in katera za zdravje. Pozna tudi tista, ki lahko škodujejo. Lenčka pozna za vsako zel poučno zgodbico. Tako smo
izvedeli, kaj so poparek, tinktura in grgralo. Nekatera zelišča lahko zasadimo tudi doma, v lončke ali na vrt, si iz njih
kuhamo zdravilne čaje. Naučili smo se tudi, koliko znaša prgišče in koliko ščepec.

Na koncu pa smo seveda tudi ustvarjali. Nekateri so risali ali barvali priljubljena zelišča, drugi pa so si okrasili svoj lonček
z zelišči. V enih je bil posajen luštrek, v drugih pa sveta bazilika ali ognjič.
Karmen Kreže

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. aprilom in 15. majem 2018
Dogodki:
V soboto, 14. aprila 2018, je okoli 17.25 na Polzeli
zagorel bivalni objekt. Po prejemu informacije o dogodku
so bila aktivirana prostovoljna gasilska društva Polzela,
Andraž nad Polzelo, Ločica ob Savinji, Letuš in
Braslovče. Skupno je v intervenciji sodelovalo 48
gasilcev in osem gasilskih vozil, vključno z
avtocisternami, ki so skrbele za nemoten dotok vode. V
pripravljenosti pa so bila tudi ostala društva Gasilske
zveze Žalec.

Hiša trenutno ni primerna za bivanje. Stanovalci začasno
prebivajo pri sosedih.
Na kraju je bil dežurni vzdrževalec Elektra Celje. O
dogodku so bili obveščeni predstavniki občine in
občinske civilne zaščite. Naslednji dan so gasilci in
občani nadaljevali s sanacijo požarišča.

Gasilska intervencija se je zaključila okoli 22.30, na kraju
pa so ostali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva
Polzela, ki so skrbeli za požarno varnost na požarišču.

4. maja goduje zavetnik gasilcev sv. Florjan. Gotovo je
eden izmed najbolj priljubljenih in čaščenih ljudskih
svetnikov. Najbolj znan je kot zavetnik proti požarom in
povodnji, častijo ga gasilci, kovači, dimnikarji, pivovarji,

V soboto, 28. aprila 2018, smo se delegati Gasilske zveze
Žalec udeležili skupščine pobratene gasilske zveze mesta
Križevci na Hrvaškem.
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sodarji, lončarji, izdelovalci mila. Je zavetnik ob suši,
proti nerodovitnosti polja, proti viharju, pri opeklinah.
V četrtek, 10. maja 2018, je v Grižah potekala svečana
podelitev diplom 64 tečajnikom, ki so uspešno zaključili
tečaj za gasilca pripravnika, 6 tečajnikov od teh je bilo iz
sosednje Gasilske zveze Trbovlje. Prav tako so
predstavniki Urgentnega centra Celje podelili 12 potrdil
prvim posredovalcem.
V soboto, 12. maja 2018, je v PGD Ložnica pri Žalcu za
članice Gasilske zveze Žalec potekala delavnica iz prve
pomoči, ki jo je organizirala komisija za članice Gasilske
zveze Žalec.

Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze
Žalec opravili 22 intervencij, ki so skupno trajale 23 ur in
5 minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 30
minut, najkrajša pa le 20 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 19 dogodkov, kjer je bila potrebna
pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli dve intervenciji
in GPO Braslovče so imeli eno intervencijo, v GPO
Vransko in GPO Tabor niso imeli intervencij.
Tadej Zupan
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Siršetovi bron na evropskem prvenstvu
V estonskem Talinu je med 24. in 30. aprilom potekalo evropsko
prvenstvo v taekwon-doju po verziji ITF. Na prvenstvu je nastopil
801 tekmovalec iz 33 držav, ki so se pomerili v posameznih in
ekipnih borbah, formah, samoobrambi, testu moči in specialni
tehniki. Slovenija je osvojila 15 odličij ‒ šest zlatih, dve srebrni in
sedem bronastih.
Slovensko reprezentanco je tokrat sestavljajo 22 tekmovalcev, med
katerimi je bila tudi Taborčanka Saša Sirše, ki se je letošnje leto
pomerila tako v vlogi tekmovalke kot tudi trenerke. Saši se je v
članskih formah črni pas IV. DAN po sodniški odločitvi 3:2 za
Škotinjo za las izmuznil polfinale, in s tem osvojila nehvaležno 5.‒
8. mesto. Si je pa Saša v borbah nad 77 kg v svoji skupini po porazu
proti Grkinji in zmagah nad Valežanko in Bolgarko priborila
bronasto odličje.
Ismet Ičanović, trener
Taekwon-do klub Škorpijon

Brezplačne aktivnosti večgeneracijskega centra Planet generacij
Hiša Sadeži družbe Žalec
Vsak dan
od 14.00 do 17.00
vsak TOREK in PETEK
ob 9.00
vsak TOREK
ob 17.00
vsako SREDO
ob 8.30
vsako SREDO
ob 17.00
ob 18.00
vsak ČETRTEK
ob 9.00 in ob 18.00

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA
ŽIVLJENJA »UČNA POMOČ«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»TAI–CHI«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»SPROŠČANJE S PLESOM«
ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE«
»ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE«
VSEBINE, NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU
»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA ZA STAREJŠE«

Poleg vsebin v sklopu VGC Planet generacij v Hiši Sadeži družbe Žalec organiziramo tudi številne druge brezplačne
delavnice, tečaje in vadbe.
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Posebni dogodki:
1. sreda, 6. 6., ob 9.00: Usposabljanje za prostovoljce ‒ obvezne prijave;
2. četrtek, 7. 6., ob 10.30: Predavanje Bachove cvetlice za ženske (za energijo in motivacijo);
3. četrtek, 14. 6., ob 11.00: Delavnica Simulatorji za ovire v starosti (občutek staranja);
4. četrtek , 21. 6., ob 17.00: Brezplačna pravna pomoč ‒ obvezne prijave;
5. četrtek, 21. 6., ob 19.00: Festival migrantskega filma;
6. četrtek, 28. 6., ob 10.30: UPORABA ZELIŠČ IN ZAČIMB V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU (Alenka Tabor).
OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC
Vsak pon.: urice pletenja ob 9.00, računalniška delavnica ob 12.00.
Vsako sredo: risanje mandal ob 8.00, kuharska delavnica ob 10.00.
Vsak četrtek in soboto: joga za starejše ob 18.00 in soboto ob 8.30.
Vsak petek: kuharska delavnica ob 10.00, vsak drugi teden nordijska hoja okrog ribnika Vrbje.
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, FB Hiša Sadeži družbe
Žalec http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
Vse aktivnosti so brezplačne. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
socialnega sklada in Občina Žalec.

iz Evropskega

Iz vrtca in šolskih klopi
Igrišče, naša učilnica na prostem
V času bivanja otrok v vrtcu veliko časa preživimo na vrtčevskem igrišču. Na igrišču imamo urejene visoke grede in še
nekaj manjših gredic. Zasadili smo drevesa, ki nam nudijo veliko sence, hkrati pa se veselimo njihovih plodov. Velikokrat
se kar med igro spomnimo, da je zelenjavo potrebno zaliti, ob tem pa preverimo, kako nam raste. In že smo zavihali rokave,
saj je bila solata že tako velika, da bi nam kmalu »pobegnila« v cvet. Hitro smo jo porezali, odstranili »umazane« liste,
prinesli posode, jih napolnili z vodo in jo oprali. Vodo smo seveda večkrat zamenjali, umazano vodo pa smo porabili za
zalivanje dreves. Solato smo nato še natrgali na manjše kose in si jo postregli kar na igrišču. Brez olja, kisa, soli … Tako
smo jo res okusili in ne boste verjeli, vso smo pojedli. Sedaj pa čakamo, da ponovno zraste.

Otroci z vzgojiteljicami
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Po lužah čof čof
Kdo se veseli dežja? Lahko rečemo, da nas je kar veliko. Dež nam mora zaliti travnike, polja, vrtove, da bomo imeli
pridelek in da bodo imele živali tudi pozimi krmo. Seveda pa smo kakšne deževne luže zelo veseli tudi v vrtcu. Takrat hitro
skočimo v škornje, takoj zatem pa v lužo. Tudi roke vanjo radi namočimo, da preverimo, če je res mokra. In prav je tako.
Naravo je potrebno doživljati z vsemi čutili in otroci so nam v tem pogledu lahko za zgled.

Klavdija Konečnik

Nočevanje otrok
Končno smo dočakali petek, 11. maj, ko smo v noči s petka na soboto doživeli prav posebno izkušnjo. Skupaj z
vzgojiteljicama Matejo in Nives smo prenočili v vrtcu. Otroci smo s sabo prinesli večerjo, ki smo jo pojedli zunaj, skupaj
smo se igrali, plesali, pogledali zvezde in utrujeni zaspali. Starši so prišli zjutraj in nas v objemu odpeljali domov. Bila je
zelo prijetna izkušnja, mogoče kot uvod nočevanja v šotorih naslednje leto.

Otroci oddelka 4‒5 let z Matejo in Nives

Varno v prometu s policistko na obisku
V mesecu aprilu smo poglobljeno govorili o prometu, spoznavali smo, kaj pomeni varno v prometu, pomen varnostnega
pripenjanja v otroškem avtosedežu, spoznali in imenovali smo prometne znake, ki jih srečamo na poti do vrtca, se družili s
pasavčkoma Lojzijem in Fonzijem ter predvsem bili aktivni udeleženci v prometu. Skozi najrazličnejše igre pa smo
pridobivali novo znanje in izkušnje v in o prometu. Ker pa se v vrtcu zavedamo, kako pomembno je sodelovanje s starši,
sva se z Urško odločili, da v oddelek povabiva mamico Katarino, ki je po poklicu policistka, da nas obišče in preveri naše
znanje. Z veseljem se je odzvala povabilu. Ob prihodu je predstavila opremo policista in njegovo delo, v nadaljevanju pa je
za otroke pripravila kviz in za vsak pravilen odgovor tudi nagrado. Gospa policistka je bila zelo pozitivno presenečena,
koliko znanja so otroci pokazali in nagrade so zelo hitro dobile svojega lastnika. Na koncu pa so otroci sedli v avtosedež in
se pripeli. Policistka pa je preverila, ali so pas uporabili pravilno ali ne. V večini primerov so otroci vedeli, kako se pravilno
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pripne v avtomobilu. Takšnih obiskov smo v vrtcu zelo veseli, otrokom zelo veliko pomeni, kadar jih obiščejo starši, sploh
v primeru, da je poklic, ki ga opravljajo, še posebno zanimiv, kot je v tem primeru poklic policista.
Nina Mak Lopan

Ljudska pesem iz roda v rod
Obiskale so nas ljudske pevke Folklornega društva Grifon Šempeter. Popestrile so nam dopoldne s prepevanjem otroških
ljudskih in ljudskih pesmi. Vrtčevski pevski zborček oddelka 5‒6 let se je predstavil s tremi ljudskimi pesmicami ob kitari.
Srečanje smo zaključili z objemom in pesmijo Mi se imamo radi. Pred odhodom pa smo nastopajoče gospe povabili še na
naše igrišče, kjer smo skupaj hribček posejali z rožicami, narejenimi iz odpadnih lončkov izpod otroških rok. Tudi hribček
je dobil praznično podobo. Dopoldne smo zaključili v prijetnem vzdušju in z novimi izkušnjami.

Nina Mak Lopan

Najpametnejši človek na svetu
Najpametnejši človek na svetu
je moj oči.
Brihten je.
Pogleda mi nalogo tako,
da imam vse prav,
a včasih najde najmanjšo napakico.
Rada ga imam.
Če na svetu ga ne bi bilo,
ne bi prav vsega prav imela.
Zarja Petrovič Poljanec, 3. B, POŠ Tabor

Imenitni učitelj
Res sem srečnež! Jaz že imam imenitnega učitelja.
Veliko me nauči delati. Skupaj greva na njivo, tam
nikoli ne zmanjka dela. Moj učitelj je že starejši in
rabi počitek. Takrat ga velikokrat prehitim, on pa
me uči, da se tudi počasi daleč pride. Moj učitelj je
tudi zabaven in z njim najraje igram nogomet. Moj
imenitni učitelj ne hodi v službo in ne v šolo, ker
je že v penziji.
Moj najboljši učitelj je dedi!
Ožbej Mlakar, 3. B, POŠ Tabor
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Šola v naravi s tečajem plavanja – Žusterna 2018
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 16. do 20.
aprila 2018 v Žusterni pri Kopru. Učenci so bili pet dni
zelo aktivni, spoznali veliko novega in vsi so dosegli
napredek v plavanju.

V spominu nam bo ostalo izdelovanje mandal iz naravnih
materialov na plaži, barvanje kamnov z lakom za nohte,
obisk akvarija v Piranu, večerni sprehod v Koper in
sladkanje s sladoledom, spuščanje po toboganu,
ekozgodba, ki nam jo je prebrala gospa Klavdija, in
predavanje o pticah iz Škocjanskega zatoka.

Po čem si bomo četrtošolci POŠ Tabor zapomnili ŠVN
v Žusterni?

Zelo nam je bil všeč hotel. Spoznali smo nove učitelje
plavanja, se naučili plavati in dobili veliko novih
prijateljev.

Učencem 4. C-razreda nam bo najbolj ostala v spominu
vožnja z ladjico. Na njej smo poslušali »kul« glasbo ter
imeli zelo lep razgled. Med plovbo smo videli veliko
meduz. Tisti, ki so imeli strah pred vožnjo z ladjo, so
spoznali, da to ni nič strašnega. Kapitan nam je dovolil, da
smo se fotografirali za krmilom ladje.

Vtise so zbrale:
Lara Škornik, Tjaša Breznikar in Ana Mešič, 4. C
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Taborski tretješolci na ekskurziji
V četrtek,17. maja 2018, smo se odpeljali na ekskurzijo v
Rogatec. Peljali smo se mimo Žalca, Celja, Dramelj,
Šentjurja, Šmarja in nato prispeli v Rogatec.Tam smo si
ogledali muzej na prostem. Sledile so tri delavnice. Na prvi
delavnici smo pekli žulike. Gospa nam je povedala, da je
pred davnimi časi mama pri tedenski peki kruha dala
najbolj pridnemu otroku malo kvašenega testa za njegovo
žuliko. Moral pa se je dobro skriti in pečeno pojesti, da mu
je niso sorojenci. Druga delavnica je potekala pri
čebelarju. Izdelali smo svečko.Tretja delavnica mi je bila
najbolj všeč. Hodili smo s hoduljami.Ogledali smo si tudi,
kako je izgledala hiša nekoč. Dekliška soba je imela vrata,
ki so zelo škripala, da sta mama in oče vedela, kdaj gredo
dekleta iz hiše. Imeli so vodnjak na čapljo. Vodnjak je bil
globok 7 metrov. Nato smo šli v trgovinico s spominki.
Kupila sem si punčko. Z avtobusom smo se odpeljali na
Jelenov greben. Tam smo imeli kosilo. Za kosilo sem
imela dunajca, krompirček in pila sem sok. Dobili smo
tudi sladoled. Gospod je poklical Pike. Pike so bile košute.
Lahko smo jih hranili s koruzo. Vito je košuti dal sladoled
za probat. Košuti pa je bil dober in mu je vzela cel
sladoled. Zelo smo se smejali. Šli smo v trgovino s
spominki. Kupila sem si uhane iz lesa ‒ jagode. Stali so
šest evrov. Poskusili smo lahko klobaso. Nato smo peš šli
v čokoladnico. Gospod nam je dal čokolado za poskusit.
Lahko si kaj kupil. Jaz si nisem nič kupila, ker mi je ostalo
samo 50 centov. Odpravili smo se na avtobus. Dolgo smo
se peljali do šole. Najprej smo odložili Vranšane. Do
Tabora smo se zabavali. Zamujali smo eno minuto.
Zarja Petovič Poljanec, 3. B, POŠ Tabor
V četrtek, 17. 5. 2018, smo se odpeljali na ekskurzijo. V
Rogatcu smo si šli ogledat muzej na prostem. Peljali smo
se mimo Žalca, Celja, Dramelj, Šentjurja in Šmarij. In
potem smo prispeli do Rogatca, kjer smo se razdelili v tri
skupine.
Prva skupina je najprej pekla žulike. Vstopili smo v hišo,
kjer nas je čakala gospodinja. Umili smo si roke v veliki
lončeni skledi in nato smo naredili vsak svojo žuliko iz
kvašenega testa. Ko smo končali, so jih dali peči v pečico.
Na drugi delavnici nam je gospod čebelar povedal o
čebelah in potem smo naredili svečke iz voska. Na tretji
delavnici smo hodili s hoduljami. Prijazna gospa nam je
pokazala, kako se pravilno hodi s hoduljami.
Na koncu smo se odpeljali na Jelenov greben. Ko smo
prišli na kosilo, smo na poti videli košute. Šli smo naprej
in videli košute, ki so hodile kar po cesti. Mi smo šli
naprej na kosilo. Jaz sem si naročila zrezek in ocvrti
krompirček. Po kosilu smo dobili za sladico sladoled.
Potem smo hodili do čokoladnice. Gospod nam je ponudil

dober kos čokolade, nato smo si lahko kupili čokolado.
Mimo samostana v Olimju smo odkorakali do avtobusa.
Varno smo prispeli do šole, kjer so nas čakali starši.
Lara Rak Jezernik, 3. B, POŠ Tabor
Na ekskurzijo smo se peljali mimo Žalca, Celja, Dramelj,
Šentjurja in Šmarja. V Rogatec smo prišli na 3 delavnice.
1. delavnica je bila peka kruha. V 2. delavnici smo iz
voska delali sveče. 3. delavnica je pa bila hoja s hoduljami.
Ogledali smo si tudi gospodarsko poslopje, trgovino s
spominki, vodnjak na čapljo in kovačnico. Odpeljali smo
na Jelenov greben. Tam je bilo zelo veliko košut. Za tem
smo šli na kosilo, ki je bilo dobro. Šli smo po sladoled in s
koruzo hranili košute. Sošolcu Vitu je košuta pojedla cel
sladoled. Anžetu R. Č. je pa pojedla kepico sladoleda.
Obiskali smo v trgovino s spominki. Potem smo šli kar
peš v čokoladnico, bila je kar blizu. V čokoladnici je bila
dobra čokolada. Ko je avtobus pripeljal, smo se odpeljali v
šolo. Prispeli smo ob 18.01. Bilo je zelo lepo.
Lana Paulina Veniger, 3. B, POŠ Tabor
Od šole smo peljali skozi Žalec, Celje, Šmarje, Šentjur in
prispeli smo v Rogact – muzej na prostem.
Tam so bile tri delavnice. Pri prvi smo pekli »žulike«. Pri
drugi delavnici smo odšli k čebelarju, kjer si je vsak lahko
naredil svojo svečko. Pri tretji delavnici pa smo hodili s
hoduljami. Odpeljali smo se na Jelenov greben, kjer smo
imeli slastno kosilo. Odšli smo v trgovino, kjer nam je
prodajalec ponudil različne izdelke – košutino salamo,
obeske in raznovrstno suho sadje. Peš smo se odpravili v
čokoladnico. Lahko smo okušali čokolade. Kupili smo si
lahko katerokoli čokoladico. Ko smo se vrnili k šoli, so nas
že čakali starši. Prišli smo točno ob 18.01 uri.
Mija Kreča, 3. B, POŠ Tabor
Najprej smo se odpeljali proti Žalcu, Celju, Dramljam,
Šentjurju in Šmarjam. Nato smo prispeli v Rogatec.
Ogledali smo si muzej na prostem. Tam smo imeli tri
delavnice. Najprej smo pekli žulike. Nato smo odšli k
čebelarju. Povedal nam je veliko o čebelah. Tam smo
izdelovali tudi sveče. Odšli smo na naslednjo delavnico,
hojo s hoduljami. Nato smo imeli malico in smo lahko šli v
trgovino. Potem smo se odpeljali proti Jelenovem grebenu.
Tam smo pojedli kosilo in sladoled. Nato je gospodar
poklical košute in smo jih lahko hranili s koruzo. Tam so
imeli tudi trgovino s spominki. Nato smo šli peš mimo
samostana v Čokoladnico Olimje. Kupili smo si čokolade.
Nato nas je avtobus odpeljal nazaj v Tabor, kjer so nas že
čakali starši.
Nely Zabukovnik, 3. B, POŠ Tabor
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VSEBINA
 POSLOVNIK o delu Nadzornega odbora Občine Tabor

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 53. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št.
120/06, 51/2010, 60/2015) je Nadzorni odbor Občine Tabor na 15. seji dne 12. 4. 2018 sprejel

POSLOVNIK
O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE TABOR
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je urejena podrobnejša organizacija dela Nadzornega odbora Občine Tabor (v nadaljevanju:
nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor je samostojni organ Občine Tabor in najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Tabor.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Tabor, Tabor 21, Tabor.
Nadzorni odbor ima svoj žig, ki ima v sredini grb Občine Tabor, nad grbom krožni napis „OBČINA TABOR“ in pod
grbom napis „NADZORNI ODBOR“.
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA
3. člen
V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega
proračuna in njihovih pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in
ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
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4. člen
Nadzorni odbor kot organ občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno.
III. JAVNOST DELA
5. člen
Delo nadzornega odbora je javno, razen v primerih, ko tako določajo veljavni predpisi.
Sklepi in dokončna poročila s priporočili in predlogi so informacije javnega značaja, razen ko vsebujejo podatke, katere
veljavni predpisi opredeljujejo kot državne, uradne, poslovne ali druge tajnosti nadzorovanih oseb oziroma organov.
Osnutki poročil niso informacije javnega značaja.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov prisotnih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z veljavnimi predpisi
zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.
Nadzorni odbor obvešča javnost o svojem delu tako, da svoja dokončna poročila s priporočili in predlogi ukrepov
objavlja na spletni strani Občine Tabor ali na drug ustrezen način, dostopen javnosti, če le-te ne predstavljajo informacij
zaupne narave. Javnost svojega dela zagotavlja tudi s predložitvijo sklepov in dokončnih poročil s priporočili in
predlogi občinskemu svetu.
Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela dolžni spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno
integriteto fizičnih in pravnih oseb.
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA TER ČLANOV NADZORNEGA ODBORA
6. člen
Na prvi (konstitutivni) seji, ki jo skliče župan, člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe namestnika predsednika
nadzornega odbora.
Nadzorni odbor vodi, zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, ki ga imenuje občinski svet. V njegovi
odsotnosti ali v primeru odstopa, ga nadomešča namestnik predsednika nadzornega odbora.
7. člen
Naloge predsednika nadzornega odbora so, da:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora;
– sklicuje in vodi seje;
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora;
– predlaga člane, ki bodo opravili nadzor;
– podpisuje sklepe, zapisnike, pooblastila in druge akte nadzornega odbora;
– skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora;
– pripravi predlog letnega programa dela nadzornega odbora;
– skrbi za izvajanje določil tega poslovnika;
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo;
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta, obvezno pa, kadar je na dnevnem redu gradivo v zvezi s pristojnostjo
nadzornega odbora.
8. člen
Člani nadzornega odbora imajo dolžnost udeleževati se sej nadzornega odbora in opravljati nadzore ter druge naloge, za
katere jih pooblasti oziroma zadolži nadzorni odbor.
Če se član nadzornega odbora ne more udeležiti seje, mora o tem in o razlogih za to obvestiti tajnika nadzornega odbora
najpozneje do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti tajnika nadzornega odbora o
razlogih svoje odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je mogoče.
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Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve, z dnem poteka mandata članom občinskega sveta ali z dnem
odstopa člana iz nadzornega odbora. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
9. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki jih potrebuje pri opravljanju svojih
nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na podlagi izdelanega letnega programa
dela.
10. člen
Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za udeležbo na seji nadzornega odbora, na seji občinskega sveta, ko se
obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela in so nanjo vabljeni kot poročevalci ter
za opravljen posamezen nadzor v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
11. člen
Nadzorni odbor imenuje za svoje mandatno obdobje na predlog župana tajnika nadzornega odbora, ki je delavec
občinske uprave.
Tajnik opravlja naslednje naloge:
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora;
– pripravlja vabila in opravlja organizacijsko tehnična opravila za sklic in potek seje;
– sestavlja zapisnike sej nadzornega odbora in skrbi za pisno odpravo sklepov in drugih aktov nadzornega odbora;
– vodi evidenco aktivnosti članov;
– vzpostavlja stik z občinsko upravo in drugimi porabniki proračunskih sredstev v zvezi z delom nadzornega odbora;
– skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora;
– obvešča člane nadzornega odbora o izobraževanjih;
– obvešča člane nadzornega odbora o sprejemu in spremembah aktov občine in o spremembah zakonodaje, pomembne
za delo nadzornega odbora.
V. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA
Letni program dela
12. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program dela, ki ga tudi finančno ovrednoti. Letni program dela nadzorni
odbor predloži županu do priprave proračuna za prihodnje leto.
Med letom lahko nadzorni odbor program dela spremeni ali dopolni.
VI. NAČIN ODLOČANJA NADZORNEGA ODBORA
Seje
13. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah, ki jih sklicuje predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo ali na
pobudo večine vseh članov nadzornega odbora, v skladu s sprejetim programom dela ali na pobudo občinskega sveta ali
župana. Če predsednik v 15 dneh po podani pobudi ne skliče seje, jo lahko skliče namestnik predsednika. Sejo lahko
skliče tudi član s pisno podporo večine vseh članov nadzornega odbora.
Izjemoma se lahko skliče izredna seja nadzornega odbora za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni
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pogojev za sklic redne seje. Izredno sejo lahko skliče predsednik nadzornega odbora, namestnik predsednika v primeru
njegove odsotnosti ali katerikoli član s pisno podporo večine vseh članov nadzornega odbora.
V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti predloženo gradivo, o
katerem naj nadzorni odbor odloča.
Vabilo in gradivo
14. člen
V vabilu za sejo nadzornega odbora mora biti naveden predlog dnevnega reda.
Vabilu mora biti predloženo:
– zapisnik zadnje seje nadzornega odbora, če gre za vabilo na redno sejo;
– gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega reda.
Izjemoma, kadar so za to podani utemeljeni razlogi, se lahko gradivo k posameznim točkam vroči članom nadzornega
odbora pred samim začetkom seje.
Vabilo za redno sejo se z gradivom pošlje članom nadzornega odbora praviloma vsaj sedem dni pred datumom seje.
Vabilo za izredno sejo mora biti z gradivom poslano članom nadzornega odbora vsaj tri dni pred sejo.
Vabilo in gradivo se dostavi članom nadzornega odbora v elektronski obliki (po e-pošti) ali v obliki redne pošte na
dogovorjeni naslov.
Sklepčnost in odločanje
15. člen
Na začetku seje nadzornega odbora predsednik nadzornega odbora obvesti navzoče člane nadzornega odbora o
upravičenih odsotnostih. Predsednik nadzornega odbora nato ugotovi, ali je nadzorni odbor sklepčen. Če je nadzorni
odbor nesklepčen, predsednik nadzornega odbora počaka 15 minut in nato ponovno ugotavlja sklepčnost. Če nadzorni
odbor še vedno ni sklepčen, predsednik nadzornega odbora sejo preloži.
Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov nadzornega odbora. Odločitev oziroma sklep je
sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov nadzornega odbora.
Glasovanje na sejah nadzornega odbora je javno in poteka z dvigom rok.
O posameznem sklepu lahko nadzorni odbor glasuje tudi tajno, če o tem na predlog člana nadzornega odbora odloči z
večino glasov navzočih članov.
Določitev dnevnega reda
16. člen
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pobude za uvrstitev konkretne zadeve na dnevni red pa lahko poda vsak
član nadzornega odbora, občinski svet ali župan.
Na dnevni red seje je obvezno potrebno uvrstiti potrditev zapisnika prejšnje seje in točko Razno.
Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo pripravljeno gradivo za vse člane nadzornega odbora. O tem
nadzorni odbor glasuje na začetku seje.
Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno ali pa ni prisotnega
poročevalca. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje ali med samo obravnavo te točke.
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Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na sami seji nadzornega odbora pred obravnavo ostalih točk
dnevnega reda.
Seja poteka po točkah dnevnega reda.
Potrditev zapisnika zadnje seje
17. člen
Na začetku seje predsednik nadzornega odbora člane seznani s sklepi zadnje seje nadzornega odbora, tajnik nadzornega
odbora pa poroča o realizaciji sklepov prejšnje seje, nakar nadzorni odbor odloča o potrditvi zapisnika prejšnje seje.
Člani imajo pravico dati pripombe k zapisniku v pisni ali ustni obliki, ki se zabeležijo v zapisniku seje.
Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet po dopolnilih.
Obravnava točk dnevnega reda
18. člen
Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda predsednik nadzornega odbora poda kratko obrazložitev, nato pa
preda besedo članu nadzornega odbora – poročevalcu oziroma predlagatelju posamezne točke dnevnega reda in nato še
morebitnim vabljenim na sejo za to točko dnevnega reda. Sledi razprava, vrstni red razpravljavcev določa predsednik
nadzornega odbora.
Omejitev razprave
19. člen
Trajanje razprave glede posamezne točke dnevnega reda seje nadzornega odbora praviloma ni časovno omejeno.
Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika nadzornega odbora ali na zahtevo člana nadzornega odbora odloči, da se
o isti zadevi razpravlja le enkrat ali da se razprava časovno omeji.
Preložitev razprave
20. člen
Če nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev za
končno odločanje, se dokončanje razprave in odločanje o zadevi lahko preloži na eno izmed naslednjih sej nadzornega
odbora.
Zaključek razprave
21. člen
Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa in ga da
na glasovanje.
Če je na podlagi razprave potrebno pripraviti predloge odločitev ali stališč, se razprava lahko prekine in se nadaljuje po
predložitvi teh predlogov oziroma stališč na isti ali na naslednji seji.
Predsednik nadzornega odbora praviloma konča sejo, ko so bile obravnavane vse točke dnevnega reda.
Red na seji
22. člen
Za red na seji skrbi predsednik nadzornega odbora.
Na seji nadzornega odbora sme govoriti tisti, ki mu da besedo predsednik nadzornega odbora. Razpravljavec na seji
nadzornega odbora sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu seje nadzornega odbora in glede katerega mu je
predsednik nadzornega odbora dal besedo. Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil
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besedo, ga predsednik nadzornega odbora na to opomni.
Če se razpravljavec ne odzove na drugi opomin predsednika nadzornega odbora, mu le-ta lahko besedo odvzame. Zoper
odvzem besede lahko razpravljavec poda ugovor. O ugovoru odloči nadzorni odbor.
Predsednik nadzornega odbora lahko razpravljavca ali drugega prisotnega, ki kljub odvzemu besede krši red in mir na
seji, odstrani s seje. Zoper odstranitev s seje lahko razpravljavec ali drug prisotni ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni
odbor.
Če predsednik nadzornega odbora z rednimi sredstvi ne more ohraniti reda na seji nadzornega odbora, jo prekine in
preloži.
Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik seje nadzornega odbora.
Zapisnik seje
23. člen
Zapisnik seje nadzornega odbora obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj ter čas začetka in zaključka seje ali njene prekinitve;
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov (opravičeno ali neopravičeno);
– prisotnost vabljenih na seji, odsotnih vabljenih, ostalih morebitnih prisotnih;
– ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red;
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika;
– potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave;
– izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik;
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih (ločeno mnenje pripravi član nadzornega odbora, ki se
ne strinja s skupnim mnenjem ali želi to mnenje še posebej poudariti);
– sklepe nadzornega odbora.
Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti oblikovani tako, da je v njih na nedvoumen način opredeljeno stališče
nadzornega odbora do posamezne zadeve, ki jo je nadzorni odbor obravnaval.
Sklepi morajo praviloma vsebovati rok, do katerega morajo biti izvršeni in osebo, ki je zadolžena za njihovo uresničitev
ter izid glasovanja o posameznem sklepu.
Zapisnik podpišeta tajnik nadzornega odbora in predsednik nadzornega odbora oziroma predsedujoči. Strokovna služba
občinske uprave mora poleg originala zapisnika hraniti tudi vsa gradiva, ki so bila predložena za sejo nadzornega
odbora. Zapisniki in gradiva se do konca mandata nadzornega odbora hranijo pri strokovni službi občinske uprave, po
preteku mandata pa se predajo arhivu Občine Tabor.
Dopisna seja
24. člen
Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost ali ekonomičnost postopka in če nihče izmed
članov temu ne nasprotuje, skliče dopisno sejo nadzornega odbora. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali
elektronski obliki vročenega vabila (šteje se, da je vabilo v elektronski obliki vročeno, ko naslovnik pošlje potrdilo o
prejemu le-tega) s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme z osebnim telefonskim glasovanjem ali
glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne
seje (točen datum in čas trajanja seje).
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom nadzornega odbora, od katerih jih je vročitev potrdila
več kot polovica. Šteje se, da so vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovala večina vseh članov nadzornega
odbora, ki so do roka oddali svoj glas.
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O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o vročitvi
vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov nadzornega odbora je glasovalo in kako so glasovali. Potrditev
zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo nadzornega odbora.
VII. POSTOPEK NADZORA TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV NADZORA
25. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora na podlagi določb tega poslovnika, zakonov in drugih predpisov, ki urejajo
javne finance v občini. Nadzorovana oseba ali organ (v nadaljevanju: nadzorovana stranka) v postopku nadzora je
neposredni ali posredni uporabnik sredstev občinskega proračuna.
Za vsak nadzor izda nadzorni odbor sklep o izvedbi nadzora, ki vsebuje opredelitev vsebine nadzora, čas in kraj
nadzora, navedbo oseb, ki bodo nadzor opravile ter navedbo nadzorovane stranke. Sklep, ki ga podpiše predsednik, se
vroči županu, nadzorovani stranki in pooblaščenim članom nadzornega odbora.
Predsednik nadzornega odbora na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka izda sklep o imenovanju pooblaščencev, ki
bodo izvajali nadzor.
26. člen
V postopku nadzora so nadzorovane stranke dolžne članom nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, predložiti vso
potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov dokumentov, ki so predmet nadzora, iz upravne zgradbe, lahko
pa si pridobijo fotokopije predmetnih dokumentov razen tistih dokumentov, za katere drugače določajo veljavni
predpisi.
27. člen
Po opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za nadzor, v skladu z veljavnimi predpisi
osnutek poročila.
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Člani nadzornega odbora z glasovanjem odločijo o sprejemu
osnutka poročila, ki se vroči nadzorovani osebi oziroma organu (v nadaljevanju nadzorovana stranka) v roku 15 dni po
sprejemu.
28. člen
Osnutek poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne
sestavine in obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.
Nadzorovana stranka ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziroma
pripraviti odzivno poročilo. Odzivno poročilo mora vsebovati mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovane stranke za
vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Nadzorni odbor mora o
odzivnem poročilu odločiti v 15 dneh od prejema le-tega.
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane stranke pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in
predlogi. Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora, kar mora biti jasno navedeno v
njegovem naslovu.
Če nadzorovana stranka ne posreduje odzivnega poročila, postane osnutek poročila dokončno poročilo s priporočili in
predlogi.
Dokončno poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in
predloge. Vsebovati mora vse obvezne sestavine in obliko v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo obvezne sestavine in
obliko poročila nadzornega odbora občine. Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore
nadzorovane stranke iz odzivnega poročila. V poročilu s priporočili in predlogi mora biti razvidno, katera pojasnila iz
odzivnega poročila nadzorovane stranke je nadzorni odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
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29. člen
Poročilo s priporočili in predlogi pošlje nadzorni odbor nadzorovani stranki, občinskemu svetu, županu in po potrebi
tudi Računskemu sodišču RS.
Nadzorovane stranke so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila s priporočili in predlogi nadzornega
odbora o opravljenem nadzoru, jih upoštevati v skladu s svojimi pristojnostmi ter o tem poročati nadzornemu odboru.
30. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v
15 dneh od dokončnosti poročila s priporočili in predlogi obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana stranka ali odgovorna oseba storila
prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorni odbor v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena hkrati obvesti tudi župana in občinski svet.
31. člen
Kot hujšo kršitev predpisov ali nepravilnost se šteje:
– če uporabnik prevzame obveznosti v breme proračuna (vključno s poroštvom) ali izplača proračunska sredstva za
namene, ki niso predvideni v proračunu oziroma presegajo v proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo
določi občinski svet, in po oceni nadzornega odbora tak primer povzroči oškodovanje rabe javnih sredstev;
– sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno ali posredno plačujejo iz proračuna, s
ponudnikom, brez javnega razpisa, pa bi bila izvedba javnega razpisa za pridobitev najugodnejšega ponudnika, v skladu
z veljavnimi predpisi, obvezna;
– sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno ali posredno plačujejo iz proračuna, s
ponudnikom, ki ni bil kot najugodnejši izbran v okviru predhodnega javnega razpisa za pridobitev najugodnejšega
ponudnika, katerega izvedba je bila v skladu z veljavnimi predpisi obvezna;
– razpolaganje z občinskim premoženjem pod pošteno tržno vrednostjo, kot jo za vsak posamezni primer ugotovi sodni
cenilec ustrezne stroke;
– druge kršitve, ki se po zakonu štejejo za prekrške oziroma imajo naravo kaznivih dejanj;
– ostala dejanja, katerih škodna posledica v breme proračuna Občine Tabor je po oceni nadzornega odbora znatna in so
bila izvršena ali opuščena po krivdi nadzorovane stranke.
32. člen
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke ter druge veljavne listine, osnutek poročila, odzivno
poročilo in poročilo s priporočili in predlogi.
VIII. KONFLIKT INTERESOV
33. člen
Nadzorni odbor z glasovanjem izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine,
ki zbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. Dolžnost člana nadzornega odbora je, da tako kot vsaka druga uradna oseba,
takoj, ko spozna, da obstajajo razlogi, ki vzbujajo ali bi lahko vzbujali dvom v njegovo nepristranskost, sproži postopek
izločitve.
Okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena so podane, če:
– je odgovorna oseba zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nadzorovane stranke s članom nadzornega odbora v sorodstvu
ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali svaštvu do vštetega drugega kolena;
– je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik
(direktno ali indirektno) nadzorovane stranke;
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca nadzorovane stranke;
– je član nadzornega odbora zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju oziroma v nadzorovani pravni osebi, v
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kateri se opravlja nadzor ali če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega uporabnika, pri katerem se opravlja
nadzor;
– je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik
pravne osebe ali zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, kot je dejavnost nadzorovane stranke.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana stranka. Zahtevo za izločitev
mora vložiti nadzornemu odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
O izločitvi odloča nadzorni odbor.
IX. ARHIV IN DOKUMENTACIJA
34. člen
Vpogled v arhiv in dokumentarno gradivo dela nadzornega odbora imajo vsi člani nadzornega odbora.
Drugim osebam je dovoljen dostop do informacije iz arhivskega ali dokumentarnega gradiva v zvezi z delom
nadzornega odbora, skladno z določili veljavnih predpisov, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
35. člen
Skladno z aktom, ki ureja poslovanje javne uprave z dokumentarnim gradivom, je za poslovanje z dokumentarnim
gradivom in za arhiviranje dokumentarnega gradiva nadzornega odbora, zadolžen tajnik nadzornega odbora.
Vso pošto, ki prispe na naslov nadzornega odbora, mora tajnik nadzornega odbora poslati predsedniku nadzornega
odbora.
X. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov in prične veljati 15 dan po
objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko poda vsak član nadzornega odbora.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in z enako večino kot velja za
sprejem poslovnika.
37. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporabljajo določila Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine
Tabor in predpisi s področja delovanja nadzornih odborov občin. V primeru nasprotujočih oziroma nejasnih določil med
Statutom in tem poslovnikom se neposredno uporabljajo določila Statuta Občine Tabor.
38. člen
Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tabor Ur. list RS, št.73/2000 z
dne 19. 8. 2000.

Št. 03206-1/2018
Tabor, dne 24. 4. 2018
Andrej Natek l.r.
predsednik Nadzornega odbora
Občine Tabor
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VSEBINA
 POZIV za posredovanje predlogov kandidatov za imenovanje članov in namestnikov Občinske volilne komisije
Občine Tabor

POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA IMENOVANJE
ČLANOV IN NAMESTNIKOV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE TABOR
Občinski svet Občine Tabor je na 19. redni seji 16. 7. 2014 sprejel Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Tabor (v nadaljevanju OVK) za obdobje 2014‒2018.
Občinski svet Občine Tabor na podlagi predloga Komisije imenuje OVK za mandatno obdobje štirih (4) let.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju Komisija) poziva člane Občinskega sveta
Občine Tabor, politične stranke in zainteresirano javnost (druge organizacije občanov in občane) v Občini Tabor, da
podajo predloge za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Tabor.
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS., št. 94/07 ‒ UBP3, 45/08 ‒ ZLV-H in 83/12 ‒ ZLV-I,
68/17 (v nadaljevanju ZLV)), OVK sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik OVK in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani
OVK in njihovi namestniki se imenujejo na predloge političnih strank, drugih organizacij ter občanov.
Člani OVK morajo imeti v celotnem času mandata stalno bivališče na območju občine, v kateri so člani OVK, razen
predsednika in namestnika predsednika ‒ v kolikor sta imenovana iz razloga, da v lastni občini ni takšnega kadra, ki bi
lahko zasedel to mesto.
45. člen ZVL v povezavi s 25. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. l. RS, št. 109/06 ‒ UBP, 23/17) določa, da
član OVK ne more hkrati kandidirati na lokalnih volitvah. Če član OVK sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha
funkcija člana OVK.
Predlagatelji naj pisne predloge skupaj s soglasjem kandidatov in kratkim življenjepisom posredujejo v zaprti
ovojnici, s pripisom »OVK 2018‒2022«, na naslov:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, najkasneje do
srede, 13. junija 2018, do 17. ure.
Prijavna obrazca »Predlog za kandidata« in »Soglasje kandidata« sta objavljena na spletni strani Občine Tabor:
www.obcina-tabor.si
Številka: 041/2018-1
Datum: 25. 5. 2018
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja
Mihael Centrih, l.r.
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17. maja 2018 smo se učenci 3. B odpeljali na ekskurzijo v
Rogatec. Najprej smo imeli malico. Nato so bile tri
delavnice. Prva: peka kruha, druga: izdelava svečk in tretja:
hoja na hoduljah. Vse delavnice so bile super. Vodička nam
je vse razkazala.
Naprej smo se odpeljali na Jelenov greben. Najprej smo
pojedli kosilo in sladoled.
Gospod lastnik je zaklical: »Pike!« in prišle so vse košute.
Bilo jih je ogromno. Peš smo šli od Jelenovega grebena
mimo samostana in v čokoladnico. Tam nam je gospod
povedal, da je bila v zgradbi najprej šola. Poskusiti nam je
dal čokolado. Imela sem še toliko denarja, da sem si lahko
kupila dve čokoladici. Vrnili smo se v šolo ob 18.01 uri.
Karla Kos, 3. B, POŠ Tabor
Ko smo se peljali na ekskurzijo, smo videli Žalec, Celje,
Dramlje, Šentjur in Šmarje. Prispeli smo v Rogatec v
muzej na prostem. Tam so bile tri delavnice. Pri eni smo
delali sveče, pri drugi pa vsak svojo »žuliko« in pri tretji

smo hodili na hoduljah. Šli smo še na Jelenov greben, kjer
smo dobili kosilo in sladoled. Hranili smo košute. Šli smo
tudi v trgovino s spominki, kjer smo dobili zastonj salamo
in si lahko kupili kakšen spominek. Peš smo šli do
čokoladnice, kjer smo zastonj dobili košček čokolade in
smo si lahko kupili čokolado.
Ažbe Drnolšek, 3. B, POŠ Tabor
Z avtobusom smo se odpeljali v Rogatec v muzej. Šli smo
na peko kruha. Potem smo se lovili. Najbolj pa mi je bila
všeč hoja s hoduljami. Kruh žulik se je spekel in smo ga
dobili nazaj. Na Jelenovem grebenu smo šli jest, dobili smo
tudi sladoled. Videli smo košute. Lastnik je rekel: »Pika, «
in vse košute s pikami na kožuhu so pritekle. Šli smo v
trgovino spominkov. Dobili smo en košček salame. Peš
smo šli v čokoladnico. Tukaj pa smo dobili en košček
čokolade. Potem smo se odpeljali domov.
Jan Lukman, 3. B, POŠ Tabor
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Aktivnosti naših društev
8. občinski turnir Tabor v namiznem tenisu
V soboto, 14. aprila 2018, se je v dvorani Doma krajanov v Taboru odvijal tradicionalni 8. občinski turnir v namiznem
tenisu. Zbrali smo se ob 13. uri. Po prijavi, žrebu in uvodnem nagovoru predsednika društva Staneta Petriča, se je turnir
začel. Prijavilo se je 23 tekmovalcev iz Izlak, Celja, Kamnika, Trnave, Trbovelj, Prebolda in Tabora, ki so nastopili
posamezno in pa v naključno izžrebanih dvojicah. Tekmovanje je vodil priznani sodnik g. Franc Bartol iz Hrastnika.
Tekmovalci so bili v predtekmovanju razdeljeni v 5 skupin po 4,5 tekmovalcev. Po končanem predtekmovanju smo dobili
12 finalistov in 11 tekmovalcev v tolažilni skupini. Okrog 16. ure smo pogostili vse igralce s konkretno malico in osvežilno
pijačo.
Začeli so se finalni nastopi na izpadanje, tako v finalni skupini kot
tolažilni. Po dveh urah tekmovanja in napetih dvobojev smo dobili
zmagovalca turnirja, nosilce medalj, najstarejšega udeleženca in
zmagovalca tolažilne skupine.
Nekaj medalj je ostalo v Taboru (Tomaž Petrič, Jernej Gregl, Stane
Petrič), kar je nagrada za redno in številčno udeležbo na rekreaciji
skozi leto. Zadovoljni in z obljubo vseh udeležencev, da se naslednje
leto zopet dobimo, smo se pozno v noč poslovili.
KONČNI REZULTATI:
Finalna skupina

Tolažilna skupina

Dvojice

1. Iztok Zupančič (Izlake)
2. Tomaž Petrič (Tabor)
3. Slavko Hacin (Celje)

1. Jernej Gregl (Tabor)
2. Janez Kuder (Trnava)
3. Igor Donko (Trnava)

1. Franc Lesjak (Trnava) in Jernej Gregl (Tabor)
2. Damjan Palčič (Izlake) in Karel Lebič (Trnava)
3. Stane Petrič (Tabor) in Janez Kuder (Trnava)

Mitja Zupan
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Športno popoldne ob občinskem prazniku Občine Tabor 2018
V prekrasnem sončnem vremenu so se v soboto, 21. aprila, odvijali športni dogodki v malem nogometu, balinanju,
namiznem tenisu na prostem in podmladek košarke, slednji so svoje veščine prikazali v telovadnici pod budnim očesom g.
Demšarja.
Ob 14. uri so se začeli dvoboji v malem nogometu. Prijavljene so bile ekipe Ojstriška vas, Loke, Kapla in Tabor.
Balinarji so imeli pet prijavljenih ekip: Planinci, NT sekcija Tabor, NT sekcija Trnava, Upokojenci in Pevci.
Sodnik v malem nogometu g. Žiga Baloh si za nevtralno sojenje zasluži odlično oceno.
Pri balinanju je sojenje vodil g. Janko Zorenč. Sojenje je bilo pedantno, za milimeter oddaljenosti krogle od balinčka, in si
zasluži odlično oceno.
Po končanih športnih igrah smo se družili ob prigrizku in analiziranju doseženih rezultatov.
Zahvala za pripravo jedi gre ge. Idi Atelšek - Petrič in za postrežbo ge. Nataši Kos ter Hermini Zorenč za ostalo pomoč.
Rezultati
Mali nogomet:
1. mesto: Ojstriška vas
2. mesto: Tabor
3. mesto: Loke

Balinanje:
1. mesto: NT sekcija Tabor
2. mesto: Pevci
3. mesto: Upokojenci

Vsem udeležencem čestitke za fairplay.

ŠD Tabor, Stane Petrič

Tabor ima talent
Res ga ima! Veliko talentov. Pevskih, instrumentalnih in plesnih.
29. aprila so vsi ti talenti blesteli na odru pod šotorom na prireditvi Šentjurski sejem, ki je vsako leto organizirana v čast
taborskemu prazniku.
Te prireditve smo se udeležili tudi najmlajši člani KD Ivan Cankar, člani plesne sekcije, ki šteje 24 plesalk in plesalcev.
Najprej smo ponosno stopali v povorki in nosili tablo našega društva, kasneje pa zaplesali vsak svoj ples pod odrom.
Predšolski otroci so se predstavili s plesom KO-KO PIŠČE, ki na hudomušen način uprizarja otroško radovednost po
samostojnem raziskovanju sveta okoli sebe.
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Šolske deklice pa so zaplesale pomladno pesem ZVONČKI IN TROBENTICE v želji, da se hladno vreme zares poslovi in
nas ogrejejo toplejši sončni žarki.
Zaslužili so si velik aplavz občinstva, nagrado organizatorjev in kupon za kosilo pod šotorom.
Največja nagrada pa je bila ples in fotografiranje s poskočnim Dejanom.

Marta Vehovar

Pohod 50 + v aprilu
V aprilu, ko naš kraj praznuje svoj praznik in se vsi veselimo že lepih ter toplih dni, nam posamezna društva in sekcije
ponujajo številne dogodke, prireditve, aktivnosti.
Tako smo si pohodniki 50 + že na začetku pohoda ogledali otroško razstavo slik pod mentorstvom Julijane Juhart,
predsednice Likovne sekcije Mavrica. V zgornjih občinskih prostorih so tako razstavljale svoje likovne umetnije »Mlade
Kobilce«, najmlajši slikarski ustvarjalci naše občine. Resnično so nas prijetno presenetili s svojimi domiselnimi in
ustvarjalnimi idejami. Razstavo je popestrila s svojimi unikatnimi kvačkanimi izdelki tudi naša članica ga. Vida Strožič.
Po ogledu smo pohod nadaljevali skozi novo naselje v Taboru na Vinograde in naprej po lepi gozdni poti do kmetije
Hribernik v Črnem Vrhu. Od tu smo krenili proti Ojstrici, se spomnili stare graščine, vodnjaka, kjer je bila utopljena
Veronika, ruševin starega gradu, glažute, prvega odprtega hleva za živino. »Pr´ Lipčet« smo še malo posedeli, si oddahnili
in tako zaključili s pohodom.
Ozelenela drevesa, cvetoče jablane in češnje, rumeni cvetovi regrata, petje ptic, tudi kukavice in lepo vreme so prispevali k
pozitivni energiji in dobremu razpoloženju tokratnih udeležencev pohoda. Srečno do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor
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V spomin vsem taborskim žrtvam NOB
Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB že več let organizira
27. aprila, na dan dneva upora proti okupatorju, proslavo in
tovariško srečanje pri različnih obeležjih NOB na območju
Občine Tabor. Letos se je to zgodilo pri spominski plošči žrtvam
NOB 1941‒1945, ki je vgrajena na Domu krajanov Tabor že
mnogo let in spada v kategorijo zgodovinskih spomenikov.
Na proslavi je bilo povedano vse o ustanovitvi OF na področju
takratne občine Sv. Jurij ob Taboru in o njenih pobudnikih, ki so
v večini življenje končali kot talci ali taboriščniki. Mnogo
Taborčanov se je odločilo za boj proti okupatorju v partizanskih
vrstah ali z delom na terenu v ilegali. Tudi o njih in ostalih
dogodkih in trpljenju krajanov med NOB v Taboru smo bili seznanjeni. Žal jih mnogo ni dočakalo tako željene
osvoboditve. Umrli so kot talci, taboriščniki, partizani in ilegalci. In ravno njim je v spomin in opomin poimensko
namenjena spominska plošča, pred katero se je odvijala proslava. Kdor ob njej še ni postal, naj to le stori. V neposredni
bližini je tudi spomenik kmetu Skutniku, ki je bil varuh Cankarjeve tehnike in spomenik vezistom in kurirjem NOV.
Na proslavi so nesebično sodelovali učenci Podružnične šole Tabor, člana Dramske skupine Teloh Matej Demšar in Tomaž
Aubreht, Mešani pevski zbor Tabor, slavnostni govornik generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote NOB
Slovenije Aljaž Verhovnik in Maja Leskovšek, ki se jim ob tej priliki za sodelovanje iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo
se tudi Občini Tabor in vsem navzočim na proslavi, domačinom in članom ter simpatizerjem ZB za vrednote NOB iz
sosednjih občin.
Po proslavi je sledilo tovariško srečanje ob zelo okusnem partizanskem golažu, ki sta ga
Darja. Tudi vama iskrena hvala. Hvala tudi PGD Kapla - Pondor.

pripravila naša člana Slavi in

Veselimo se podobne prireditve naslednje leto.
KO ZB za vrednote NOB Tabor
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Cankarjevo leto
Naše kulturno društvo Ivan Cankar Tabor je dobilo povabilo za sodelovanje na drugem mednarodnem festivalu v spomin
Ivana Cankarja, ki ga organizira Pevsko društvo Ivan Cankar Vrhnika. Festival nosi naslov »Pod jasnim nebom rdeča
roža«.
V letu 2018 bodo na Vrhniki obeležili 100-letnico smrti našega rojaka Ivana Cankarja, največjega slovenskega pisatelja,
čigar ime ponosno nosi tudi naše ‒ taborsko društvo.

Festival je razdeljen na dva dela. Prvi je bil izveden 12. maja 2018 v okviru Cankarjevih dni. Na tem dnevu je sodelovala
plesna sekcija društva. Predstavili smo se s tremi ljudskimi plesi in poželi največji aplavz polne dvorane Kulturnega doma
Ivan Cankar na Vrhniki.
Vsak otrok je dobil spominsko čokolado s podobo Ivana Cankarja in
njegovimi verzi.
Po prireditvi nas je domače društvo pogostilo z zares bogato in raznoliko
večerjo.
Ne glede na pozno uro zaključka so bili otroški obrazi nasmejani in polni iskric v očeh.
Vsem staršem se iskreno zahvaljujem za njihovo pripravljenost sodelovanja, za enotno odločitev prevoza z avtobusom in
vso pomoč pri izvedbi tega večera.
S tem sodelovanjem smo dobro in kvalitetno predstavili naše KD Ivan Cankar Tabor tudi izven domačega kraja.
Iskrena hvala KD Ivan Cankar Tabor za pokritje stroškov avtobusnega prevoza.
Marta Vehovar

»Trauniče so žie zalene«
S prihodom Zelenega Jurija v Tabor skupaj z naravo pevke in pevci Pevskega društva Tabor vsako leto pričakujemo
cvetoči višek pevske sezone. Tudi letos smo vsebinsko oblikovali slavnostno sejo Občine Tabor, na kateri sta priznanje za
požrtvovalno in altruistično delo
prejela dva naša člana. Janez Černec
– pevec, logar, ljubitelj narave,
predsednik društva in predvsem
človek mnogih talentov – je prejel
priznanje župana Občine Tabor za
požrtvovalno delo na gospodarskem,
kulturnem in naravovarstvenem
področju. Damjana Lukman – pevka,
nekdanja
predsednica
društva,
zagovornica lepe slovenske besede
ter vezni člen z zamejskimi Slovenci
iz Boršta – je prejela zlato plaketo
Občine Tabor za požrtvovalno delo
na področju kulture. Na prireditvi
Pevsko društvo Tabor na slavnostni seji.
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smo se s pesmimi v slovenskem jeziku in z besedami o gozdnatem naravnem bogastvu okoli nas poklonili vsem
(so)oblikovalcem taborske preteklosti in prihodnosti. Prav tako smo se pevci in pevke po skoraj dveh desetletjih značilne
rdeče barve našemu občinstvu prvič predstavili v novih pevskih uniformah, za kar se zahvaljujemo Občini Tabor, ki nam je
omogočila izpeljati ta finančno zahteven projekt.
Prvi majski konec tedna je postregel z Območno revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin v Braslovčah, na
kateri smo pevsko znanje predstavili pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Tabor ter ženska vokalna skupina OK!tete.
V višku cvetenja trav in travniških cvetlic, ob sladkem okusu prvih češenj in jagod smo se 19. maja z izbranim šopkom
pesmi na letnem koncertu v domači dvorani predstavili Mešani pevski zbor Tabor pod vodstvom Karlija Leskovca, gostje
Mešani pevski zbor Ljubno ob Savinji z zborovodjem Mitjem Venišnikom in vokalna zasedba OK!tete. Izbor pesmi je
postregel z zahtevnejšimi skladbami revijalnega programa, s črnsko duhovno hvalnico, filmsko uspešnico iz minulega
stoletja, slovenskimi zimzelenimi melodijami ter narodnimi in ljudskimi pesmi.
Tako kot so kmetje že pričeli s košnjo sena ter bodo nadaljevali s prvo žetvijo in spravilom letine, smo tudi člani in članice
Pevskega društva Tabor spravili bero pesmi letošnje pevske sezone. A vsako leto kmetje znova posejejo njive, seme znova
vzkali, trave in rože zacvetijo. Ob koncu sezone v svoje vrste septembra vabimo nove člane in se že veselimo novih
izzivov, ki nam jih bo prinesla jubilejna 30. sezona delovanja Mešanega pevskega zbora Tabor.
Pevsko društvo Tabor

Iz domače župnije
»Evharistija je sonce mojega življenja!«
(slovenski mučenec Alojzij Grozde o pomenu svete maše zanj)
Vsaka sveta maša je čudovit osebni in občestveni dogodek. V njej se prepletajo molitev, pesem, tihota, poslušanje, vzkliki,
osebno razmišljanje, različne telesne drže, tudi barve mašnih oblačil nam govorijo, govorijo nam posamezne kretnje,
zvonjenje …
Začetek svete maše ‒ začetni obred
Vstopna procesija z mašnikom in spremstvom se ob večjih praznikih vije med ljudstvom od glavnega vhoda proti oltarju,
sicer pa k oltarju pristopijo iz zakristije. Sveto mašo začnemo tako, kot kristjani začnemo vse drugo, s križem: V imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha. Križ vedno naredimo dostojno in pobožno, saj je to prva izpoved vere. To je pozdrav, ki
povzema vse odrešenje. S tem pozdravom si v zavest prikličemo glavno odrešenjsko misel: Bog je z nami!
V uvodu v sveto mašo nas duhovnik na kratko uvede v skrivnost bogoslužja. Bistveni del uvoda je klic prisotnega občestva
h kesanju, da bomo v svatovskem oblačilu čiste vesti začeli najsvetejšo daritev. Po povabilu h kesanju sledi krajša tihota,
ko si lahko svojo grešnost prikličemo pred oči. Nato sledi skupno kesanje.
Po skupnem kesanju sledi slava, ki je ena najlepših himen, pravi biser. Začenja se z veselim božičnim oznanilom: Slava
Bogu! To slavilno pesem naj bi vse oltarno občestvo dejansko pelo. Med petjem ali molitvijo slave stojimo kot pri državni
himni. Po nekaj trenutkih tišine sledi še glavna mašna prošnja. Duhovnik se v imenu vse Cerkve obrne k Bogu in ga prosi.
Po Svetem pismu nam namreč Jezus obljublja, da bomo uslišani, če bomo prosili.
Besedno bogoslužje
Po končanem uvodnem in začetnem delu svete maše se usedemo in umirimo za zbrano poslušanje Božje besede. Ta prihaja
izza ambona, ki je dvignjen prostor za branje Svetega pisma in za homilijo ali pridigo. Prvo berilo je berilo iz Stare zaveze
ali Apostolskih del. Želi nas pripraviti, da bi lahko slišali Kristusa. Psalm z odpevom nas spodbuja da se naravnamo v
sozvočje z Božjo milostjo. Drugo berilo je berilo iz Nove zaveze. Poslušamo besede, ki nam jih Sveti Duh govori po
apostolih, predvsem apostolu Pavlu. Sledi še Aleluja, ki naj zveni kot fanfare ob sprejemu odličnega gosta in ob njej
vstanemo. Tretje berilo je Kristusov evangelij. Jezusovi besedi iz spoštovanja prisluhnemo stoje in še posebej zbrano. Pri
pridigi nas po pridigarju nagovoril Kristus. Zato svoje srce vsi odpremo Svetemu Duhu. Ob zaključku pridige izpovemo
vero. To je obnova krstnih obljub, izpoved, da verujemo to, kar je Jezus oznanil in je zapisano. Preko izpovedi vere
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preidemo k prošnjam za vse potrebe. Poleg že vnaprej pripravljenih prošenj lahko dodamo tudi svoje prošnje, vsaj tiho v
svojem srcu.
Evharistično bogoslužje
Evharistija po grško pomeni zahvala. Kot ime za zakrament oziroma osrednji del svete maše pa označuje skrivnost zadnje
večerje. Zakrament pomeni »znamenje«. Razpoznavno znamenje evharistije sta kruh in vino. Ljubezen pa je razpoznavno
znamenje, »po katerem bodo vsi spoznali, da smo Jezusovi učenci«. Evharistija torej ni le udeležba, ko smo povabljeni na
gostijo in prejmemo duhovno hrano in pomoč za življenje, ampak tudi poslanstvo ljubezni. Jezusovo naročilo zadnje
večerje: »To delajte v moj spomin,« ni mišljeno samo bogoslužno lomljenje kruha, ampak tudi ljubiti bližnjega v
konkretnih dejanjih. Torej sveta maša ni le obisk cerkve, poslušanje božjih naročil in hranjenje z božjim kruhom, češčenje
Jezusa, ki prihaja na oltar, in prošnja za pomoč. Bistvo evharistije je to, da prejmemo moč, da lahko prvi ljubimo bližnjega,
ne glede na to, kaj bližnji dela nam. Tako kot nam oznanja naš duhovni pomočnik dr. Pirnat, ljubiti bližnjega, tudi če nas ta
sovraži in zatira. Evharistija je tudi zakrament edinosti. Evharistija nas drži skupaj, ker ljubezen ne more biti razdeljena.
Dejstvo je namreč, da brez Jezusa nismo nič in ne zmoremo ničesar, z Jezusom zmoremo vse. Kdor se hrani s Kristusom,
ima v sebi njegovega duha. Brez Jezusove navzočnosti smo prepuščeni svojim slabostim. Brez nedeljske maše izgubljamo
stik z nebesi in z brati.
Sledi osrednji del evharističnega bogoslužja. Srca moramo zares imeti pri Gospodu, kajti to je trenutek velike zahvale
Njemu. Pravilno je, da vstanemo ter zbrano in spoštljivo stojimo. Molimo hvalospev in svet. Nato duhovnik moli prošnjo, v
kateri prosi Očeta, naj pošlje Duha posvečevalca. Sledi posvetitev kruha in vina ali povzdigovanje. Duhovnik moli nad
kruhom in vinom posvetilno molitev, ki je sestavljena iz evangeljskih poročil o zadnji večerji.
Šele po skupnem odgovoru na duhovnikov vzklik »Skrivnost vere,« zopet sedemo.
Obhajilni obred
Obhajilni del svete maše se prične z molitvijo očenaš. Pred daritveno gostijo moramo res samo še moliti, tako kot molimo
doma pred jedjo. Molimo molitev očenaš, ki nas jo je naučil sam Jezus Kristus.
Sledi velika prošnja, da nas Bog reši vsega zla in hudega. Dodamo še prošnjo, da bi se vsi potopili v Gospodov mir. Lahko
si podamo tudi roke ali bratski objem.
Obhajilo je res velik velik dar. Sprejmemo ga lahko na roke, na jezik, kleče. Kakor želimo. Predvsem pa ga moramo
sprejeti vredno, s čisto dušo in vestjo. Jezus pravi, da je On resnična jed in resnična pijača. Kdor uživa moje telo, ima večno
življenje ... Ta ostane v meni in jaz v njem. Po obhajilu je nujno, da si vzamemo nekaj trenutkov za notranjo tihoto. Prav je,
da po obhajilu tudi orgle in pevci utihnejo in da vsa cerkev za nekaj trenutkov obmiruje in utihne. V tej zunanji in notranji
tihoti se lahko pogovorimo z Jezusom iz obličja v obličje.
Sledi še prošnja po obhajilu, ki povzema naše prošnje, ki smo jih prinesli k tej sv. maši.
Sklepni obred
Pojdite v miru! Ite, missa est ‒ maša je končana, pojdite! Sveta maša se konča z napotilom ali poslanstvom. Sedaj pojdite
in to, kar ste slišali, doživeli, pripovedujte, oznanjujte! Maša, pri kateri smo sodelovali v svetišču, se sedaj nadaljuje v
življenju, zunaj cerkve. Svet in ljudje naj čutijo, da je Bog še vedno živo navzoč na naši zemlji.

Junij 2018 v Župniji sv. Jurij ob Taboru
Nedelja, 3. junij. Ta dan bomo imeli v naši župniji slovesnost prvega svetega obhajila. Enajst naših veroučenk in
veroučencev bo prvič prejelo Jezusa pod podobo hostije. Slovesna sveta maša bo ob 10. uri.
Hkrati je to tudi nedelja po prazniku Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, ko imamo procesijo z Najsvetejšim. Prosili bomo
Božjega varstva za vse ljudi, naša polja, naša delovna mesta …
Kristjani smo tudi državljani in tako tudi volivci. Ta dan bodo v Sloveniji volitve poslancev v Državni zbor. Vsak kristjan
mora prevzeti soodgovornost za rezultat volitev. Naša pravica in še posebej dolžnost je, da volimo. Vsak voli po svoji vesti.
Kristjani zagotovo iščemo kandidate, ki zagovarjajo in živijo naše – krščanske vrednote. Ni res, da so vsi kandidati enaki!
Slovenski škofje so sklenili, da se bo v času pred državnozborskimi volitvami po slovenskih cerkvah molila molitev za
domovino. Zato vabijo vse župnike, molitvene skupine in duhovna gibanja ter druge katoliške organizacije in seveda vse
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vernike, da od nedelje, 13. maja 2018, do nedelje, 3. junija 2018, pri vsaki sveti maši po obhajilu zmolijo »Molitev za
domovino«.
Nedelja, 17. junij. S slovesno zahvalno sveto mašo bomo zaključili veroučno leto 2017/2018. Bogu se bomo zahvalili za
vse nove izkušnje, novo pridobljeno znanje, vse lepe veroučne trenutke. Razdelili bomo spričevala, si zaželeli lepe
počitnice in si rekli: »Nasvidenje septembra.«
Petek, 29. junij, praznik apostolov Petra in Pavla. Ta dan bo v celjski stolnici slovesnost posvetitve novomašnikov,
oziroma novomašnika Matica Lesjaka. Seveda se bomo slovesnosti udeležili z veseljem in ponosom v čim večjem številu.
Organiziran bo tudi avtobusni prevoz. Sodelovali bomo pri organizaciji pogostitve po slovesnosti.
Priprave na novomašno slovesnost 8. julija 2018. Priprave potekajo v dveh smereh: organizacijsko in duhovno. Zavedati
se moramo, da je nova maša najprej sveti dogodek. Dogodek, ki nas na poseben način poveže z Bogom, dogodek, ki nam
govori, da ne živimo samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Prav te pa smo v današnjem »hitečem in tako
brezosebnem« času še posebej potrebni. Tistih, ki nam pomagajo krepiti odnos z Bogom, pa vedno bolj primanjkuje. Kot
duhovno pripravo na novo mašo smo že imeli župnijski misijon. Tri dni pred novo mašo pa bomo imeli še tri dnevnico. Tri
večerne slovesnosti nas bodo duhovno še dodatno pripravile na slovesnost. Posebej na predlog novomašnika bo te tri dni še
dodatna priložnost za sveto spoved. Novomašnik želi, da bi bil začetek njegovega duhovniškega poklica priložnost za naše
spreobrnjenje.
Organizacijske priprave na slovesnost nove maše so prav tako v polnem teku. Če še niste vključeni, malo povprašajte
sosede v svoji vasi, pa boste hitro kaj izvedeli in dobrodošli, če ste pripravljeni pomagati. Priprave potekajo v smeri
organizacije sprejema novomašnika, podoknice, pogostitve, nabiranja in pletenja zelenja, postavitve mlajev, petja,
ministrantov … Vsak, ki je pripravljen sodelovati, je dobrodošel, za vsakega se bo našlo kakšno opravilo.
Vida Slakan

Literarni utrinki
Resnica boli …

Vdihni prihodnost

Ne vem o smehu iz
tvojega obraza!
Daj duši mir in ljubezen
do tvojih bližnjih …
Priznaj resnico in pozabi
na preteklost!
V spominu naj ti ostane vsa
dobrota, ki jo oddajaš …
Naj bo ljubezen, ki jo
sprejemaš, blažilo za
tvojo prihodnost!
Ostani zdrava in zatri
v sebi jezo, ki jo oddajaš!!

Zakaj me tvoje modre oči
žalostno gledajo kot lunin mrk?
Kdo ti je zadal rano, da
jokaš v sebi?
Izjokaj se in se stisni k meni,
da odženeva ta tvoj lunin mrk!
Vdihni svež zrak in se nasmej,
zakrohoči se, ko me zagledaš,
»pospravi si lase pod čelado«,
in naj ti bo jutro lepo …
TKsm

TKsm
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Fotokotiček
OBČINSKI PRAZNIK 2018
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Zgodilo se bo
Program za izlet Društva upokojencev Tabor
Dragi upokojenci,
vabljeni na izlet Društva upokojencev Tabor,
ki bo v sredo, 13. junija 2018.
Odhod bo iz Tabora ob 7. uri, nato sledi vožnja po avtocesti skozi Ljubljano in Ivančno Gorico do Gorenje vasi pri Muljavi,
kjer si bomo v Etnološkem muzeju Nose ogledali zbirko starega orodja in predmetov, ki so jih včasih uporabljali na
kmetijah. Pot bomo nadaljevali v bližnjo vasico Krka, kjer je bila posneta priljubljena televizijska nadaljevanka Reka
ljubezni. Po ogledu vasice in izvira reke Krke, vključno z znamenito Krško jamo, si bomo privoščili dopoldansko
malico. Pot nas bo popeljala do Novega mesta, kjer si bomo ogledali del proizvodnega procesa izdelave zdravil v tovarni
Krka Novo mesto. Pozno kosilo bomo imeli v Sevnici. Tu si bomo ogledali župnijsko cerkev sv. Nikolaja. Povratek v
Tabor bo v zgodnjih večernih urah.
Prijave za izlet bomo zbirali do zapolnitve avtobusa,
in sicer v nedeljo, 3. junija 2018,
od 8. do 11. ure v pisarni društva.
Udeležite se izleta, luštno bo.
Društvo upokojencev Tabor
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Turistično društvo Tabor, Planinsko društvo Tabor in
KD Ivan Cankar Tabor ‒ Dramska sekcija Teloh
vabijo v počastitev dneva državnosti in Cankarjevega leta
v ponedeljek, 25. junija 2018, ob 10. uri,
NA DVORIŠČE KMETIJE LAZNIK.
Pohod do kmetije Laznik bo ob 9.00 izpred KZ Tabor.

Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – JUNIJ 2018
DATUM
5. 6. 2018
10.00
9. 6. 2018
10.00
9. 6. 2018
10.00
15. 6. 2018
18.00

PRIREDITEV
LITARARNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA
7. Križnikov pravljični festival
VROČA ŽUPA

KRAJ
Naš dom
Schwentnerjeva hiša

80 LET NK VRANSKO

nogometno igrišče

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

ORGANIZATOR
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Nogometni klub Vransko
(041 418 439)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
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15. 6. 2018
19.00

16. 6. 2018
20.00
19. 6. 2018
10.00
20. 6. 2018
18.00
21. 6. 2018
20.30

POGOVOR O SLIKARJU ANTONU PERKU
Z RAZSTAVO NJEGOVIH DEL
Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
JASNA NADLES, flavta
MILAN VRSAJKOV, violončelo
LITARARNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA

Košeninova vila

Slavko Košenina

cerkev sv. Marije
Magdalene na Ločici

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

Naš dom

SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV

Kulturni dom Vransko

Filmski večer pod kostanji
POLETJE V ŠKOLJKI

pod kostanji

22. 6. 2018

24-URNI TURNIR V ODBOJKI

Športni park Ločica

24. 6. 2018
18.00

POSTAVLJANJE MLAJA NA STAR NAČIN

Avtobusna postaja
Vransko

24. 6. 2018
20.00

VESELICA OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN
150-LETNICI TRŠKIH PRAVIC

parkirišče pri gostilni
Slovan

24. 6. 2018
8.00

KOLESARJENJE PO SPODNJI SAVINJSKI
DOLINI

start pred Ekomuzejem
Žalec

25. 6. 2018
9.00

POHOD IN KOLESARJENJE NA ČRETO

start pred občinsko
stavbo

30. 6. 2018
20.00

VRANSKO SUMMER NIGHT

pri Energetiki Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občina Vransko
(03 703 28 00)
LIVRA Vransko
(070 569 604)
ŠRD Ločica
(031 284 649)
Folklorno društvo Vransko
(041 270 546)
Občina Vransko,
PGD Vransko,
LD Vransko
(03 703 28 00)
ZKŠT Žalec in Občine
Spodnje Savinjske doline
Občina Vransko,
PD Vransko,
OORK Vransko
(03 703 28 00)
Klub mladih Vransko
(041 818 816)
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... in še modrosti naših babic

 Če se sv. Medard (8. 6.) kislo drži, do konca meseca ni pravih sončnih dni. 
 Dež na Ladislava (27. 6.), poletje po vodi splava. 
 Rožnik deževen, vincar pa reven. 

Koledar dogodkov in prireditev – junij 2018
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

ČETRTEK,
6. 6.

9.00

KROŽEK BIODINAMIČNO
KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

19.45

GASILSKA MAŠA

cerkev sv. Miklavža,
Miklavž pri Taboru

8.00

KOLESARJENJE PO
SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Start:
Ekomuzej Žalec

NEDELJA,
24. 6.

14.00

32. DRŽAVNE IN
11. MEDNARODNE
KMEČKE IGRE

Na jasi pri Lisjaku,
Miklavž pri Taboru

PONEDELJEK,
25. 6.

9.00
10.00

POHOD IN
KRATEK KULTURNI
PROGRAM OB DNEVU
DRŽAVNOSTI

Start:
KZ Tabor
Cilj:
kmetija Laznik

TOREK,
26. 6.

18.00

SOBOTA,
30. 6.

8.00‒13.00

Kmetijsko gozdarski
zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)
PGD Loke
(041 388 934)
ZKŠT Žalec in občine
SSD
(041 993 777)
ZSPM in
Društvo podeželske
mladine Tabor
( 070 321 516)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)
KD Ivan Cankar
(031 692 554)
Turistično društvo Tabor
(041 515 988)
MSK Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)
Steyr klub Savinjske
doline
(041 620 270)

SOBOTA,
9. 6.
NEDELJA,
17. 6.

PRAVLJIČNA URICA S
POUSTVARJANJEM
SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Občinska knjižnica
Tabor
Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16, Tabor

»Bližajo se volitve. Razglašen je bil mir na svetu, lisice pa iskreno skrbi dobrobit perutnine.«
(George Eliot)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

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.obcinatabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Vrtec Tabor, POŠ
Tabor, Občinska knjižnica Tabor, Darko Naraglav, Peter Lukman, Boris Sajovic,
Marta Vehovar, ŠD Tabor, DU Tabor

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

1/1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani

90 €
50 €
35 €
15 €

Objava oglasa za
DOMAČE
SUBJEKTE
63 €
35 €
24,50 €
10,50 €
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