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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnji teden pred 

veliko nočjo smo 

blagoslovili oljčne 

vejice oziroma butare, 

ki smo jih s pridom 

okrasili s cvetjem, 

trakovi oziroma pomarančami. V petek je strogi post, 

vendar priprave na blagoslov velikonočnih jedi potekajo s 

polno paro. Po domovih diši po potici, peče se šunka, 

barvajo se pirhi. Na veliko soboto pripravimo košarico in 

jo odnesemo v cerkev na blagoslov. V nedeljo pa 

blagoslovljene jedi zaužijemo za nedeljski zajtrk v 

družinskem krogu. In kaj simbolizirajo jedi? Rdeči pirhi 

predstavljajo kri, suho meso Kristusovo telo, hren žeblje 

in potica trnjevo krono. 

 

Velika noč je praznik življenja. 

 

Želim vam veliko veselja in pirhov ob prihajajoči veliki 

noči. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Priprava projektov in soglasja za investicije v infrastrukturo 

 
Odbor za izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo za 

naselje Tabor – jug je imel 1. sejo. Imenovan je 

predsednik in zastavljene so prve naloge za delo odbora, 

da bo projekt DIIP narejen za najbolj optimalno rešitev z 

vidika varnosti peščev in stroškov izdelave. Vsekakor je 

prvi pogoj, da lastniki zemljišč ob trasi pločnika dajo 

soglasja za eventualne minimalne posege v njihove 

parcele. Glavnina fizičnega obsega del bi se naj izvedla v 

letu 2017. 

 

Pripravljamo se na preostanek zaključka investicije v 

cesto Ton – Konjščica. Podpisan je aneks pogodbe za 

dokončanje del in soglasja lastnikov zemljišč za 

minimalne posege. 

 

 

Zbiramo soglasja lastnikov zemljišč za rekonstrukcijo 

ceste od občinske stavbe do odcepa Miklavžič proti Dolu 

– Zahomcah. Uničena cesta je res potrebna obnove in bo 

imela poleg pločnika z javno razsvetljavo Tabor – jug v 

letu 2017 prvo prioriteto. Po pridobitvi soglasij sledi 

odmera trase ceste in izdelava projekta – DIIP ter 

postavitev vrednosti NRP za proračun 2017. Če bomo v 

vsem uspešni, bomo izbrali tudi izvajalca preko javnega 

naročila.  

 

Enako bomo rabili soglasja od lastnikov zemljišč za 

priključitev male čistilne naprave Plankov log na 

centralno čistilno napravo in nato pristopili k izdelavi 

projekta in jeseni 2016 po končani vegetaciji projekt 

izvedli. 

Iz županovega kabineta 
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Še enkrat se obračam na vse lastnike zemljišč z željo po 

tvornem sodelovanju. Le z njihovo pomočjo bomo 

uspešnejši in si bomo ustvarili boljše pogoje z vidika 

varnosti tudi za naše najmlajše občane v naši lokalni 

skupnosti. 

 

Poudarim naj tudi največji krščanski praznik – veliko 

noč. Velika noč je praznik veselja in upanja.  

 

Veliko dobrih pirhov vam želim! 

Župan Tone Grobler 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dobitniki priznanj Občine Tabor 2016 
 
Na predlog predlagateljev in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet Občine Tabor na 12. 

redni seji na sprejel sklep o podelitvi priznanj za leto 2016: 

 

Prejemnik Priznanje Kratka obrazložitev Predlagatelj 

Tekmovalna ekipa 

starejših gasilk PGD 

Kapla - Pondor 

Priznanje 

Občine TABOR 

Za izjemne rezultate na gasilskih tekmovanjih. PGD Kapla - Pondor 

Dragica Goropevšek Priznanje 

Občine TABOR 

Za dolgoletno požrtvovalno in prizadevno delo 

na področju gasilstva. 

PGD Loke 

Vinko Turnšek Priznanje 

Občine TABOR 

Za dolgoletno prizadevno delo na področju 

gasilstva. 

PGD Ojstriška vas - 

Tabor 

Miha Bergant Zlata plaketa  

Občine Tabor 

Za skoraj 40-letno aktivno delovanje v Društvu 

za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan 

Tabor. 

Društvo za športno 

rekreacijo in telesno 

vzgojo Partizan Tabor 

Vanesa Stanko Bronasta plaketa  

Občine Tabor 

Za izjemne športne dosežke v judu na 

mednarodnem in državnem nivoju. 

Judo klub Shido 

Tabor 

 

Župan Anton Grobler bo podelil PRIZNANJE ŽUPANA Franciju Bregarju za delovanje na dramskem in kiparskem 

področju. 

Alenka Kreča Šmid 
 

 

Pomladanska očiščevalna akcija bo 9. aprila 

 
Kot že nekaj let zapored tudi letos 

organiziramo čistilno akcijo in k 

sodelovanju vabimo vsa društva 

(Turistično društvo, Planinsko društvo, 

Lovsko družino, Društvo za šport in 

rekreacijo, PGD Ojstriška vas - Tabor, 

PGD Kapla - Pondor, PGD Loke, 

Kulturno društvo Ivan Cankar, Pevsko 

društvo, Društvo podeželske mladine), 

vse okoljsko ozaveščene občane ter seveda tudi JZ 

Osnovno šolo Vransko - Tabor. Zaradi dolgoletnega 

prizadevanja in zavedanja, da je čisto okolje naša naravna 

danost in ena od naših največjih prednosti, se lahko 

pohvalimo, da na našem območju ni večjih črnih 

odlagališč. Pa vendar se kljub stalni skrbi in opozarjanju 

še vedno najde dovolj odpadkov, da vsako pomlad 

organiziramo očiščevalno akcijo.  

 

ČISTILNA AKCIJA bo potekala v 

soboto, 9. 4. 2016, med 9. in 13. uro 

po naprej dogovorjenem programu po celotni občini. 

Logistično bomo organizirani podobno 

kot vsa leta do sedaj. Vrečke in 

rokavice bomo šoli in društvom 

predhodno razdelili, za ostale 

udeležence pa bodo na voljo na dan 

akcije od 8.30 dalje pred Domom 

krajanov Tabor. Društva poskrbijo za 

zbiranje in prevoz zbranih odpadkov do 

kontejnerjev na zbirnem mestu na 

parkirišču pri športnem igrišču v Taboru. Po končani 

akciji pa bo za vse udeležence na voljo tudi  tradicionalen 

golaž.  

 

Upamo, da bomo ponovili lanskoletno množičnost in 

naredili nekaj dobrega in koristnega za lepše in čistejše 

okolje. 

 

Za morebitna dodatna vprašanja in izvedbo čistilne akcije 

je na Občini Tabor odgovoren sodelavec OU Simon Jan, 

tel: 705 70 85, GSM: 040 706 029 ali e-pošta: 

simon.jan@obcina-tabor.si. 

Simon Jan 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

mailto:simon.jan@obcina-tabor.si
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Skladno s sklepom 

Občinskega sveta 

Občine Tabor, sprejetem 

22. 2. 2016 na 12. redni 

seji, objavljamo poročilo 

Nadzornega odbora 

Občine Tabor in uvod k 

temu. 

 

Ana Leskovšek 

Revizijsko poročilo, ki je bilo opravljeno na Občini Tabor konec lanskega leta, navaja 

določene sume korupcije in prekoračitve pooblastil, zlasti pri javno-zasebnem 

partnerstvu pri izgradnji devetletke v Taboru. Zaradi izogibanja, da karkoli prikrivamo 

občanom, objavljamo zapisnik nadzornega odbora v celoti. Samo revizijsko poročilo je 

bilo objavljeno na spletni strani občine, kjer lahko dobite dodatne informacije. 

 

Ne želimo pogrevati starih zgodb, želimo pa s tem opozoriti na nepravilnosti in se v 

bodoče izogniti, da bi posamezniki manipulirali tako z občinskim svetom kot z občani. 

 

Nadzorni odbor Občine Tabor 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Prejeli smo 

 

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@pravnaklinika.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. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagotavljanje nujne medicinske pomoči ali zdravstvene oskrbe na javnih prireditvah 
 

Prihaja čas pomladi in s tem 

tudi čas, ko je vse več 

prireditev in shodov na prostem, zato želimo 

organizatorje tovrstnih dogodkov opozoriti na zakonske 

obveznosti, določene v Zakonu o javnih zbiranjih in 

predvsem o novostih, ki jih prinaša nov Pravilnik o službi 

nujne medicinske pomoči, kateri je začel veljati 

novembra 2015. Pravilnik opredeljuje enotno ureditev 

zdravstvenega varstva na prireditvah. V skladu s tem 

pravilnikom morate organizatorji med drugim izkazati, da 

ste predvideli zadostne ukrepe za zagotovitev varnosti 

življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb na 

prireditvi. 

 

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči boste našli 

na spletni strani https://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3193. V nadaljevanju 

smo nekoliko podrobneje pojasnili določbe predmetnega 

pravilnika v delu, ki se nanaša na zagotavljanje 

zdravstvenega varstva na prireditvah. 

 

Določenih je 11 vrst prireditev, odvisno od števila 

udeležencev, zdravstvenih in drugih tveganj: nezahtevna 

prireditev tipa A, nezahtevna prireditev tipa B, 

nezahtevna prireditev tipa C, nezahtevna prireditev tipa 

D, nezahtevna prireditev tipa E, srednje zahtevna 

prireditev tipa A, srednje zahtevna prireditev tipa B, 

zahtevna prireditev, zelo zahtevna prireditev, tvegana 

prireditev tipa A in tvegana prireditev tipa B. 

 

Zdravstveno varstvo na prireditvah se ureja s pisnim 

dogovorom med organizatorjem prireditve in izvajalcem 

zdravstvenega varstva, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje 

dejavnosti in pogoje, določene s predmetnim 

pravilnikom. Organizatorji boste skupaj z izvajalcem 

zdravstvenega varstva ocenili, za kakšno vrsto prireditev 

gre (izhajajoč iz pravilnika).  

Pravilnik določa, da lahko zdravstveno varstvo na 

prireditvi izvajajo ekipe nujne medicinske pomoči in 

drugi izvajalci, ki imajo dovoljenje Ministrstva za zdravje 

za izvajanje te dejavnosti (gre za zdravstvene domove in 

zasebnike). Organizatorjem svetujemo, da se pri 

pridobivanju predmetnega dokazila prepričate, ali ima ta 

izvajalec ustrezno dovoljenje Ministrstva za zdravje.  

 

Pravilnik določa, da ste si organizatorji srednje zahtevne, 

zahtevne, zelo zahtevne in tvegane prireditve dolžni 

najmanj 15 dni pred prireditvijo o prireditvi pridobiti (od  

izvajalca službe nujne medicinske pomoči) presojo 

tveganja. K vlogi za izdajo dovoljenja za prireditev 

morate priloži tudi načrt za izvajanje zdravstvenega 

varstva. Izvajalec zdravstvenega varstva na prireditvi pa 

najmanj 10 dni pred izvedbo zelo zahtevne in tvegane 

prireditve obvesti pristojni urgentni center in dispečersko 

službo zdravstva. 

  

Želeli bi vas tudi opomniti, da ste organizatorji prireditev 

ali shodov po zakonu dolžni podati popolno prošnjo 

oziroma vlogo pri upravni enoti, na območju katere se 

organizira shod oziroma prireditev, najmanj 10 dni pred 

dnevom dogodka. Za tekmovalne športne prireditve v 

kolesarstvu ter avto-moto športu in prireditve, ki potekajo 

na območju dveh ali več upravnih enot, pa je potrebno 

popolno prošnjo podati najmanj 30 dni pred dnevom 

prireditve. Na koncu naj vam samo še pojasnimo, da vam 

Upravna enota Žalec v dovoljenju za javno prireditev ali 

shod lahko naloži tudi dodatne ukrepe za večjo varnost 

ljudi.  

 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na tel. št. (03) 

713 51 20 ali nam pišite ne e-naslov ue.zalec@gov.si. 

 

 Simona 

Stanter, načelnica 
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Čisto veselje 
 

Tudi letošnjo pomlad si Zveza prijateljev mladine s 

projektom Botrstvo (ZPM), družba Gorenje Surovina, d. 

o. o., in trgovska veriga Spar podajamo roke. Z 

namenom pomagati!  

 

Od 1. do 10. aprila 2016 skupaj organiziramo 

humanitarno akcijo zbiranja odpadnih surovin (papir, 

odpadna električna in elektronska oprema, jekleni odpad 

in barvne kovine). Čisto veselje je akcija, skozi katero 

ljudi ozaveščamo o pomenu ohranjanja narave in jih 

hkrati spodbujamo, da pomagajo otrokom s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

 

V lanskem letu je bila to ena največjih donacij – zbrati 

nam je uspelo 58.679,59 € oziroma okrog 527 ton 

odpadnih surovin. Na morje smo peljali 110 otrok.  

 

Da bi nam v ta namen tudi letos uspelo zbrati čim več 

odpadnih surovin, prosimo za pomoč tudi vas! Vabimo 

vas, da si več o akciji in lokacijah prevzema preberete 

na spletni strani www.cistoveselje.si.  Najbližji lokaciji 

sta Spar Žalec (Celjska cesta 8) in Gorenje Surovina 

Žalec (Ul. Savinjske čete 18). 

 

Razumemo, da je teh akcij veliko, morda se naša 

akcija razlikuje v tem, da prikazujemo ljudem, kako 

si lahko pomagajo sami – da se dá z določenimi 

odpadnimi surovinami tudi zaslužiti in smo hkrati 

tudi odgovorni do 

narave.  

 

Prosimo pomagajte. 

 

Skupaj lahko pričaramo 

čisto veselje na obraze 

otrok! 

 

S spoštovanjem, 

Ekipa »Čisto veselje« 

 

Dodatek za veliko družino 

  
Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let 

oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let). 

  

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev 

in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji in 

izpolnjuje premoženjski cenzus, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na 

družinskega člana. Pravico ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez 

staršev. 
   

Dodatek za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Dodatek za veliko 

družino se izplača v enkratnem znesku.  

 

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2015 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za 

veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, 

da ni treba vlagati posebne vloge.  

 

V letu 2016 bo izplačilo dodatka za veliko družino predvidoma 14. 4. 2016. 

Pripravila: Alja Vipotnik, 

CSD Žalec 

 

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor, 23. februar 2016 

 
Na februarski pravljični urici smo skupaj z otroki potovali v čas, ko so po naši zemlji hodili in živeli dinozavri. Pobliže 

smo spoznali zares zelo, zelo, zelo velikega dinozavra, ki se je skozi preizkušnjo naučil deliti in je tako pridobil dva zares 

zelo, zelo, zelo velika in dobra prijatelja. Vsak otrok je potem naredil svojega zelo, zelo, zelo velikega dinozavra. Na 

koncu pa smo se skupaj udeležili prazgodovinske zabave imenovane dinorendaj. 

Zabavali smo se skupaj s pterodaktilom, ultrazavrom, diplodokom, majazavrom, 

pentaceratopsom, brahio-, ankilo-, maja-, alo-, super-, plezio- in tiranozavrom. Bilo 

je nepozabno.  

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

http://www.cistoveselje.si/
http://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/tabor.jpg


 

7 

Predstavitev knjige S puško in knjigo, 2. februar 2016 

 
Prof. dr. Božo Repe je v Medobčinski splošni knjižnici Žalec v pogovoru z dr. Tončkom Kregarjem izčrpno predstavil 

svojo knjigo z naslovom S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 

1941–1945. V skoraj dvournem pogovoru sta odstrnila marsikatero nejasnost, 

poslušalcem pa so se porajala zanimiva vprašanja na še vedno aktualno tematiko. V 

knjigi prof. dr. Božo Repe podrobno opiše nastanek, razvoj in ustroj NOB v Sloveniji, ki 

je želel tudi s pesmijo in knjigo iz »naroda hlapcev narediti narod junakov«. 

 

Prof. dr. Božo Repe je redni profesor sodobne slovenske zgodovine na Filozofski 

fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Tonček Kregar pa je že vrsto let zaposlen v Muzeju novejše zgodovine Celje, sprva kot 

muzejski svetovalec – vodja zgodovinskega oddelka, zadnje leto pa je vršilec dolžnosti omenjenega muzeja. 

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 

Predstavitev knjige Zablode postsocializma Vesne Vuk Godina  

v Medobčinski splošni knjižnici Žalec 

 
Dr. Vesna Vuk Godina je profesorica, ki ponudi le dve 

možnosti – lahko jo ljubiš, lahko jo sovražiš. A v vsakem 

primeru si jo zapomniš! Vsekakor so si jo obiskovalci, ki 

so se v sredo, 2. marca 2016, v Medobčinski splošni 

knjižnici udeležili predstavitve njene knjige Zablode 

postsocializma, zapomnili. Splošno nezadovoljstvo z 

družbenim stanjem, ki so ga povzročile predvsem slabe 

gospodarsko-eksistenčne razmere, sproža številna 

vprašanja o vzrokih in kliče po iskanju rešitve. Vesna 

Vuk Godina je v delu Zablode postsocializma ponudila 

svojevrstno analizo, ki skuša prikazati dolgoročne in 

strukturne razloge, ki so neogibno pripeljali do te točke. 

Osnovna diagnoza, ki jo predstavlja v svoji novi knjigi 

Zablode postsocializma, zveni na videz preprosto: 

kapitalizem smo uvozili na nam tuj, se pravi 

neidigeniziran način, kar je nujno proizvedlo ekonomsko, 

socialno in politično krizo. A avtorica se tu ne ustavi, 

marveč postreže s kritiko klasičnih, večinoma 

ekonomskih receptov za rešitev ter začrta antropološki 

okvir slovenske postsocialistične kriminalke z vrsto 

prodornih primerjav z drugimi evropskimi državami. 

Knjigo je posvetila milijonom, ki jim postsocializem ni 

prinesel razvoja in uresničitve 

postsocialističnih sanj, ampak 

strukturno nasilje v obliki 

brezposelnosti, 

brezperspektivnosti, revščine, 

lakote, bolezni, celo smrti. 

Avtorica knjige predava kot 

kulturna antropologinja socialno 

in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze 

v Mariboru in Fakulteti za družbene vede Univerze v 

Ljubljani. Leta 2003 je kot Fulbrightova štipendistka 

raziskovala in poučevala na Havajski pacifiški univerzi 

na Havajih. Med drugim je članica Mednarodne zveze za 

antropološko in etnološko znanost. Njena bibliografija 

obsega več kot 600 bibliografskih enot in je ena najbolj 

branih slovenskih družbenih kritičark. Področja njenega 

zanimanja so zgodovina socialne in kulturne 

antropologije in antropoloških teorij, antropološka analiza 

socializacijskega in kulturacijskega procesa ter 

antropologija postsocialističnih družb.  

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 

Utrip domoznanstva: Zgodovinski arhiv Celje se predstavi 
 

Pomen arhivov se je v zadnjih desetletjih precej povečal tako v Evropi kot v drugih 

razvitih predelih sveta. Arhivi so razumljeni kot ustanove, od katerih je v veliki 

meri odvisno preživetje človekovega spomina. Zanimanje za gradivo, ki ga hranijo, 

je vedno večje. Število poklicnih  in amaterskih raziskovalcev narašča. Vso delo 

arhivov je v bistvu delo za javnost, saj je njegov končni cilj čim širša uporaba. 

Posredno nagovarjajo javnost tudi z najrazličnejšimi publikacijami, ki jih izdajajo. 

Arhivi so namenjeni za raziskovanje, za dediščino nekega naroda in za njegovo 

kulturo ter za varovanje arhivske dokumentacije kot kulturne dediščine. Za vse te dejavnosti skrbi tudi Zgodovinski arhiv 

Celje. To je bil tudi razlog, da so jih 14. marca 2016 povabili na Utrip domoznanstva v Medobčinsko splošno knjižnico 

Žalec, da bi lahko predstavili svoje delo. Gosta, direktor Zgodovinskega arhiva Celje dr. Borut Batagelj in arhivist dr. 

Aleksander Žižek, sta obiskovalce seznanila z zgodovino arhiva, z njegovo organizacijo, z iskanjem po arhivu in njegovih 

fondih, s šolskimi urami za osnovnošolske in srednješolske skupine ter s seminarji za strokovno usposabljanje uslužbencev 

http://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/dsc_7291.jpg
http://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/godina5.jpg
http://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/cbe981ae-44be-4786-9b00-365731c6ffbd.jpg
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Veselimo se sodelovanja z vami! 

javnopravnih oseb. Dr. Aleksander Žižek je več povedal o razstavi ABC Arhivska Barbara Celjska, katere tudi avtor je. 

Direktor arhiva dr. Borut Batagelj pa je predstavil projekt Anonimka, katerega geslo je »Spovej se, zaupaj arhivu, zaupaj 

zgodovini. Brez zavor in brez slabe vesti«. Obrazec lahko še vedno izpolnite v knjižnici. Veliko arhivskega gradiva še ni 

raziskanega. V arhivih čakajo številne neodkrite zgodbe, tako da se zgodovina nekega arhivskega fonda nikoli povsem ne 

konča. Zgodovinskemu arhivu Celje želimo uspešno delovanje še naprej.  
 

 

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 
 

Krožek za biodinamično kmetovanje 

 
Naslednje srečanje biodinamičnega krožka bo v četrtek, 

14. 4. 2016, ob 9. uri v sejni sobi Občine Tabor. Krožek 

bo trajal do 60 minut.  

 

S seboj prinesite 4 barvice: modro, rumeno, rdečo in 

zeleno, ter Setveni priročnik za poljedelce, vrtičkarje  in 

čebelarje po Mariji Thun za leto 2016. Če setvenega 

priročnika še nimate, ga boste lahko kupili v knjigarnah 

Mladinske knjige ali pa na samem srečanju (okoli 10 

EUR). Načrtuje se nadaljevanje krožka vsak drugi četrtek 

ob 9. uri v mesecu (12. 5. 2016). 

 

Maja Klemen Cokan,  

univ. dipl. inž. kmet. in svetovalka za biodinamiko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Povabilo k vpisu v Vrtec Tabor za šolsko leto 2016/2017 

 
 

 

 

 

 

Vpis  predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 11. 4., do 

petka, 15. 4.  2016.  

 

V petek, 15. 4., bo vpis možen v Vrtcu Tabor  od 8.00 do 14.00, od ponedeljka, 11. 4., do četrtka, 14. 4. 2016, pa v pisarni 

Vrtca Vransko-Tabor (zgradba Vrtca Vransko) vsak dan od 8.00 do 14.00, po predhodni najavi na št. (03) 703 23 92 pa 

tudi izven tega termina.  

 

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam nameravate 

pridružiti med šolskim letom 2016/2017. 

 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od  ponedeljka, 4. 4. , do petka, 8. 4. 2016. Starši 

prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo. 

 

In še dva napotka: 

- Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s spletne strani 

vrtca. 

- Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, telefonske številke, na 

katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski naslov; priporočamo, da te podatke prinesete s 

sabo. 

 

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2016 (za otroke, ki se 

nam bodo priključili 1. 9. in bodo takrat izpolnjevali pogoj, starosti najmanj 11 mesecev). 

Iz vrtca in šolskih klopi 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčice: 
 

 

 

 

 

 

 22. februarja se je rodila 52 cm velika in 3240 g težka deklica Ela staršema Katarini Šmit 

in Boštjanu Serdonerju iz Kaple.  
 

 
 

 
 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Obiskala nas je štorklja 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Pozdravljeni, dragi prijatelji narave 

 
Narava se prebuja in nas pozdravlja s svojim zvončkljanjem in trobljanjem. 

Ste tudi vi opazili kakšen omamno dišeč cvet na travniku, gozdu? Sprehodite 

se po naravi, povohajte zrak in objemite življenje narave, ki se na novo 

prebuja. Ste opazili tudi ptice in prisluhnili njihovemu ljubezenskemu petju? 

Zakaj ljubezenskemu? (Vprašanje otrokom). Tako, približuje se Gregorjevo – 

dan, ko se ptički ženijo, ki je bil včasih prvi pomladni dan  . Čeprav ptički 

pojejo že februarja, so ta dan še posebej glasni. Prisluhnite jim ob jutranjem 

svitu. Sv. Gregor, po katerem je praznik dobil ime, je znan kot prinašalec 

luči. V nekaterih krajih zato ta dan spuščajo po potokih luči, svečke. Ta luč predstavlja daljšanje dneva in krajšanje noči, 

da nam ni treba več delati ob luči.  

 

Naj vas pohvalim, da ste to zimo zelo lepo skrbeli za ptice, naredili ste toliko 

pogač, da so imele celo zimo kaj za v njihov kljunček. 

 

Zdaj pa uganka:  

V ptičjo hišico je prišla tudi ta ptica. Katera ptica je to, pa sami ugotovite, kot 

tudi ugotovite, na katerem mestu je fotografija nastala. 

 

Prijeten pozdrav, poln ljubezenskih napevov,  

Friderik  

 

Kdaj je najlepše 

 

LEPO JE KADAR SIJE SONCE, 

LEPO JE KADAR ZUNAJ SNEŽI, 

LEPO JE KADAR PRIKUKAJO PRVI ZVONČKI. 

AMPAK NAJLEPŠE JE V NEDELJO ZJUTRAJ, KO 

ZLEZEM K ATIJU IN MAMICI V POSTELJO IN SE 

POGREJEM PRI NJIJU. 

 

Lepo smo se imeli tudi  v skupini 2–3, ko so otroci s pesmijo 

in plesom polepšali popoldan svojim staršem in priklicali 

pomlad. Druženje smo v prijetnem in sproščenem vzdušju 

nadaljevali z igro z odpadnimi materiali in veselo poklepetali. 

 

                                                                                           Manica Obreza in Nives Orehovec 

 

Obisk mlečne kraljice 

 
V četrtek, 18. 2. 2016, nas je v 

Vrtcu Tabor obiskala letošnja 

MLEČNA KRALJICA Maja Sirše. 

Z različnimi igrami, ugankami je 

preizkusila naše znanje. Svoje 

naloge in dolžnosti nam je 

predstavila tudi preko zgodbe Ana 

in Luka in njune dogodivščine. 

Oblečena v obleko prave kraljične 

in s krono na glavi je bila navdih 

za naše nadaljnje ustvarjanje in 

delo. Maja, hvala, da si nas 

obiskala in nam razkrila majhne 

skrivnosti velikih mojstrov. 
 

 

 

 

 

 

 

Klavdija Konečnik 
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Pomlad je že tu 

 
Pomlad je! 

Poglej, ptički pojo, 

sonce sije, 

rada sem zunaj,  

ko rože cveto. 

 

Pomlad čudovita je, 

če rad jo imaš. 

Veselje in sreča te naj vedno 

spremljata. 

Samo veselo v svet! 

Rad se imej 

kateri koli letni čas! 

 

Marina Mastnak, 2. c, POŠ Tabor 

Dvanajst mesecev 

 
JANUAR prvi je, zima je tu; 

sledi FEBRUAR in z njim zimske 

počitnice; 

v MARCU je dan žena; 

potem se pripelje ta deževni 

APRIL; 

za njim je MAJ, je tu še vedno 

pomlad;  

JUNIJA je končno konec pouka; 

v JULIJU gremo z družino na 

morje; 

AVGUSTA sočno grozdje zori; 

V SEPTEMBRU se novo šolsko 

leto prične, 

jaz imam rojstni dan 

in še grozdje trgamo. 

OKTOBRA jabolka obiramo; 

V NOVEMBRU je dan spomina na 

mrtve; 

zadnji je DECEMBER,  

ki prinaša nam veselje in darila. 

 

Jakob Juhart, 2. c, POŠ Tabor 

Pomlad 

 
Jesen in zima sta minili, 

pomlad je zdaj tu: 

rože cveto, 

potoček šumi, 

ptički pojo,  

živali se zbudijo. 

Pomlad je pisana, 

sonček sije, dež rosi, 

v gozdu vse oživi, 

drevesa rastejo, 

cvetje na drevju cveti in dehti, 

ribe plavajo v potočku, 

štorklje si hrano lovijo. 

Ljudje se igrajo, na polju sadijo, 

delajo in se v vozilih vozijo. 

 

Fedja Petrovič Poljanec, 2. c, POŠ Tabor 

Veselje je  

 
Veselje je, ko velika noč je, 

veselje je, ko mama objame te, 

veselje je, ko očka obdaruje te, 

veselje je, ko s prijatelji igraš se,  

veselje je, ko novo leto je. 

A največje veselje je, če veselje 

res veliko je! 

 

Zala Lukman, 3. b, POŠ Tabor 

Kako pridobiti prijatelja 

 
Prijatelja lahko pridobiš, če si z njim prijazen, mu posojaš stvari, mu 

pomagaš, ga ne zmerjaš, mu stojiš ob strani in ga braniš pred drugimi. Tako 

lahko pridobiš prijatelja.  

 

Moj najboljši prijatelj je Timi. Prijatelja sva postala v 1. razredu. Oba sva 

bolj mirne narave. Najina najljubša tema pogovora so računalniške igre. 

Pogovarjava se tudi o strojih, ki se uporabljajo na kmetiji. Oba rada igrava 

nogomet. V šoli skupaj sestavljava lego kocke. Oba sva dobra matematika. 

Kadar kaj ne razumeva, razloživa drug drugemu. Najina največja želja je, da 

bi prespala drug pri drugemu. Zaupava si svoje skrivnosti.  

 

                Lan Turnšek, 3. b,  POŠ Tabor 
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Župan  

Občine TABOR 

Anton Grobler l.r. 

1/1 

 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 

92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US in 126/07, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 

popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010) je 

Občinski svet Občine Tabor na  12. redni seji dne 22.02.2016 sprejel 

S K L E P 

o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

1. člen 

Občinski svet Občine Tabor je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:  

1. parc.št. 1656/14, k.o. 1009 Ojstriška vas– pot v izmeri 216 m²,  

2. parc.št. 1656/16, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 65 m²,  

3. parc.št. 1656/17, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 393 m², 

4. parc.št. 1656/18, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 52 m².  

 

2. člen 

Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Tabor. 

3. člen 

Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Tabor izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na 

nepremičninah iz 1. člena tega sklepa. 

4. člen 

Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni 

dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. 

5. člen 

Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Št.  478-02/2016 

Tabor, dne 23. 2. 2016 

VSEBINA 
 

 

 

 

 

 SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827
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Ogled muzikala "Alica v Čudežni deželi" 
 
 

V petek, 11. 3. 2016, popoldan smo se nekateri učenci 8. in 9. razreda odpravili na ogled 

muzikala »Alica v Čudežni deželi«. Pred šolo smo se zbrali ob 16. uri, se posedli na avtobus 

in odpeljali v Maribor. Ko smo prispeli, smo odšli v amfiteater II. gimnazije Maribor, kjer se 

je odvijala predstava. 

 

Predstava govori o belem zajčku, ki zvabi Alico v Čudežno deželo. Na čudežnem potovanju 

sreča živali, bitja in predmete s človeškimi lastnostmi, ki so vsi malo »prismuknjeni«. Tako 

Alica spozna norega klobučarja, filozofsko gosenico, mačko Režalko, Rdečo in Belo 

kraljico, gospodovalno miško, akrobatsko jajce, Grifona, nora dvojčka in druge. Alica preko 

nesmislov Čudežne dežele išče smisel v človeškem svetu, skozi potovanja se spreminja, raste, uči in spremlja v zrcalu 

Čudežne dežele, ki nas na vsakem koraku uči, da nikoli ne smemo do konca odrasti. 

 

Ko je bilo predstave konec, smo se odpravili v McDonald's, kjer smo se pošteno najedli. Ko smo prispeli do avtobusa, nas 

je šofer že čakal, da se odpravimo domov. Na avtobusu nas je nekaj zaspalo, nekateri so se pogovarjali, malo smo tudi 

zapeli. Na Vransko smo prispeli okoli 23. ure. Predstava je bila vsem všeč, zato nam ni žal, da smo si jo ogledali. 

 

Marjetka Pirnat Somi, 9. a 
 

 

 

 

 

PEVSKO DRUŠTVO TABOR                   in                                OBČINA TABOR  

Tabor 25                                                                                            Tabor 21 

3304 Tabor                                                                                        3304 Tabor 

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

 
Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu, 

24. 4. 2016 ob 10:30,  

organizira že tradicionalno prireditev  

»TABOR IMA TALENT«  
 

Vabimo vse mlade talente, 

ki radi pojejo, plešejo, igrajo in nastopajo.  

 
Kdo vse se lahko prijavi? 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

Le pogumno. Izpolni priloženo prijavnico in se prijavi. Pokaži, kaj znaš! 

 

Prijave sprejemamo pisno na naslov: 

Pevsko društvo Tabor 

Za prireditev »Tabor ima talent« 

Tabor 25, 3304 Tabor 

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

Rok za oddajo prijav: 18. 4. 2016 

 

Več informacij na: 

http://www.pevskodrustvotabor.si/  

ali na telefon 031 872 814 (Magda) 

 

Lepo vas pozdravljamo članice in člani Pevskega društva Tabor 

Aktivnosti naših društev 

Vir: gledališki list predstave 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gb9az3u21_7uOM&tbnid=yMLXampH9o2CYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://173.192.111.7/~cecc/index.php/adults-18-plus/ballroom-dancing&ei=l0Q_UeyaA436sgb42YDICA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNFK_judcmEcgZ7djEnnKDp1EM57Dg&ust=1363187178468037
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2G_5Wn6qdVcryM&tbnid=9tRmKSZmK6ecPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://english.m3n4.com/12/09/2012/general/6080&ei=y0M_UeKOAYXMswbwyYC4Aw&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNF-P2KvmZRoFKgGZWxhabbFU3-mgg&ust=1363187013403268
mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
http://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/1_alica.jpg
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PEVSKO DRUŠTVO TABOR  

Tabor 25 

3304 Tabor 

pevsko.drustvo.tabor@gmail.com  

 

PRIJAVNICA ZA TABOR IMA TALENT 2016 
 

Ime in priimek:_____________________________________________________________________  

Naslov: ___________________________________________________________________________ 

Telefon / GSM:_____________________________________________________________________ 

E-naslov:__________________________________________________________________________ 

Starost ali razred:____________________________________________________________________ 

Izkušnje: __________________________________________________________________________ 

 

PRIJAVLJAM SE ZA:______________________________________________________________ 

 

1. MLADI PEVEC –SKLADBA DOMAČEGA ALI TUJEGA AVTORJA 

Naslov pesmi:    

Izvajalec pesmi:    

 

 

2. MLADI GLASBENIK – S SVOJIM GLASBENIM INSTRUMENTOM 

Instrument:   

Naslov pesmi:   

Izvajalec pesmi:   

 

3. MLADI PLESALEC ALI PLESNA SKUPINA 

Naslov pesmi:   

Izvajalec pesmi: ____________________________________________________________________ 

 

4. OSTALO (HUMORISTI, ŽONGLERJI, ...) 

Naslov točke:    

__________________________________________________________________________________ 

 

 

V primeru skupine zgoraj navedite vodjo skupine, tu pa ostale člane:   

 _____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nastopajoči sami poskrbijo za glasbeno spremljavo v kolikor jo potrebujejo – posnetek na zgoščenki 

(potrebno preizkusiti pred nastopom!), spremljevalec na glasbilu,... 

 

Razno: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Prijavnico do 18. 4. 2016 pošljite po elektronski ali navadni pošti na gornji naslov s pripisom »za 

Tabor ima talent 2016«. 

 

 

 

 

 

mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com


 

14 
13 

Koncert Mešanega pevskega zbora KUD Moreška iz Korčule v Taboru 

 
MePZ Tabor si je ob 25-letnici delovanja v septembru 2014 izpolnil dolgoletno željo in se na pobudo Slovencev na 

Korčuli in v Dubrovniku odpravil na 

tridnevno gostovanje. V Dubrovniku 

nas je prijazno sprejela nekdanja 

Polzelanka ga. Tanja Baletić Cizej, na 

Korčuli pa pobudnik gostovanja g. 

Svemir Vilarić (njegova žena je ga. 

Draga Košenina, nekoč doma na 

Vranskem). Domov smo se vrnili z 

nepozabnimi spomini in obljubo, da se 

še srečamo.  

 

Po letu in pol se je to resnično zgodilo; 

Mešani pevski zbor KUD Moreška iz 

Korčule se je odpravil na pot proti 

Sloveniji in 13. februarja 2016 

popoldan smo jih sprejeli v Taboru. 

Kljub dolgi in utrujajoči vožnji, ki se je 

za skoraj tri ure podaljšala zaradi 

poostrenih postopkov na meji in 

avtobusa beguncev pred njimi, se je našim gostom izpolnila ena od velikih želja – ravno ta dan smo imeli par centimetrov 

snega. Za kakšno fotografijo zasneženih hribov je zadostovalo, kepanje in sankanje pa je tudi zaradi zamude žal odpadlo. 

Po kosilu smo pevkam in pevcem namenili nekaj prostega časa za namestitev in osvežitev, potem pa so se že pripravljali 

na večerni koncert.  

 

V župnijski cerkvi v Taboru smo skupaj pripravili koncert, ki je imel zelo raznolik program, poslušalci pa so si najbolj 

zapomnili zadnji del, sklop dalmatinskih pesmi, ki jih pri nas ne slišimo tako pogosto. Kar nekaj poslušalcev se je po 

koncertu odpravilo še na Valentinov ples, zbora pa sta večer zaključila s prijetnim druženjem ob hrani, pijači in seveda 

slovenski in dalmatinski pesmi. Naslednji dan so naši gostje nastopili še na Valentinovem koncertu melodij Dalmacije na 

Vranskem in se z obljubo o ponovnem snidenju odpravili proti domu.  

MePZ Tabor 

 

Pohod v februarju za 50 + 

 
Zopet smo imeli srečo, kajti na pohod 

smo odšli na edino vremensko lep dan 

v zadnjem tednu februarja. 

 

Z nekaterimi novimi dobrodošlimi 

pohodniki smo krenili iz Tabora proti 

Ojstriški vasi, mimo domačije Skok, 

polja Devc, Klovna, potem po gozdni 

poti proti Ribarjevi in Ramšakovi 

kmetiji do Ropretove žage in naprej 

do kmetijske zadruge, kjer smo 

zaključili naše druženje. 

 

Ta dveinpolurni pohod po makadamu, 

po mehki gozdni poti, ob malem 

potočku in cvetočih zvončkih, že spomladanskim ptičjem petju, ob kupih nacepljenih drv, kratkih postankih in prijetni 

družbi nam je kar prehitro minil. 

 

Srečno do prihodnjič! 

                                                                                      Društvo upokojencev Tabor 
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Udeleženci 

regijskega 

tekmovanja iz GZ 

Žalec v Preboldu. 

Razstava Rudija Friškovca na gradu Komenda 
 

Na gradu Komenda Polzela je imel član Kulturnega društva Ivan 

Cankar Tabor slikar Rudi Friškovec s hčerko Tatjano Štinek svojo 

prvo slikarsko-fotografsko razstavo. 

 

Avtorja sta predstavila 46 fotografij na teme: barve zmage in ognja, 

odseve v modro-zelenih odtenkih, osrednjo temo pa predstavljajo 

motivi morja in gora, arhitekturne zanimivosti ter utrinki sveta, ki 

nas obdaja. 

 

Dogodek je bil medijsko odmeven in razstava odlično obiskana. 

 

Likovna sekcija Mavrica, Julijana Juhart 

 

Čudovit začetek leta za mlade iz gasilskega društva Kapla - Pondor 

 
Smo v mesecu marcu, pa vendar naša mladina v društvu 

ne pozna zimskega počitka. Že v januarju smo pričeli s 

prvimi pripravami na gasilski kviz. Pionirji, mladinci in 

gasilci pripravniki so se dobivali enkrat tedensko v 

gasilskem domu in trenirali. Največ pozornosti so skupaj 

z mentorji dali poudarek na izdelavi vozlov in drugih 

spretnosti, kot so: sklapljanje cevi na trojak, metanje 

vezalne vrvi v določen krog, prenos ročnika pod prepreke 

in pa seveda na teorijo niso pozabili. 

 

Konec meseca februarja smo že imeli prvo tekmovanje na 

območju GPO Tabor. Tekmovali smo s štirimi ekipami: 

Pionirji 1: Pia Pečovnik, Jasna Kralj, Jakob Juhart 

(mentor Mija); 

Pionirji 2: Jakob Turnšek, Julijan Hrastnik, Matevž 

Kovačič (mentor Martina); 

Mladinci: Urh Vodopivec, Alja Cestnik, Amadeja Marn 

(mentor Jana); 

Gasilci pripravniki: Nika Šram, Tajda Remic, Tjaša 

Stiplovšek (mentor Simon). 

 
Rezultati so bili odlični. Pionirji 1, mladinci in gasilci 

pripravniki so odnesli domov priznanje za 1. mesto, 

pionirji 2 pa so zasedli 3 mesto. Jakob, Julijan in Matevž 

(Pionirji 2) so se letošnje leto prvič soočili s testi o znanju 

iz gasilstva in se odlično znašli, saj so imeli skoraj vse 

pravilne odgovore. Imeli pa so smolo pri izdelavi vozlov 

in si nabrali preveč kazenskih točk, da bi se uvrstili na 

nadaljnje tekmovanje, kamor so odšle ostale tri ekipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekmovanje GZ Žalec je bilo 5. 3. na Vranskem v 

osnovni šoli. Gasilci pripravniki so gladko opravili s 

konkurenco, mladinci so zasedli 3. mesto, pionirji 1 pa so 

osvojili 6. mesto. Mladinci in gasilci pripravniki so dobili 

pravico do regijskega tekmovanja, ki je bilo v nedeljo, 

13. marca, v organizaciji GZ Prebold, v njihovi osnovni 

šoli. Tudi na tem tekmovanju so se odrezali več kot 

odlično, saj sta obe ekipi zasedli 1. mesto. Bili so 

nepremagljivi, tako v znanju kot v praktičnem delu. 

 

Dodati pa je potrebno tudi o uspehu mladih iz PGD Loke, 

in sicer pionirke: Nina Verdelj, Eva Drnolšek in Ana 

Zupančič so prav tako zelo dobro zastopale GZ Žalec, saj 

so v svoji kategoriji zasedle odlično 4. mesto. Glede na 

njihovo znanje sem prepričana, da bodo naslednje leto 

segle tudi po medaljah. 

 

Mladincem in pripravnikom želimo uspešne priprave na 

državno tekmovanje, ki bo 2. aprila v Stični. 

 

V društvu smo prepričani, da nas bodo uspešno zastopali, 

kot so to storili že pretekla leta. 

 

Seveda pa na državnem tekmovanju ne bodo sami, imeli 

bodo našo podporo s tribun. 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!                       

                                                                                                         

Martina Pustoslemšek 
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Prošnja II 

 
Zakaj ne greš iz mojih misli? 

Zakaj ostajaš v meni kot jagoda, 

ki dozoreva? 

 

Zakaj ne moreš oditi stran, 

da ne vidim tvoje lepe 

postave? 

 

Obrni se in 

pojdi svojo pot življenja! 

Obrni vstran vse dneve najine 

ljubezni!! 

 

Obrni vstran vse strašne še 

pretekle noči in jih – 

pozabi! 

 

Obrni se in glej v – 

tvojo prihodnost!!! 

 

TKsm 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Želja 

 
Želel bi ti dati čustva, 

ki jih pričakuješ. 

Želel bi ti darovati srečo, 

ki bi ustvarjala dvojni lik! 

Želel bi ti darovati ljubezen, 

a si ne upam … 

Želel bi ti darovati trdnost 

najine zveze, da naju združi! 

Želim si te, a v najini prihodnosti 

je še dolga, dolga pot … 

Želim si te!! 

 

TKsm   

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
 

vabi 
 

v ponedeljek, 28. marca 2016, na 

 
TRADICIONALNI VELIKONOČNI 

POHOD  
V MARIJA REKO. 

 

 
Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in 

Kisovarjeve domačije, 
mimo cerkvice sv. Miklavža do Doma pod 

Reško planino. 
Vračali se bomo po isti poti. 

Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse 
generacije. 

 
Odhod je ob 9. uri izpred kmetijske 

zadruge. 
 
                                                                                                   

Vabljeni! 

V A B I M O  
 

na pogovor in druženje z ministrico za obrambo RS, 
go. ANDREJO KATIČ,  

 

v petek, 25. marca 2016, ob 18.30  
 

  v sejni sobi Občine Tabor 
(Tabor 21, I. nadstropje). 

 

Ministrica za obrambo Republike Slovenije ga. 

Andreja Katič nam bo predstavila aktualno 

varnostno situacijo v luči begunsko-migracijske krize 

ter odgovarjala na vprašanja, povezana s civilno 

zaščito in gasilsko problematiko. 
 
 

Vljudno vabljeni! 
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Sobotno športno popoldne 
 

V okviru občinskega praznika ŠD Partizan Tabor pripravlja razne športne aktivnosti, ki bodo 

v soboto, 16. aprila, po 14. uri, na igrišču v Taboru. 

 

Vabljeni na nogomet, košarko, odbojko na mivki, balinanje, spretnostne igre in še kaj se bo našlo.  

 

Vabljeni. 

Športno društvo Partizan Tabor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi otroci, 
 

Občinska knjižnica Tabor vas vabi 

 na pravljično uro, ki bo v torek, 

 29. marca 2016, ob 18. uri v 

 Občinski knjižnici Tabor. 

 
Prijazno vabljeni.  

DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO IN TELESNO VZGOJO 

PARTIZAN TABOR 

 

VABILO 
 

Sekcija namiznega tenisa prireja v okviru občinskega praznika 

turnir v namiznem tenisu.  

Turnir bo potekal v soboto, 9. 4. 2016, v telovadnici Doma krajanov 

Tabor. 

 

 

Pričetek tekmovanja je ob 14.00, prijave se sprejema pol ure pred 

pričetkom tekmovanja. 

 

Dodatne informacije na tel: 031 671 499 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Vodja sekcije: 

Andi Baloh 

VAŠKA SKUPNOST MIKLAVŽ 

 

prireja 11. SALAMIJADO 
 

v PETEK, 22. 4. 2016, ob 20. uri, 

na RIBNIKU PRI LISJAKU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni vsi izdelovalci in ljubitelji domačih salam. 

 

SPREJEM VZORCEV SALAM ZA OCENITEV BO V  

TOREK, 19. 4. 2016. 

Več informacij izveste na tel. št.: 041 543 396 (Adi 

Laznik). 

 

VLJUDNO VABLJENI. 

 

VAŠKA SKUPNOST MIKLAVŽ 

Dragi otroci, 
 

Občinska knjižnica Tabor vas tudi tokrat 
vabi na pravljično uro, ki bo v torek, 26. 

aprila 2016, 
 ob 18. uri. 

 

                            
                   

 
 
 
 

Prijazno vabljeni! 



 

18 

Oglasi 

... in še modrosti naših babic 

17 

                                                           
 

 

 
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – APRIL IN MAJ 2016 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

1. 4. 2016 

18.00 
AVTOMOBILSKI SPA 2016 

AMZS Center varne 

vožnje na Vranskem 

AMZS 

(080 26 36) 

3. 4. 2016 

11.00 

OBČNI ZBOR  

DRUŠTVA UPOKOJENCEV VRANSKO 
Gasilski dom Vransko 

DU Vransko 

(041 815 211) 

5. 4. 2016 

10.00 
BRALNA URA Z OSKRBOVANCI  

NAŠEGA DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

6. 4. 2016  

18.00 

PREDSTAVITEV TEMELJNIH 

POSTOPKOV OŽIVLJANJA, DELOVANJA 

DEFIBRILATORJA IN MOBILNE 

APLIKACIJE iHELP 

predavalnica v 

Energetiki Vransko 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

7. 4. 2016 

18.00 

IZRAZI IN OBRAZI 

Odprtje pregledne razstave  

likovnih del Milene Šimunič 

Schwentnerjeva hiša 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298, 041 

919 829) 

13. 4. 2016 

17.00 TUDI MALI SAVINJČANI BEREJO 

Zaključna prireditev 
Kulturni dom Vransko 

Medobčinska 

splošna knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52) 

16. 4. 2016 

8.00 
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA 

zbor pred občinsko 

stavbo 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

16. 4. 2016 

10.00 
MAVRIČNI TURNIR V ODBOJKI ZA 

ŽENSKE 
Športna dvorana Vransko 

Športno društvo 

Vransko 

(031 283 113) 

19. 4. 2016 

10.00 
BRALNA URA Z OSKRBOVANCI  

NAŠEGA DOMA  

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

19. 4. 2016 

18.00 
PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

22. 4. 2016 

19.00 REVIJA DOMAČIH PEVSKIH ZBOROV Kulturni dom Vransko 

Kulturno društvo 

Vransko 

(051 262 585) 

23. 4. 2016–

21. 5. 2016 

 

KNJIGE MENJAJO LASTNIKA –  

BUKVARNA 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

petek, 25. marec, ob 18.30 

POGOVOR Z MINISTRICO ZA OBRAMBO 

ANDREJO KATIČ 

sejna soba Občine Tabor 

(SD, Občinska organizacija Tabor, 041 519 191) 

ponedeljek, 28. marec, ob 9.00 

VELIKONOČNI POHOD V MARIJA REKO 

izpred KZ Tabor 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

Koledar dogodkov in prireditev – marec, april, maj 
 

 Če ima o pustu sonce moč, mrzla bo velika noč.  
 

 
 

 

 
 

 O sv. Tiburciju (14. 4.) polje zeleno, dobra bo letina, zrnje jekleno.  
 

 Če je april deževen, kmet ne bo reven.  
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torek, 29. marec, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52) 

 
torek, 29. marec, ob 19.00 

KOŠARKARSKA TEKMA: STARI – MLADI 

Dom krajanov Tabor 

(ŠD Partizan Tabor, 031 895 542) 

 
sobota, 9. april 

od 9.00 do 13.00 

ČISTILNA AKCIJA 

(Občina Tabor, (03) 705 70 80, 040 706 029) 

 
ob 14.00 

OBČINSKI TURNIR V NAMIZNEM TENISU 

Dom krajanov Tabor 

(Andi Baloh, 031 671 499) 

 
 

 

 

 

sobota, 16. april, 14.00 

RAZNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI: nogomet, 

košarka, odbojka na mivki, balinanje, spretnostne 

igre 

igrišče pri šoli 

 (Športno društvo Partizan Tabor, 040 397 376) 

 
sreda, 20. april, ob 19. uri 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S 

PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ 

Dom krajanov Tabor 

(Občina Tabor, (03) 705 70 80 in Pevsko društvo Tabor) 

 
petek, 22. april, ob 20.00 

11. TRADICIONALNA SALAMIJADA 

Ribnik pri Lisjaku 

(Vaška skupnost Miklavž, 041 543 396) 

 
sobota, 23. april, ob 19.00 

35 LET DELOVANJA SAVINJSKIH ROGISTOV 

gosti: Ptujski rogisti, Vokalna skupina VOKS, 

instrumentalna zasedba, Juan Vasle z južnoameriškimi 

in slovenskimi samospevi pod šotorom 

(KD IC Tabor in sekcija Savinjski rogisti, 040 166 190) 

 

 

 

 

 

NEDELJA, 24. APRIL 

24. ŠENTJURSKI SEJEM 
 

ob 8.00: PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH STOJNIC IN KMEČKE TRŽNICE 

 
ob 9.00: SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA 

 
od 10.00 do 14.00: SEKAŠKO TEKMOVANJE LASTNIKOV GOZDOV 

Ribičev travnik  pri Domu krajanov 

(Društvo lastnikov gozdov spodnje Savinjske doline in Zavod za gozdove Slovenije, 

041 657 580) 

 
ob 10.00: PARADA: harmonikarji, konjeniki, hmeljski starešine, gasilci, društva občine Tabor, Kinološko 

društvo Celje, oldtimerji 

 
ob 10.30: TABOR IMA TALENT 

pod šotorom 

(Pevsko društvo Tabor in POŠ Tabor, 031 872 814) 

 
ob 11.20:  PREDSTAVITEV TAEKWON-DO KLUB SUN BRASLOVČE 

(Taekwon-Do klub Sun Braslovče, 041 365 007) 

pod šotorom 

 
od 13.00 do 22.00:  ZABAVA Z ANSAMBLI: Veseli Savinjčani, Lunca, Donačka 

pod šotorom 

 
RAZSTAVE IN DELAVNICE 

 
od 8.00 do 15.00: SPREMLJEVALNE RAZSTAVE 

- prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet, 
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- razstava unikatnega nakita in lesenih izdelkov  Kopos, 

- razstava unikatnega nakita Ine Gržina, 

- razstava Foto kluba Tabor 

Dom krajanov Tabor 

 
od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA MALIH ŽIVALI 

pod  kozolcem kmetije Lukman 

(Savinjsko društvo gojiteljev malih živali Občine Žalec, 031 669 970) 

 
Organizacija gostinskega dela prireditve: PGD Ojstriška vas - Tabor 

 

 
nedelja, 1. maj, ob 9.00 

PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO 

PLANINO IN ZAJČEVO KOČO 

odhod izpred KZ Savinjska dolina 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

ponedeljek, 2. maj, ob 16.00 

NOGOMETNA TEKMA: SEVER – JUG 

nogometno igrišče Razgan v Ojstriški vasi 

(Športno društvo Partizan Tabor, 051 381 306) 

 
Koledar je informativne narave, možne so spremembe. 

 

Ob velikonočnih praznikih vam želimo 

zadovoljstva, upanja, radosti in pomladnega 

sonca. 
 

 

župan, uredniški odbor, občinski svet in občinska uprava   

 

»Zgodovina nas uči, da se možje in narodi začnejo pametno vesti šele, ko so izčrpali 

vse druge možnosti.«  
 

(Abba Eban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid, vsebina. Člani uredniškega odbora: 

Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče, vsebina; Ana 

Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija: 

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

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

Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki 

kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov 

brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. 

Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: 

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

spletni strani www.obcina-tabor.si. 

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

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, Čisto veselje, Medobčinska 

splošna knjižnica Žalec, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, PGD Kapla, Likovna 

sekcija Mavrica, MePZ Tabor, DU Tabor, ŠD Tabor, Kmetija Laznik 

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom, osmrtnice, zahvale. 

 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 

Čestitka 
 


