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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sončni žarki nas vabijo v naravo, travniki počasi zelenijo in to je čas za prvo 

pomladansko solato ‒ regrat. Recepti priprave solat iz te izjemne rastline so različni, 

nekateri jo pripravljajo s krompirjem, jajci, nekateri z ocvirki ali s slanino. Odličen je 

tudi za pripravo omak in sveže stisnjenih zelenjavnih sokov ali smoothijev. 

Dokazano je, da je regrat prava vitaminska bomba, deluje protivnetno, protivirusno, 

razstruplja ter čisti organizem in še bi lahko naštevali. 

 

Naberite regrat, ki je cenjeno in že preizkušeno ljudsko zdravilo. 
 

 

 

 

  Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomlad trka na vrata 

 
Zima je pokazala zobe na naših cestah. Kljub malo snega 

so ceste zaradi zmrzali in nato še neuvidevnih 

prevoznikov lesa poškodovane in uničene. Optimizem v 

nove investicije je malo splahnel, saj bo velik del sredstev 

šel v sanacijo nastalih poškodb. 

 

Izbran je izvajalec za rekonstrukcijo ceste Tabor‒odcep 

Miklaužič. Čakamo pogodbo za sredstva s strani države 

in nato pristopimo k izvedbi. 

 

Podpisana je pogodba za hitro polnilnico električnih 

avtomobilov; uspešni smo bili na razpisu preko Eko 

sklada. Pripravljamo se tudi na razpis preko LAS, kjer je 

tudi zagotovljenih nekaj sredstev. 

 

Intenzivno se pripravljamo na slavnostno sejo, ki bo 26. 

4. 2017 in 25. Šentjurski sejem, ki bo 30. 4. 2017. Vabilo 

za udeležbo je bilo poslano tudi predsedniku države g. 

Borutu Pahorju. 

 

Nova garaža čaka na večnamensko kombinirano vozilo, 

ki ga pričakujemo do občinskega praznika.  

 

Narava se prebuja in pomlad bo hitro zadihala preko 

gozdov z novimi zelenimi pljuči.   

 

Čestitke materam ob materinskem dnevu in vabilo vsem 

občankam in občanom, da aktivno sodelujejo na vseh 

prireditvah občinskega praznika. 

 

Župan Tone Grobler 

                                                                                       

Iz županovega kabineta 
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Dobitniki priznanj Občine Tabor 2017 

 
Na predlog predlagateljev in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet Občine Tabor na 19. 

redni seji sprejel sklep o podelitvi priznanj za leto 2017: 

 

Prejemnik Priznanje Kratka obrazložitev Predlagatelj 

Društvo podeželske mladine 

Tabor 

Priznanje Občine 

TABOR 

Za požrtvovalno delo društva, 

doseganje visokih tekmovalnih 

rezultatov in s tem promocijo Občine 

Tabor. 

Sirše Marija 

Damijana Lukman 

Adi Laznik 

Lea Zupan 

Janez Mak Priznanje Občine 

TABOR 

Za požrtvovalno delo na področju 

gasilstva. 

PGD Loke 

Darko Nemivšek Priznanje Občine 

TABOR 

Za požrtvovalno delo na področju 

čebelarstva. 

Čebelarsko društvo 

Tabor 

Franc Parašuh Srebrna plaketa  

Občine Tabor 

Za požrtvovalno delo na področju 

gasilstva. 

PGD Kapla - Pondor 

Anica Gržina Srebrna plaketa  

Občine Tabor 

Za požrtvovalno delo na področju 

kulture. 

KUD Ivan Cankar 

Tabor 

 
Župan Anton Grobler bo podelil priznanje župana Medobčinskemu društvu invalidov Žalec za požrtvovalno delo društva 

ter ge. Milki Ribič za dolgoletno prizadevno delo na področju kulinarike. 

 

Alenka Kreča Šmid  

Pomladanska čistilna akcija bo 1. 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 čistilno 

akcijo.  

ČISTILNA AKCIJA bo potekala v 

soboto, 1. 4. 2017, 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 lahko 

pokličete 705 70 85 ali 040 706 029 ali pišete na e-naslov 

simon.jan@obcina-tabor.si. 

 

Simon Jan 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

mailto:simon.jan@obcina-tabor.si
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Saša Zidanšek Obreza 

Novice izpod Krvavice v aprilu 

 

Spoštovane občane in občanke, vse stalne in občasne pisce člankov in ostale 

ustvarjalce vsebine Novic izpod Krvavice obveščamo, da bomo prispevke za 

aprilske Novice zbirali do vključno 12. aprila 2017 do 12. ure. Vse kasneje 

poslane prispevke, žal, ne bomo mogli objaviti.  

 

Aprilske Novice bodo zaradi občinskega praznika v vaših nabiralnikih že nekaj 

dni prej kot običajno. Naslednje Novice izpod Krvavice bodo izšle konec maja.  

 

Na splošno velja, da gradivo zbiramo do 17. v mesecu. Zaželeno je, da prispevke pošljete v elektronski obliki na e-naslov: 

info@obcina-tabor.si. Hvala za razumevanje in pomoč pri soustvarjanju.  

 

Uredniški odbor 

 

Občina uspešno kandidirala na javnem pozivu Eko sklada za financiranje polnilne postaje za 

električna vozila 

 
Konec meseca februarja 2017 je občina s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, prejela odločbo o 

dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave 

in območjih Natura 2000. 

 

V Občini Tabor znaša delež območja Natura 2000 106 ha. Preračunano na celotno površino občine, ki znaša 3.483 ha, 

pomeni, da je tako 3,05 % občine pokrite s tem območjem, kar pa je dovolj, da je bil izpolnjen tovrstni pogoj za prijavo. 

 

V skladu z ostalimi pogoji javnega poziva smo predhodno, to je v mesecu januarju 2017, izvedli javni razpis za dobavo 

polnilne postaje za električna vozila. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Zavod zadihaj, Inštitut za trajnostno 

mobilnost in prijazne energije, Maribor, so.p., s katerim je bila sredi marca 2017 tudi podpisana pogodba o nakupu, dobavi 

in upravljanju električne polnilne postaje. 

 

Zavod je na pobudo uporabnikov 

električnih vozil samostojno razvil 

komplet polnilnih enot, namenjen 

gostinskim obratom, hotelom, 

parkiriščem, trgovskim centrom, 

občinam in drugim zainteresiranim 

organizacijam, ki bi z namestitvijo 

polnilnic dobile več sinergijskih 

učinkov.  

 

Gre za 4.985,00 EUR vredno naložbo, 

ki bo v celoti financirana s strani Eko 

sklada. Občina bo zagotovila le 

prostor za namestitev polnilnega 

mesta in priključek na električno 

omrežje. 

 

Postaja bo omogočala polnjenje vseh tipov električnih vozil, kot so avtomobili, kolesa, invalidski vozički. Dostopna bo 24 

ur na dan 7 dni v tednu. Uporaba bo tako zagotovljena vsakomur, torej tudi popotnikom, kar je pri mobilnosti bistvenega 

pomena. 

 

Polnilnica bo opremljena tudi z večjim monitorjem, ki bo poleg prikaza funkcij polnilnice omogočal tudi marketinški 

prostor za lokalna podjetja in promoviranje občine nasploh. 

 

Polnilna postaja za električna vozila bo locirana v neposredni bližini občinske stavbe, samo dobavo in postavitev pa 

pričakujemo v poletnih mesecih. 
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Prejeli smo 

Spoštovani občani! 

 

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

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

 

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

 

 

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

tel. št. 040 303 888. 

 

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

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

Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, 

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

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

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

 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                      

                                                                                                                   Vaša pravna klinika                                               

 

Na navedeno 

telefonsko številko in 

e-naslov 

miha.centrih@pravna

klinika.si se lahko 

obrnete tudi z 

vprašanji, ki se 

nanašajo na delo 

občinskega sveta in 

nasploh Občine 

Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v 

volilnem okraju Loke, 

sem vam na voljo v 

prostorih Občine 

Tabor tudi v času 

uradnih ur Pravne 

klinike, torej vsako 

prvo sredo v mesecu 

med 17.00 in 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev sokrajana 

 
Sem Boštjan Topovšek in s svojo družino živim v 

Taboru. Sem Core Energetics svetovalec, mojster Coach 

nevrolingvističnega programiranja, Peat procesor, učitelj 

gong joge, gong mojster, učitelj joge smeha. Sem ljubitelj 

funkcionalne vadbe, borilnih športov in joge. 

 

Področje razvoja človeških potencialov in medosebnih 

odnosov raziskujem od leta 2004.  

 

Leta 2008 sem se začel profesionalno ukvarjati 

s psihološkim svetovanjem, coachingom in poslovnimi 

izobraževanji. Svoje znanje sem vsako leto nadgrajeval. 

Leta 2011 sem prišel v stik s psihoterapevtsko 

metodo, imenovano Core Energetics. Za razliko od 

klasičnih psihoterapevtskih metod, ki so osredotočene 

na um, se Core Energetics osredotoča tako na um kot tudi 

na telo. Core Energetics gradi svoje principe na telesno 

orientiranih pristopih v psihoterapiji. 

Pri svojem delu uporabljam tehnike telesne psihoterapije 

Core Energetics, nevrolingvističnega programiranja in 

zvočnega sproščanja. Izvedel sem več 100 poslovnih 

izobraževanj in delavnic ter pomagal več 100 klientom. V 

Termah Olimia Podčetrtek in v Pristavi pri Mestinju že 

več let zapored vodim vadbo joge z zvočno kopeljo. Več 

o meni in mojem delu lahko 

preberete na  

http://humanu.center/. 

 

Vse se začne pri odnosu do 

sebe 

 

Ali ste že kdaj slišali nasvet 

»Misliti moraš bolj pozitivno! 

Moraš se imeti rad/a! Ne oziraj se na preteklost, 

pomembna je sedanjost!«? Zagotovo ste ga. Če ne od 

znancev ali sorodnikov, pa iz kakšne knjige ali oddaje za 

osebno rast. Sliši se zelo enostavno in tudi logično, 

kajne? Žal pa vse skupaj ni tako preprosto. 

 

Bližje resnici je dejstvo, da se velika večina stvari v 

telesu dogaja nezavedno in avtomatizirano. Takšno je 

tudi naše vedenje, naša čustva, tudi naše misli, zato jih ne 

moremo kar ustaviti, zamenjati ali izbrisati. Telo regulira 

vse pomembne procese v nas ne da bi morali pomisliti na 

njih. Tudi um je pomemben del nas. Zavedanje, ki nam 

ga daje um, je ključni element v mozaiku sprememb in 

osebnega napredka.  

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Stanja, kot so depresija, strah, stres, izgorelost, 

ljubosumje, agresija, žalovanje, nemoč itn. so lahko 

posledica popolnoma objektivnih dejavnikov v 

sedanjosti, vendar, glede na izkušnje s klienti, so vedno v 

kombinacijah z neoptimalnim avtomatiziranim odzivom 

telesa.  

 

Ste se v katerem izmed naštetih dejstev prepoznali? Imate 

kakšne omejujoče vzorce, ki vas ovirajo na vaši poti 

skozi življenje? Verjamete, da je čas, da se tega rešite? 

 

Če se boste odločili svoje težave reševati z mojo 

pomočjo, bomo pristopili celostno: prehrana, spalne 

navade, gibanje, življenjski stil, delo z nezavednim s 

pomočjo mentalnih tehnik, delo s telesom s pomočjo 

tehnik telesne psihoterapije. Ni vsaka metoda za vsakega. 

Nekaterim ustreza bolj umski, drugim bolj telesni, tretjim 

bolj energetski in duhovni pristop. Ne vedno, toda včasih 

je potrebno vse elemente medsebojno povezovati. Hitrost 

napredka in način dela je odvisen predvsem od tega, kako 

močno se je težava ukoreninila v telo in podzavest ter 

kakšen je njen izvor. Ne morem vam obljubiti, da bo 

coaching vedno prijeten, lahko pa vam obljubim, da bom 

vedno naredil vse, kar v danih okoliščinah lahko. 

Praviloma je začetek vsakega srečanja namenjen 

pogovoru. Skozi pogovor bomo odkrili, kaj je tista glavna 

točka, ki v danem trenutku potrebuje pozornost. 

 

Cilj srečanj z mano ni neusmiljen boj z neželenimi stanji, 

ampak učenje sistemov za regulacijo v človeku, da ti 

delujejo v bolj zdravem ravnovesju. 

 

Če nimate varstva za otroke v času coachinga, jih lahko 

pripeljete s sabo. Prevzela jih bo moja partnerka Marta 

Vehovar, ki je vzgojiteljica in učiteljica plesa. Hiša je 

praviloma vedno polna otrok, zato vašim otrokom ne bo 

dolgčas. Na voljo so zunanje zelene površine in različna 

igrala. Kadar vreme ne dopušča zunanjih aktivnosti, je na 

voljo več različnih zaprtih površin v hiši in izven nje. 

 

Prvi korak na poti sprememb je vedno stik s sabo in 

svojim telesom. 

 

Boštjan Topovšek  

030 689 000,  bostjan@lepdanzaspremembo.si 

 

                                                                       

 

Upravna enota Žalec v letu 2016 

 
Čeprav je morda upravno poslovanje v postopkovnem 

smislu dokaj predvidljivo, je bilo leto 2016 v strateškem 

pogledu za Upravno enoto Žalec na nek način 

prelomnega pomena. Po sprejetju Strategije razvoja 

slovenske javne uprave – SJU 2020 smo naše delovanje v 

okviru možnosti prilagajali njenim strateškim ciljem. 

Etiko upravnega poslovanja, medsebojne odnose in 

odnose do naših strank pa še temeljnim načelom, 

vrednotam in smernicam za zakonito, samostojno, 

politično nevtralno, strokovno, nepristransko, 

transparentno, etično in odgovorno delo, ki jih v podporo 

SJU 2020 določa Politika Vlade Republike Slovenije o 

napredku in kakovosti sodobne javne uprave.  

 

V skladu z navedenim so tudi prizadevanja za izboljšanje 

sistema kakovosti in kontrolnega okolja, etiko upravnega 

poslovanja, dobre medsebojne odnose in zadovoljstvo 

strank v letu 2016 dala dobre rezultate. Z enakim 

številom zaposlenih (44), kot v letu 2015, smo dosegli 

zastavljene cilje. Zaradi varčevalnih ukrepov in s tem 

povezane potrebe po racionalizaciji smo bili primorani 

zmanjšati naše organizacijske enote po posameznih 

območjih, tako da zdaj deluje le še Krajevni urad 

Vransko. Tega  še vedno ohranjamo, ker je poleg 

krajevne oddaljenosti od upravne enote zelo dobro 

obiskan.  

 

Statistični podatki kažejo, da smo imeli v letu 2016 

skupno v reševanju 18.302 upravnih zadev. Pri tem nam 

je v veliko zadovoljstvo, da se je ob tako visokem številu 

postopkov zmanjšalo število pritožb na naše delo v 

primerjavi z letom 2015, kar nas dodatno utrjuje v 

prepričanju, da smo z našimi prizadevanji za kakovost 

dela in medosebnih odnosov, tako znotraj kolektiva kot v 

odnosu do strank, na pravi poti. Od vseh prejetih pritožb 

jih je bilo največ na področju gradenj (8). Ugotavljamo, 

da so najpogostejši pritožbeni vzroki na tem področju 

zunanjega in ne notranjega izvora. Gre za nejasnosti pri 

razlagi prostorskih aktov kot tudi zakonodaje in 

podzakonskih predpisov s tega področja. Iz tega je 

razvidno, da so vzroki za nezadovoljstvo bolj sistemske 

narave, tako da na njih sicer znova opozarjamo, vendar 

kaj dosti očitno ne moremo  vplivati. Narava vzrokov 

torej kaže, da je dejansko število pritožb na delo naših 

zaposlenih zelo nizko, čeprav smo v preteklem letu izdali 

407 gradbenih in 49 uporabnih dovoljenj. S tem se sicer 

ne tolažimo, ker posledice občutimo oboji, tako zaposleni 

kot stranke v postopkih. Prav zato znova v poročilih in 

sicer izražamo pričakovanje, da se bo kakovost urejanja v 

prostorskih in drugih splošnih aktih sčasoma vendarle 

izboljšala.  

 

Na področju prometa je bilo v preteklem letu kar nekaj 

novosti v Zakonu o dopolnitvah Zakona o motornih 

vozilih in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona 

mailto:bostjan@lepdanzaspremembo.si
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o pravilih cestnega prometa. Šaljivec bi upravičeno lahko 

rekel, da jih je kar nekaj že v sami dolžini naslovov 

sprememb obeh novel zakonov. Obe sta stopili v veljavo 

novembra z namenom, da bi zagotovili višji standard 

varnosti voznikov in potnikov na kolesih, kolesih s 

pomožnim motorjem in mopedih. Tako morajo biti 

mopedi po novem registrirani od 1. maja 2017 dalje. Če 

je bil moped pred 1. 5. 2004 registriran na območju 

Republike Slovenije, tako kot do sedaj npr. starodobnik 

ali traktor, ga lahko registrirate brez dokazila o izvoru in 

lastništvu, seveda pod pogojem, da lastništvo ni sporno, 

na podlagi ugotovitvenega postopka o lastništvu. Največ 

tovrstnih upravnih postopkov pričakujemo spomladi, v 

času, ko pomladne energije zopet poženejo ljubitelje 

tovrstnih jeklenih konjičkov na cesto. Zato jim že zdaj 

naslavljamo prirejeni slogan o varnosti v cestnem 

prometu – bodi tudi pri lastništvu motorja pripravljen, 

viden in previden.  

 

Novembra 2016 je bila upravnim enotam na podlagi 

Zakona o dimnikarskih storitvah dodeljena nova 

pristojnost, tako da smo do konca leta izdali dve 

dovoljenji dimnikarskim družbam in sedem licenc 

dimnikarjem. Na spletni strani ministrstva za okolje in 

prostor je objavljen seznam dimnikarskih družb, ki ga 

bodo sproti dopolnjevali. Z objavo seznama so hkrati 

uporabniki dimnikarskih storitev pozvani, da si 

najkasneje do 30. junija 2017 izberejo dimnikarsko 

družbo za opravljanje storitev na njihovi kurilni napravi, 

in sicer za obdobje naslednjih 12 mesecev. 

 

Na področju vojne zakonodaje je bila v letu 2016 

ponovno priznana pravica vojnim veteranom do 

dopolnilnega zdravstvenega varstva. Zakon o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije, ki je začel veljati 1. 

januarja 2016 (za obdobje dveh let), je za leto 2016 

določil spremenjene pogoje za njeno priznanje. To 

pravico je pridobilo 568 vojnih veteranov. 

 

V naši pristojnosti je tudi izdajanje vrednotnic. Uvedene 

so bile leta 2014, in sicer za osebno dopolnilno delo, na 

podlagi katerega se lahko opravlja osebno dopolnilno 

delo, s ciljem spodbujanja zakonitega opravljanja del, ki 

se najpogosteje opravljajo na črno (npr. pomoč v 

gospodinjstvu, občasno varstvo otrok …). V preteklem 

letu smo jih izdali 329. 

 

Upravno notranje zadeve (državljanstvo, društva, orožje, 

eksplozivi, javne prireditve, tujci, osebno ime, osebne 

listine, matične zadeve, promet, itd.) sodijo med 

najobsežnejše in zajemajo raznovrstne postopke. Njihovo  

število je v preteklem letu preseglo 15.600 zadev. V to 

področje spada tudi prijava prebivališča, kamor se 

uvrščajo postopki ugotavljanja dejanskega stalnega 

prebivališča. Veliko število tovrstnih postopkov (333) je 

večinoma posledica nastalih gospodarskih razmer, 

osebnih in finančnih stisk ter neplačevanja dolgov. Z 

razumevanjem sprejemamo okoliščine, da potrebujejo 

ljudje v stiski več pozornosti in razumevanja. Temu 

primerno si prizadevamo, da jim pomagamo. Žal so 

nekatere stranke v tovrstnih postopkih kljub temu 

nestrpne in žaljive, včasih celo nasilne. 

 

Nekateri lastniki vozil se jezijo zaradi prekrškovnih 

postopkov, ki jih je upravna enota kot prekrškovni organ 

dolžna uvesti po uradni dolžnosti, zaradi poteka 

veljavnosti prometnega dovoljenja, nespremenjenih 

podatkov v prometnem dovoljenju, prenehanja 

veljavnosti zavarovalne police in glede prijave lokacije 

vozila pri odjavi vozila. Na podlagi opustitev prej 

navedenih zakonskih obveznosti smo izdali 122 plačilnih 

nalogov. Kot rečeno, upravna enota je pri tem dolžna 

ukrepati po uradni dolžnosti. Seveda se je prekrškom 

mogoče preprosto izogniti: samo zakone je treba 

spoštovati.       

 

V skladu z Zakonom o povračilu škode osebam, za katere 

je bilo po odločbi Evropskega sodišča za človekove 

pravice ugotovljeno, da so bile izbrisane iz registra 

stalnega prebivalstva, smo izdali 31 odločb in do konca 

preteklega leta izplačali 70.591.67 EUR.  

 

Pomemben del naših nalog, poleg številnih postopkov z 

različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so še 

druge upravne naloge, teh smo izvedli 31.202 (npr. 

različna potrdila iz uradnih evidenc). Glede tega velja 

posebej poudariti delo na področju prometa s kmetijskimi 

zemljišči in gozdovi ter kmetijami, kamor spada urejanje 

grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev oziroma t.i. 

GERK-ov. Teh smo v letu 2016 zarisali natančno 1.056.  

 

Statistika naših najbolj prijetnih nalog pri poročnih 

obredih kaže, da je zakonsko zvezo v letu 2016 sklenilo 

124 parov. Malo za šalo, malo zares, gre za postopek, ki z 

ljubeznijo in optimizmom mladoporočencev posebej 

motivira.  

 

Malo manj pa nam je v zadovoljstvo, da si že več let 

prizadevamo za dokončanje denacionalizacijskih zadev, 

ki izstopajo po obsegu nacionaliziranega premoženja. 

Konec leta 2016 smo imeli v reševanju tri zadeve, od tega 

sta dve zadevi v pritožbenem postopku. 

 

Za konec, a ne nazadnje, velja poudariti, da je k dobrim 

rezultatom in kakovostnemu odnosu do naših strank tudi 

v preteklem letu prispevalo dobro sodelovanje z vsemi 

državnimi organi, organi lokalne samouprave in javnimi 

ustanovami, predvsem na področju okolja in prostora, 

upravnih notranjih zadev in policije, centra za socialno 

delo, zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, organov 

pravosodja, sodišč in pravobranilstva.  

 

                                                                                                   

Simona Stanter, načelnica 
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Karmen Kreže 

Obvestilo Upravne enote Žalec nosilcem kmetijskih gospodarstev 

 
Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske subvencije obveščamo, da bo letos oddaja zbirnih vlog potekala v obdobju od 27. 

februarja 2017 do vključno 6. maja 2017. 

 

Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo urediti podatke v Registru kmetijskih gospodarstev (GERK-e) na Upravni 

enoti vsaj en dan pred vložitvijo zbirne vloge. 

 

Obveščamo vas, da lahko svoje GERK-e pregledate na spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG 

(http://rkg.gov.si/GERK/), kjer so poleg grafičnih podatkov o GERK-ih pod seznamom GERK-ov na voljo tudi 

informacije o neusklajenih podatkih v RKG. 

 

Za uskladitev GERK-ov se lahko predhodno dogovorite za termin na sedežu Upravne enote Žalec, na telefonski številki  

(03) 713 51 33 (Andreja Leskovšek), (03) 713 51 32 (Barbara Planinšek) ali (03) 713 51 38 (Petra Siter). 

                                                                                                   

  Upravna enota Žalec 

 

 
 

 

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, marec 2017: 
 

 Tina Maze, Vito Divac: Jaz. Tina.: biografski 

roman; 

 Jennifer Berne: Na žarku svetlobe: zgodba o 

Albertu Einsteinu; 

 Marcel Štefančič, jr.: Branje Boba Dylana na 

klancu: esej o edinem nobelovcu, ki ga vsi 

poznajo; 

 Héctor García (Kirai) in Francesc Miralles: 

Ikigaj: japonska umetnost življenja; 

 Mladinski atlas. Živali. 

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

 
Občinska knjižnica Tabor 

 

Pravljična urica v 

Občinski knjižnici 

Tabor 

 
Na pustni torek so na 

pravljično urico prišle maškare. 

Tudi pravljičarka je prišla 

oblečena v Indijanko. Maškare 

so pozorno poslušale pravljico 

o vrančku Dokolenku, ki ga je 

ovčka povabila na zabavo z 

obljubo, da se bodo igrali, kar 

bo on hotel. Seveda ni bilo 

čisto tako. Vsak se je hotel 

igrati samo tisto, kar je bilo 

njemu všeč. Kmalu so se vsi 

prepirali in zmerjali. Nazadnje 

pa so se le nekako pobotali. 

Vsi, razen vrančka. Ta je 

užaljeno odkorakal domov. Na 

poti domov pa je nekaj našel in se domislil čisto nove igre. Igre, ki so jo hoteli igrati vsi. Po pravljici je vsaka maškara 

izdelala svojo masko vrančka Dokolenka. 

http://rkg.gov.si/GERK/
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Agencija za varnost prometa se pridružuje akciji  

40 dni brez alkohola v času od 1. 3. do 15. 4. 2017 

 
 (Ljubljana, 1. marec, 2017) Akcija 40 dni brez alkohola, 

katere nosilec je Slovenska Karitas in poteka v 

sodelovanju z Med.Over.Net in Agencijo za varnost 

prometa bo trajala od 1. marca do 15. aprila. 

Organizatorji želijo k akciji pritegniti čim večje število 

posameznikov, družin in skupin, da zmanjšajo oz. 

prenehajo z uživanjem alkohola ter da hkrati nikoli ne  

sodelujejo v prometu v kolikor so pod vplivom alkohola. 

Letošnji slogan akcije je »Izberi prav. Bodi z mano.«, s 

katerim želijo poudariti predvsem ožje medosebne 

odnose kot najpomembnejše pri podpori posamezniku, da 

se odloči za zmanjšano pitje alkohola.  

 

Alkoholiziranost je še vedno eden izmed glavnih 

dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč, 

predvsem tistih z najhujšimi posledicami. V preteklih 

letih lahko sicer 

spremljamo 

pozitiven trend 

zmanjševanja 

deleža 

alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč, vendar 

pa nam je lansko leto, ko se je število najhujših 

prometnih nesreč v povezavi z alkoholom ponovno 

povečalo, ponovno pokazalo, da je potrebno na tem 

področju nadaljevati in nadgraditi obstoječe aktivnosti.  

 

Alkohol v prometu je odraz širšega okolja in je hkrati tudi 

javnozdravstveni problem. Poleg nadzora in kaznovanja 

je zato izrednega pomena opozarjanje na le-tega, 

osveščanje in izvajanje številnih preventivnih aktivnosti. 

Pomembno je, da se v družbi jasno izoblikuje mnenje, 

Večer Kajuhove poezije 

 
V sredo, 22. februarja 2017, na 

dan, ko je leta 1944 padel Karel 

Destovnik, s partizanskim 

imenom Kajuh, smo v sejni sobi 

Občine Tabor bibliotekarki 

Medobčinske splošne knjižnice 

Žalec Valerija Jerman in Karmen 

Kreže ter člani Dramske sekcije 

Teloh Matej Demšar, Davorin 

Drnolšek, Jana Sotlar, Metka 

Zimšek in Scarlett Štojs pripravili 

kulturni večer Kajuhove poezije. 

Pripoved Kajuhovega življenja, ki 

jo je popestril recital njegove 

poezije, je pripravila Tanja 

Kastelic, umetniška vodja 

Dramske sekcije Teloh, ki deluje 

v sklopu Kulturnega društva Ivan 

Cankar Tabor. Dogodek je 

obogatila razstava z naslovom 

Karel Destovnik – Kajuh avtorice 

Stanke Ledinek iz Knjižnice 

Velenje. 

 

Prireditev je bila del projekta 

literarnih prireditev, ki jih 

sofinancira Javna agencija za 

knjigo Republike Slovenije. 

 

Karmen Kreže 
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da je alkohol splošni problem, ter da je potrebna 

ničelna toleranca do alkohola v prometu, v vseh 

vlogah, tako med vozniki kot tudi pešci in kolesarji. 

 

Na Javni agenciji je akcija tudi del aktivnosti izvajanja 

nacionalne akcije in Nacionalnega programa varnosti 

cestnega prometa 2013–2022, ki sledi dvema osnovnima 

ciljema:  

- zmanjšanje števila prometnih nesreč s soudeležbo 

alkohola in 

- zmanjšanje števila mrtvih in hudo poškodovanih. 

 

V Sloveniji je alkohola v prometu še vedno preveč. 

Sprejemljiva je le ničelna toleranca, ki jasno sporoča, da 

je tveganje zaradi alkohola v prometu preveliko. V 

lanskem letu je namreč zaradi alkoholiziranosti 

povzročitelja umrlo 38 oseb, 170 je bilo huje 

poškodovanih. Delež alkoholiziranih povzročiteljev 

prometnih nesreč znaša skoraj 10 %, povprečna 

alkoholiziranost pa je izredno visoka, več kot 1,4 

promila. Verjetnost povzročitve prometne nesreče je pri 

alkoholiziranosti 1,1 promila skoraj 20-krat večja v 

primerjavi s treznim voznikom. 

 

V letošnjem letu se agencija akciji pridružuje s svojimi 

aktivnostmi na lokalni ravni tudi v sodelovanju s 50 

slovenskimi občinami, ki bodo z opozarjanjem, objavami 

v lokalnih glasilih in terenskih akcijah opozarjale in 

osveščale udeležence v prometu.  

 

Preberite in upoštevajte 

S skupnim jasnim sporočilom želimo opozoriti 

udeležence v prometu:  

1. Alkohol v prometu je eden izmed glavnih dejavnikov 

tveganja udeležbe v prometni nesreči.  

2. Zavedajte se, da se že s prvim kozarcem alkohola 

slabšajo naše psiho-fizične sposobnosti za varno 

udeležbo v prometu.  

3. Nikoli ne vozite pod vplivom alkohola niti se ne 

vozite z voznikom, ki je užival alkohol. 

4. Tudi pri pešcih in kolesarjih je alkohol dejavnik 

tveganja, saj je vsako leto nekaj pešcev in kolesarjev, 

ki so utrpeli hude posledice v prometnih nesrečah 

zaradi alkohola. 

 

Upoštevajte naslednja priporočila in tako prispevajte 

k manjši škodi zaradi alkohola:  

 Nikoli ne sodelujte v prometu pod vplivom alkohola, 

niti kot voznik, pešec ali kolesar.   

 Zmanjšajte količino popitega alkohola. 

 Bodite dober zgled otrokom in mlajšim ter jim nikoli 

ne ponujajte alkohola. 

 Opozorite tudi druge, da ne sodelujejo v prometu pod 

vplivom alkohola, to je vaša moralna odgovornost. 

Kontaktna oseba in dodatne informacije: 

Javna agencija RS za varnost prometa, Mateja Markl, 

tel. (01) 400 88 70  

e-naslov: pr@avp-rs.si, Mateja.Markl@avp-rs.si. 

 

Javna agencija RS za varnost prometa 

 

Planet generacij 

 
V okviru projekta VEČGENERACIJSKI CENTER Planet generacij na Upi Ljudski univerzi  

Žalec ponujamo različne brezplačne aktivnosti s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem 

in medgeneracijskem povezovanju. 

  
Projekt Planet generacij zagotavlja 3 osrednje prostore neformalnega druženja v lokalnem okolju (1-krat v Velenju, 1-krat 

UPI Žalec, 1-krat Hiša Sadeži družbe Žalec) in še 14 dislokacij, na katerih bodo potekale različne vsebine. 

 

mailto:pr@avp-rs.si
mailto:Mateja.Markl@avp-rs.si
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S ponosom vas vabimo, da nas obiščete na UPI Žalec in se nam pridružite na tedenskih medgeneracijskih delavnicah in 

aktivnostih za vse generacije. 

  

Spodaj je urnik BREZPLAČNIH aktivnosti, ki jih bomo v mesecu aprilu izvajali na UPI Žalec. Več informacij je 

dosegljivih na telefonski št. (03) 713 35 51 (referat) ali na spletni strani https://www.upi.si/. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marjeta Brunšek, Planet Generacij UPI Žalec 

 

 

 
 

Iščemo Naj prostovoljke, prostovoljce in projekte leta 2016! 

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) smo letos že petnajstič zapored razpisali natečaj Prostovoljec leta, v okviru 

katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. 

voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto 2016. Natečaj znova poteka pod častnim pokroviteljstvom 

predsednika RS Boruta Pahorja. 

https://www.upi.si/
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Samo Vehovar, Telekom Slovenije 

K prijavi v natečaj vabimo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine in posameznike, torej vse, ki 

so v svoje dejavnosti v letu 2016 vključevali prostovoljstvo.  

Pri posameznikih bomo izbirali najboljše v naslednjih kategorijah: Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v starostnih 

skupinah do 19 let, od 20 do 30 let in nad 30 let, izbrali pa bomo tudi Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri 

projektih pa bomo izbirali Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Tudi letos dajemo poseben poudarek 

mednarodnemu prostovoljstvu. Pri projektih moramo še poudariti, 

da šteje kakršnakoli organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo 

več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo administrativnem 

smislu.  

Rok za prijave je 5. april 2017. 

Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij bomo po izteku natečaja, predvidoma v juniju, 

povabili na zaključno prireditev, kjer bomo podelili nazive in priznanja izbranim prostovoljcem in projektom. 

 

NE POZABITE!: Promocija prostovoljskega dela (in ne tekmovanje!) je ključni namen natečaja. Z natečajem, povabilom 

na prireditev in priznanjem za sodelovanje, ki ga dobijo vsi prijavljeni prostovoljci in projekti, lahko pomagamo pohvaliti 

in spodbuditi prostovoljsko delo tudi pri vas. Prejeto priznanje bo morebiti vaše prostovoljce spodbudilo k še boljšemu 

delu v prihodnje, prav tako pa bo lahko spodbuda za druge (potencialne) prostovoljce v vaših vrstah. 

Vprašanja in prijave naslovite na: prostovoljec@mss.si. Prijave sprejemamo, seveda, tudi po navadni pošti; vse 

podrobnosti si lahko preberete na naši spletni strani www.mss.si, kjer najdete celotno besedilo natečaja in prijavnici. 

Če iz kakršnihkoli razlogov ne morete dostopati do razpisa ali prijavnic, nam pišite ali nas pokličite (01 425 60 55 – Irina 

Gutirea Trishina) in poskrbeli bomo, da dokumenti pridejo do vas. 

 

Vabimo, da nas spremljate tudi na Facebooku, kjer bomo objavljali novice in podrobnosti o natečaju. 

 

Za vaše prijave in druge odzive se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo! 

Ekipa Mladinskega sveta Slovenije 

 

Telekom Slovenije širi optično omrežje v Taboru 

 

Telekom Slovenije v sodelovanju z Občino Tabor gradi optično omrežje, ki bo prebivalcem omogočilo višje internetne 

hitrosti in boljšo izkušnjo spremljanja televizije. V Telekomu Slovenije sicer predvidevajo, da bo gradnja v sodelovanju s 

krajani in občino potekala tekoče, tako da bi izgradnjo celotnega novega optičnega omrežja na območju Tabora zaključili 

do jeseni 2017.  

 

Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, ki omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, 

saj je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne motnje in udar strele. Optično omrežje zagotavlja kakovostno 

uporabo širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in internetna telefonija. Krajani bodo o možnostih uporabe in 

naročila storitev Telekoma Slovenije seznanjeni sproti, ko bo omrežje na posameznem območju nadgrajeno in bo možen 

vklop novih naročnikov. V Telekomu Slovenije priporočajo, da se krajani za prehod na optiko odločijo že v času izvedbe 

gradbenih del, saj bodo po tem dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z daljšim časovnim zamikom.  

 

Po zaključeni nadgradnji bodo imeli krajani na voljo najsodobnejše storitve Telekoma Slovenije, ki vključujejo internet, 

televizijo in fiksno telefonijo. Televizija Telekoma Slovenije nudi širok nabor TV vsebin za vso družino, poleg tega pa še 

številne napredne funkcije. Tako možnost Ogled nazaj omogoča ogled TV vsebin do 7 dni nazaj, v videoteki DKino in 

naročniških videotekah (Pickbox, Voyo, Minimax + ter HBO OD in HBO GO) pa so vam na voljo dodatne TV vsebine. S 

storitvijo TViN lahko TV programe spremljate prek računalnika, tablice ali pametnega telefona kjerkoli. Za pomoč pri 

odločitvi vam je na voljo tudi obisk svetovalca na domu. 

 

Več informacij o ponudbi Telekoma Slovenije je na voljo v Telekomovih centrih, kjer lahko želene storitve tudi naročite. 

Za dodatne informacije so vam svetovalci Telekoma Slovenije 24 ur na dan na voljo tudi na brezplačni številki 080 80 00 

ali na e-naslovu info@telekom.si.  
 

 
 

mailto:prostovoljec@mss.si
http://www.mss.si/
https://www.facebook.com/prostovoljec.leta
mailto:info@telekom.si
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S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod 

novorojenčkov: 

 
 

 

 

 

 

  25. decembra 2016 se je rodil 50 cm velik in 3010 g težek deček Ažbe     

      ponosni sestrici Maši ter staršema Kseniji Kovče in Matjažu Cvilaku iz  

      Tabora. 

 

 25. januarja sta se v Ljubljani rodila 45 cm velik in 2295 g težek deček  

     Tomaž ter 44 cm velika in 1895 g težka deklica Ana staršema Anji Gostečnik  

     in Tomažu Miklavcu iz Črnega Vrha. 

 

 3. februarja se je v Celju rodil 52 cm velik in 3600 g težek deček Jan staršema Metki in Alešu Cizeju iz   

     Pondorja. 

 

 5. marca se je v Celju rodil 50 cm velik in 3970 g težek deček Kijan staršema Sandri Drnolšek in Cirilu  

     Plotu iz Lok. 
 

                                                                 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Povabilo k vpisu v Vrtec Tabor za šolsko leto 2017/2018 

 
Vpis predšolskih otrok NOVINCEV v programe za 

otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od 

ponedeljka, 3. 4., do petka, 7. 4.  2017.  

 

V petek, 7. 4., bo vpis možen v Vrtcu Tabor od 8.00 

do 14.00, od ponedeljka, 3. 4., do četrtka, 6. 4. 

2017, 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 

2017/2018. 

 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že 

obiskujejo) bo potekal od  ponedeljka, 27. 3., do 

petka, 31. 3. 2017. 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 

2017 (za otroke, ki se nam bodo priključili 1. 9. in 

bodo takrat izpolnjevali pogoj, starosti najmanj 11 

mesecev). 

 

Veselimo se sodelovanja z vami! 

                                                                                                             

OŠ Vransko - Tabor 

Iz vrtca in šolskih klopi 

Obiskala nas je štorklja 

mailto:info@obcina-tabor.si
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V skupini 1‒2 leti, smo se že dodobra prebudili. Po novem letu so se nam pridružili še trije otroci, ki so se že 

uvedli in spoznali naš vsakdan. Naš vsakdan pa se, razen rutine (prehranjevanje, spanje), spreminja vsak dan. Od 

zimskih dogodivščin pozimi (sankanje, tipanje snega, slikanje …), pusta (po zgodbi Muc išče čarovnico) do 

prometa, ki nas je zapeljal v pravo pomlad. Veselimo se gibanja na prostem in vseh novincev, ki še prihajajo. 

 

Prijeten pozdrav otrok skupine 1‒2 leti z Matejo in Ido 

 

Pozdrav iz nove igralnice 

 
V ponedeljek, 27. 2., smo se otroci skupine 3‒5 preselili v novo igralnico. Ta se nahaja v objektu, kjer je tudi 

telovadnica in občinska knjižnica. Občina Tabor, ki je želela zagotoviti varstvo za predšolske otroke svoje 

občine, nam je odstopila prostor, in s tem s 1. 3. omogočila odprtje dodatnega polovičnega oddelka jasličarjev v 

našem vrtcu. 

 

Nova igralnica, ki je zelo razgibana in še prostornejša od prejšnje, nam omogoča postavitev še dodatnih 

kotičkov. Otroci imajo na voljo večjo igralno površino in pestrejšo izbiro aktivnosti.  

 

Obiščite nas kdaj in videli boste, da se imamo super. 

 

Otroci 3‒5 z Lidijo in Urško 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomladansko prebujanje 
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Zdaj pa že dobro poznate zgodbo med Friderikom in Veroniko. Iskrena ljubezen med njima je rodila njunega 

prvega in edinega otroka Ivana. 

 

Ivan je bil rojen 24. februarja 1424 v gradu Friderikstein v Kočevju. Ivan je njuno srečo še povečal, a kmalu so 

opazili, da Ivan ne vidi. Najprej sta se Friderik in Veronika zelo prestrašila, kako bo živel. Dlje kot sta opazovala 

svojega fantiča, bolj sta bila prepričana, da za srečo ne potrebuješ vida, a hkrati upala na čudež – da spregleda. 

Njun velik prijatelj prior Arnold, glavni kartuzijan v Jurkloštru, je dejal: »Mnogi ljudje dobro vidijo, pa so kljub 

temu slepi vse življenje. Vsak ima kakšen dar, nihče pa nima vsega.« 

Dragi prijatelji, kako je, ko nečesa nimaš, najlažje doživiš tako, da za nekaj časa živiš takšno življenje. Čakajo 

vas preveze za oči in različne igre. 

 

Z odprtimi očmi pa poberite motovilec z gred in vanje nasadite krompir. Prav tako posejte paradižnik in papriko 

v lončke. 

 

Ko bo čas za to (čez kakšen mesec) posejte še korenje za dober vid. 

Z ljubeznijo, 

 

Friderik 

 

Praznovanje rojstnega dne v vrtcu 

 
Mesec marec je poln posebnih praznikov, ko lahko s preprostimi domačimi darili svojim bližnjim polepšamo 

dan. V tem mesecu nas je v vrtcu obiskala gospa Andreja in nam v nekaj preprostih korakih pokazala, kako 

izdeluje nakit ter druge ročno izdelane predmete. Odločila se je, da za ta trenutek izkoristi sinov rojstni dan in v 

ta namen popestri dejavnost tudi ostalim otrokom iz tega oddelka. Otroci so za delo pokazali veliko interesa in 

bili pri tem zelo vztrajni in uspešni. Verjamem, da bodo s svojo iznajdljivostjo in spretnostjo drobnih prstkov 

kdaj presenetili in morda z nastalim izdelkom obdarili prav vas. Gospe Andreji pa najlepša hvala, da nam je s 

svojo sproščenostjo in prisrčnostjo pokazala svoje delo inovativne ustvarjalke.  

 

Klavdija Konečnik 

Dragi prijatelji narave 
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»Smetarska simfonija« 

 
V četrtek, 9. 3. 2017, je končno napočil težko pričakovani dan, ko sta nas v vrtcu obiskali učiteljici Gimnazije 

Celje Center. Gospa Tina in gospa Anja sta nam pripravili zanimiv dopoldan v obliki vadbene ure in glasbeno 

gibalne delavnice. Vse skupaj se je prepletalo s slikanico Lile Prap z naslovom Žuželčji zakaji. Najprej smo 

imeli gibalno delavnico, kjer smo se s pomočjo svetilk spremenili v kresničke, skakali po trampolinu kot bolhe, 

bili kobilice na 

travniku in kot 

ose svoje želo 

skušali zapičiti v 

tarčo. Po odmoru 

je sledil še 

žuželčji orkester, 

ki ga je vodil 

nihče drug kot 

pravi dirigent. 

Spesnili in 

zaigrali smo 

pravo 

»Smetarsko 

simfonijo«, ki se 

je razlegala daleč 

naokoli. Pa naj še 

kdo reče, da smo 

premajhni ali da 

česa ne 

zmoremo.  

 

Obema mentoricama, še posebej gospe Anji Mlakar, pa še enkrat hvala.  

 

Klavdija Konečnik 
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ZBIRALNA AKCIJA PLASTENK 
 

 

Na POŠ Tabor v okviru EKO šol že drugo leto sodelujemo pri zbiralni akciji plastenk. 

 

Letošnji moto je 

»Jaz, ti, mi za Slovenijo ‒ Stara plastenka za novo življenje« letos za izolsko porodnišnico. 

 

Projekt je v letošnjem šolskem letu namenjen nakupu ogrevalne mizice za novorojenčke v izolski 

porodnišnici. 

 

ZBIRANJE ODPADNIH PLASTENK bo potekalo od svetovnega dne vode do svetovnega dne 

Zemlje:  

od 22. marca 2017 do 22. aprila 2017, 

zabojnik pred ŠOLO TABOR. 

 

 

Svet  kot  v  risanki 

 
Miki Miki miška, 

Miki Miki mavs, 

tvoja družba je zabavna, 

ker v risanki je ravs. 

 

Zaspiš v mojih rokah 

in tam se prebudiš, 

ko pa zjutraj vstaneš, 

si risanko zaželiš. 

 

V svet risank te pospremim, 

se s tabo veselim! 

Hitro, hitro, brž vstanem, 

da te razveselim.   

        

Urban Cestnik, 3. c 

Svet na drugem 

planetu 

 
Tam prebivalci kot ježki so, 

saj v kroglice se zvijejo 

in do bistrega potočka 

odkotalijo. 

Hitro se napijejo 

in na vrh hriba zlezejo, 

kjer se v kroglico zavrtijo 

 in v neznano izpuhtijo.           

 

Lara Kotnik, 3. c 

Svet  z  mojimi  pravili 

 
Da bom lahko rekel 

rožicam cvetite, cvetite. 

Da bo lahko sonce 

cel dan sijalo, sijalo. 

Mami mi bo pekla  

pecivo, slastno pecivo 

in ati mi bo brez jeze 

prinesel vodo, vodo. 

Da ne pozabim, 

mami mi bo naredila  

tudi domačo nalogo, nalogo. 

Pa s sestrico bova na televiziji 

gledala samo risanke, risanke. 

Če bodo veljala moja pravila, 

bo moj svet čudovit, čudovit.         

 

Tjaš Ropas, 3. c  

 

Pripravila  Darja  Savinek 

Mali  muci 

 
Imam dve muci. 

Eno bolj igrivo od druge. 

Ena večja je kot druga. 

Skupaj se neutrudno igrata na 

terasi. 

Moje male žogice razmečeta. 

Mama pa misli, da sem jih jaz. 

Pospravim, a mali muci spet 

razmečeta. 

Ti moji ljubki nagajivki mali!                                

 

Zala Čulk, 3. c 
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Katere plastenke in kako jih zbiramo? 

 

Vse zbrane odpadne plastenke ločujte DOSLEDNO in 

PRAVILNO: 

o Zbirajte samo plastenke z oznako PET. 

o Plastenke ne smejo biti termično obdelane, saj so 

s tem uničene in jih ni mogoče naprej reciklirati. 

o Nalepk ni treba odstranjevati. 

o Plastenke naj bodo popolnoma izpraznjene, 

stisnjene. 

o Pokrovčke plastenk zbiramo za drug humanitarni 

namen, zato jih v vreči oddate pri dežurnemu 

učencu, ta jih bo pospravil na določeno mesto. 

 

S skupnimi močmi nam bo gotovo uspelo napolniti zabojnik. Za sodelovanje se vam že v 

naprej zahvaljujemo. 
 

Kolektiv POŠ Tabor, 

mentorica Manja Drnolšek 

 

PEVSKO DRUŠTVO TABOR               in               OBČINA TABOR 

Tabor 25                                                                                        Tabor 21 

3304 Tabor                                                                                3304 Tabor 

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

 

Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu 

30. 4. 2017 ob 11.00,  

organizira že tradicionalno prireditev  

»TABOR IMA TALENT«  
 

Vabimo vse mlade talente, 

ki radi pojejo, plešejo, igrajo in nastopajo.  

 

Kdo vse se lahko prijavi? 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

Aktivnosti naših društev 

PLASTENKE LAHKO ODDATE: 

 MED TEDNOM  

OD 7.00  DO 15.00 V 

ZABOJNIK,  

 POPOLDNE OZ. 

MED VIKENDOM  

PLASTENKE V VREČAH 

ODLOŽITE ZRAVEN 

ZABOJNIKA pred POŠ 

Tabor. 

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

 

Prijave sprejemamo pisno na naslov: 

Pevsko društvo Tabor 

Za prireditev »Tabor ima talent« 

Tabor 25 

3304 Tabor 

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

 

Rok za oddajo prijav: 

24. 4. 2017 

 

Več informacij na: 

http://www.pevskodrustvotabor.si/ 

ali na telefon 031 872 814 (Magda) 

 

Lepo vas pozdravljamo članice in člani Pevskega društva Tabor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
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Pust veselih ust 

 
Na pustno nedeljo so – kot se za pusta spodobi – Tabor preplavile maškare vseh barv, oblik in velikosti. Člani 

Turističnega društva Tabor smo v Domu 

krajanov pripravili otroško pustno rajanje. 

 

Ob zvokih ansambla Veseli Savinjčani smo 

na plesišču opazili mačke, pingvine, 

Indijance, nagajive klovne, pridne čebele, 

pogumne gusarje in viteze in še veliko drugih 

domišljijskih bitij, s svojim obiskom pa nas je 

počastila tudi kraljeva družina. 

 

Vesele pustne šeme so s svojim petjem, 

plesom in vriskanjem preganjale zimo in 

klicale pomlad, med njimi pa se je sukal 

dobrodušen snežak, ki je male maškare 

obmetaval s kepami presenečenja, delil krofe 

ter najpogumnejšim maskam delil nagrade. 

 

Pustno rajanje je za marsikoga kar prehitro 

minilo, toplo pomladansko vreme pa kaže, da 

so maškare svoje delo dobro opravile. 

 

Mojca Šoštarič, Turistično društvo Tabor 

 

 

Pohod 50 + v februarju 

 
Kar ne moremo verjeti, da je za nami že drugi pohod v tem letu. Zadnji dan februarja, ravno na pustni torek, smo se z 

avti odpeljali do stare šole v Lokah in nato peš krenili proti Ojstrici, naprej po gozdni cesti proti domačijam Pošebal, 

Cunk in na Vinograde. Tu smo si oddahnili, si privoščili pustni krof in potem nadaljevali pot skozi novo naselje, mimo 

Videničevega jezerca in skozi taborski gozd nazaj v Tabor. 

 

Vreme nam je bilo naklonjeno, družba prijetna, zato je to dopoldansko druženje kar hitro minilo. Spodbudno je bilo 

med nami videti tudi nove obraze in vabljeni še ostali. 

 

Srečno do prihodnjič! 

Društvo upokojencev Tabor 
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Skupno življenjsko pot nadaljujeva poročena. 

 

Srečanje mladih zakoncev 

 
Na jožefovo, 19. marca, je bilo v naši župniji prvič organizirano srečanje mladih zakoncev. Srečanje smo organizirali 

člani Župnijskega pastoralnega sveta sv. Jurij ob Taboru. Povabili smo tiste zakonce, ki so zakonsko zvezo sklenili v 

zadnjih petih letih. Nismo vabili osebno, ampak smo pustili mladim parom svobodo, da se sami odločijo za sodelovanje. 

Na naše veselje se je odzvalo devet parov. S seboj so pripeljali tudi svoje otroke: eni po dva, drugi enega, tretji so v 

pričakovanju, drugi še upajo na njihov prihod. Neverjetno, kako so bili otroci pridni med sv. mašo!  

 

 Mladi zakonci so skupaj s svojimi otroki v cerkev, kjer so bili zanje rezervirani sprednji sedeži, vstopili v sprevodu na 

povabilo našega duhovnega pomočnika dr. Pirnata z ministrantskim spremstvom. Med stopanjem po cerkveni ladji jih 

je presenetila mogočna poročna koračnica iz Mendelssohnove opere Sen kresne noči. Med sv. mašo so bili mladi 

zakonci posebej nagovorjeni. Med nagovorom so skupaj ponovili tudi tisto najlepšo obljubo, ki si jo ženin in nevesta 

izpovesta na poročni dan. Dr. Pirnat je predlagal, da to obljubo uporabljajo kot pogosto, najbolje vsakdanjo, molitev. Po 

sv. maši smo mlade zakonce 

povabili še v veroučno hišo, kjer 

smo zanje in njihove otroke 

pripravili skromno pogostitev. 

Organizatorji smo čutili zelo 

prijetno vzdušje. 

 

Župnija je mladih zakoncev še 

posebej vesela in je nanje tudi 

posebej ponosna. Mladi zakonci 

so naše upanje in naša prihodnost. 

Lahko upamo, da bodo njihove 

družine vir tako potrebne prenove 

človeške družbe. So zgled tistim, 

ki se za krščanski zakon še 

odločate. 

 

 

To je vabilo – odločitev pa je samo vajina 

 

Vse tiste, ki se za krščanski zakon še odločate, še oklevate, odlašate, pa vabimo, da zberete pogum. Morda ste najprej 

vlagali napor v iskanje službe, urejanje skupnega doma, morda so v vaši zvezi tudi že otroci, morda jih že celo vodite k 

verouku in pripravljate na prejem zakramentov, morda mislite, da je poroka prevelik finančni zalogaj, morda pa sta ob 

vsakdanjih obveznostih kar pozabila na poroko, morda … 

 

Morda mislite, da lahko živite v partnerski zvezi tudi brez tistega »cegelca«. 

Lahko, vendar ne tako kot če sta sklenila pravo civilno in cerkveno zakonsko 

zvezo. Pri civilni poroki dobita poročni list in ne nek »cegelc«. Pri cerkveni 

poroki pa dobita družinsko knjižico, ki skozi vajino zakonsko življenje 

zapisuje najlepše trenutke vajinega življenja. Poleg družinske knjižice pa 

prejmete v zakramentu svetega zakona tudi Božji blagoslov, ki vas ohranja, 

varuje, krepi, vodi … 

 

Vendar verjemita, za poroko ni druge ovire kot vajina odločitev zanjo. Tudi finančno skromne poroke so zelo lepe 

poroke. Člani Župnijskega pastoralnega sveta sv. Jurij ob Taboru smo se odločili, da vas preprosto povabimo.  

 

Kako se srečata dva človeka, da bi vse delila in bi rada živela skupaj? To je skrivnost. Ni pa  skrivnost, da je poroka, še 

posebej cerkvena, dogodek, ki ju še dodatno poveže in jima da moči za vztrajanje na skupni življenjski poti. Poročni 

dan je v življenju dveh oseb, ki se imata radi, zelo izjemen, srečen dan. Poroka je ena od največjih življenjskih 

Iz domače župnije 

Udeleženci prvega srečanja mladih zakoncev.   
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Zgodilo se bo 

Vabljeni! 

odločitev, ki jo skupaj sprejmeta dve osebi. Ta življenjska odločitev se zgodi v besedah privolitve in obljube, v katerih 

se ženin in nevesta drug drugemu zaupata in izročita. K takšnemu dogodku vaju vabimo, odločitev pa je samo vajina.  

 

Vabimo vaju, da se zglasita v župnišču pri našem duhovnem pomočniku dr. Pirnatu in se pogovorita. V kolikor bi se vas 

javilo dovolj parov, bomo pripravo na zakon organizirali kar v naši župniji. Sicer pa lahko vidita vabilo na župnijski 

oglasni deski, da je priprava na zakon organizirana preko celega leta pri sv. Jožefu v Celju. 

 

Za ŽPS sv. Jurij ob Taboru Vida Slakan 

 

    

 

 

 

 

 

 

             

 

VABILO 

 
na dan odprtih vrat KMETIJE LAZNIK in sejem TD GUŠT Tabor, ki bo             

      

v soboto, 8. 4. 2017, od 9. do 12. ure na dvorišču kmetije. 

 

Na stojnicah se bodo predstavili: 

- HIŠA LISJAK, 

- IVAN LESJAK – leseni izdelki, 

- ČEBELARSTVO PEPEL,  

- DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET TABOR. 

 

Pokušali boste lahko velikonočne jedi, kupili butare, kruh, pecivo, potice 

ter velikonočno ponudbo Kmetije LAZNIK. 

 

Redno prodajo svežega svinjskega in 

govejega mesa imamo  

v soboto, 1. 4. 2017. 

Začeli smo s prodajo salam ter ostalih 

suhomesnatih izdelkov. 

 

 

Informacije: Adi, 041 543 396 
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

vabi  

 

v ponedeljek, 17. aprila 2017, 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 Tabor. 

 

Vabljeni! 

 

 

 

VAŠKI ODBOR MIKLAVŽ IN HIŠA LISJAK 

 

prirejata 12. SALAMIJADO   

 

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

NA KMETIJI LAZNIK ‒ STARA ŠTALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošnjo bero domačih salam boste lahko poskusili ob kapljici rujnega in prijetnemu druženju ter licitaciji salame 

velikanke – doslej največje. 

 

Vabljeni vsi izdelovalci in ljubitelji domačih salam, tudi tisti, ki ne boste prispevali salam v ocenitev. 

 

SPREJEM SALAM BO V  

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

 

VLJUDNO VABLJENI. 

 

Info: Adi, 041 543 396 
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Oglasi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUST VESELIH UST 

 

 
                                                               

 

 

Fotokotiček 

Pošljite nam vaše fotografije, ki jih ujamete v svoj objektiv. Dobrodošle so fotografije s področja dela, življenja, praznovanj, utripa kraja, 

narave, posnete doma, na dopustu, potovanjih, kjerkoli. Pošljite jih v jpg formatu na info@obcina-

tabor.si ali sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili v časopisu, 

ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij. 

Storitve Štrajhar 
Strojne storitve: 

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

spravilo gnoja/gnojnice, košnja travinja, zgrabljanje travinja. 

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

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
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... in še modrosti naših babic 
 Če je Hugo (1. april) sončen in suh, bo 1. maj za lepo vreme gluh.  

 

 

 
 

 
 

 Če je na sv. Marka dan (25. 4.) lepo, dosti vina bo.  
 

 Slana v aprilu je bolj nevarna kot poletna toča in suša soparna.  

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – APRIL 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

MAREC 

25. 3. 8.00–13.00 
SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Kapla 16, Tabor 

dvorišče 

Steyr klub Savinjske doline 

(041 620 270) 

28. 3. 18.00 
PRAVLJIČNA URICA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec 

Občinska knjižnica Tabor 

(03 712 12 52) 

28. 3. 19.00 
KOŠARKARSKA TEKMA 

STARI–MLADI 

Dom krajanov Tabor,  

telovadnica 

ŠD Partizan, Sekcija 

košarka 

(031 895 542) 

31. 3. 17.00–19.00 
KROG SVETLOBE 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

31. 3. 2017 

17.00 

PODOKNICA 

s Francem Pestotnikom Podokničarjem 
trg Vransko 

Folklorno društvo Vransko 

(041 270 546) 

1. 4. 2017 

8.00 
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA 

zbor pred občinsko 

stavbo 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

2. 4. 2017 

9.00–16.00 
MOTORISTI, PRIPRAVITE SE 

AMZS Center varne 

vožnje 

AMZS 

(080 26 36) 

4. 4. 2017 

10.00 
LITERARNO DRUŽENJE Z 

OSKRBOVANCI NAŠEGA DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

6. 4. 2017 

18.00 

Odprtje razstave Slavice Tesovnik 

POMLAD V SOBI 
Schwentnerjeva hiša 

ZKTŠ Vransko 

(041 919 829) 

7. 4. 2017 

19.00 

Potopisno predavanje družine Kramar 

FILIPINI 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

12. 4. 2017 

18.00 

Zaključek bralne značke za najmlajše 

TUDI MALI SAVINJČANI BEREJO 
Kulturni dom Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

15. 4. 2017 
13.00–16.00 

VELIKONOČNA STOJNICA trg Vranskega 
Folklorno društvo Vransko 

(041 270 546) 

18. 4. 2017 

10.00 

LITERARNO DRUŽENJE Z 

OSKRBOVANCI NAŠEGA DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

18. 4. 2017 

18.00 

Ustvarjalna delavnica v sodelovanju 

s KUD International 

LIHOŽERCI 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

21. 4. 2017 
16.30–18.00 

TEČAJ SAMOOBRAMBE ZA ŽENSKE,  

1. del  

(2. del bo 5. 5. 2017) 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

21. 4. 2017 
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH 

FOLKLORNIH SKUPIN 
Kulturni dom Vransko JSKD OI Žalec 

22. 4. 2017 

9.00–17.00 
SEJEM RABLJENE ŠPORTNE OPREME 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

22. 4. 2017 

19.30 

Gledališka predstava 

BALERINE, VOJAKINJE, KURBE 
Kulturni dom Vransko 

Jernej Lesjak 

(051 242 598) 

Koledar dogodkov in prireditev – marec in april 
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APRIL 

1. 4. 9.00–13.00 ČISTILNA AKCIJA območje Občine Tabor 

Občina Tabor 

(03 705 70 80,  

040 706 029) 

1. 4. 18.00 
OBČNI ZBOR 

LOVSKE DRUŽINE TABOR 
Lovska koča Tabor 

Lovska družina Tabor 

(041 335 274) 

7. 4. 17.00–19.00 
KROG SVETLOBE 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor  

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

8. 4. 9.00–12.00 

DAN ODPRTIH VRAT 

KMETIJE LAZNIK IN 

SEJEM TD GUŠT TABOR 

Kmetija Laznik, 

dvorišče 

Adi Laznik 

(041 543 396) 

8. 4. 13.00 TURNIR V NAMIZNEM TENISU 
Dom krajanov Tabor,  

telovadnica 

ŠD Partizan, Sekcija 

namizni tenis 

(041 767 883) 

12. 4. 16.30 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV 

PROJEKTA 

MALI SAVINJČANI BEREJO 

Dom krajanov Tabor,  

telovadnica 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec 

Občinska knjižnica Tabor 

(03 712 12 52) 

13. 4. 9.00 
KROŽEK BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE 

Občina Tabor 

sejna soba 

Kmetijsko gozdarski 

zavod, Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

14. 4. 

 
17.00–19.00 

KROG SVETLOBE 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206-991) 

17. 4. 9.00 
VELIKONOČNI POHOD 

V MARIJO REKO 

START: izpred KZ 

Tabor 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

21. 4. 17.00–19.00 
KROG SVETLOBE 

RISANJE MANDAL 

Dom krajanov Tabor 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

 

22. 4. 14.00 
MEDVAŠKI TURNIR 

V MALEM NOGOMETU 
igrišče pri POŠ Tabor 

Filip Gregl, Primož Vranič 

(040 654 448, 051 437 

541) 

22. 4. 14.00 BALINANJE igrišče pri POŠ Tabor 
Janko Zorenč 

(051 621 959) 

22. 4. 14.00 

PROMOCIJA NAMIZNEGA 

TENISA 

ZA OBČANE 

dvorišče 

med Domom krajanov 

Tabor in POŠ Tabor 

Mitja Zupan 

(041 767 883) 

22. 4. 16.00 
PROMOCIJA KOŠARKE 

ZA OBČANE 
igrišče pri  POŠ Tabor 

Sebastjan Veniger 

(031 336 026) 

24. 4. 

25. 4. 

26. 4. 

28. 4. 

29. 4. 

30. 4. 

8.00–15.00 

8.00–15.00 

8.00–17.00 

8.00–15.00 

8.00–12.00 

8.00–15.00 

RAZSTAVA IZDELKOV 

LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA 

in 

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 

»VERONIKA IN FRIDERIK« 

Občina Tabor 

sejna soba 

Likovna sekcija Mavrica 

(068 146 126) 

in 

Franc Kralj 

(070 705 468) 

25. 4. 18.00 
PRAVLJIČNA URICA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec 

Občinska knjižnica Tabor 

(03 712 12 52) 

25. 4. 19.00–21.00 

SPREJEM SALAM 

V OCENJEVANJE 

ZA SALAMIJADO 

Kmetija Laznik 
Adi Laznik 

(041 543 396) 

 

26. 4. 

 

19.00 

SLAVNOSTNA SEJA OS S 

PODELITVIJO OBČINSKIH 

PRIZNANJ 

Dom krajanov Tabor,  

telovadnica 

Občina Tabor in Pevsko 

društvo Tabor 

(03 705 70 80) 

28. 4. 

 
20.00 

12. TRADICIONALNA 

SALAMIJADA 

Kmetija Laznik, 

stara štala 

Vaška skupnost Miklavž in 

Hiša Lisjak 

(041 543 396) 

29. 4. 8.00–13.00 
SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Kapla 16, Tabor 

dvorišče 

Steyr klub Savinjske doline 

(041 620 270) 
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25. ŠENTJURSKI SEJEM – NEDELJA, 30. APRIL 2017 

8.00 

PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH 

STOJNIC IN 

KMEČKE TRŽNICE 

okolica občinske 

zgradbe, POŠ-a  in 

v Domu krajanov 

Občina Tabor 

(03 705 70 80) 

9.00 
SVETA MAŠA 

V CERKVI SV. JURIJA 
cerkev Sv. Jurija 

Župnija Sv. Jurij ob Taboru 

(03 5727 092) 

10.00 

 

PARADA 

HARMONIKARJEV, KONJENIKOV, 

HMELJSKIH STAREŠIN, GASILCEV, 

DRUŠTEV, OLDTIMERJEV 

od KZ Tabor do 

Doma krajanov 

Tabor 

Občina Tabor 

(03 705 70 80) 

10.40 

 

OBELEŽJE 110 LETNICE 

ČEBELARSKEGA DRUŠTVA TABOR 

IN PRIPETJE TRAKOV NA PRAPOR 

šotor 

pri Domu 

krajanov Tabor 

Čebelarsko društvo Tabor 

(031 766 533) 

11.00 TABOR IMA TALENT 

šotor 

pri Domu 

krajanov Tabor 

Pevsko društvo Tabor 

(041 657 580) 

12.00 
PREDSTAVITEV 

TAEKWON-DO KLUBA SUN BRASLOVČE 

šotor 

pri Domu 

krajanov Tabor 

Taekwon-do klub Sun 

Braslovče 

(041 365 007) 

12.30–22.00 
ZABAVA Z ANSAMBLOM NEMIR 

gostje: Kaplja, Peklenski muzikantje in drugi 

šotor 

pri Domu 

krajanov Tabor 

PGD Loke 

(041 388 934) 

TEKMOVANJA/RAZSTAVE/DELAVNICE 

10.00–14.00 
SEKAŠKO TEKMOVANJE 

LASTNIKOV GOZDOV 

Ribičev travnik 

pri Domu 

krajanov Tabor 

Društvo lastnikov gozdov 

SSD in 

Zavod za gozdove 

Slovenije 

(041 657 580) 

8.00–15.00 

PRODAJNE RAZSTAVE: 

- DOBROTE DRUŠTVA ŽENA IN DEKLET OT, 

- UNIKATNI NAKIT IN LESENI IZDELKI 

KOPOS, 

- UNIKATNI NAKIT INE GRŽINA. 

 

RAZSTAVE: 

- FOTOGRAFIJE FOTO KLUBA TABOR, 

- ROČNA DELA MAJDE ŠINKOVEC, 

- LESENE SKULPTURE FRANCIJA 

PARAŠUHA, 

- IZDELKI LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA, 

- FOTOGRAFIJE »VERONIKA IN 

FRIDERIK«. 

 

Dom krajanov 

Tabor,  

telovadnica  

 

 

Dom krajanov 

Tabor,  

telovadnica  

 

Občina Tabor 

sejna soba 

Društvo žena in deklet OT 

(031 762 324) 

Kopos, d. o. o. 

(040 897 205) 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

Foto klub Tabor 

(041 714 737) 

Franci Parašuh 

(051 345 164) 

Likovna sekcija Mavrica 

(068 146 126) 

Franc Kralj 

(070 705 468) 

»Spomladi bi po koncu dneva morali dišati po zemlji.«  

 
 (Margaret Atwood) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

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

Drča, Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna 

fotografija: hrib Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana 

pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in 

slovnično formo. Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in 

žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali 

institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) 

ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete 

jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. 

Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 

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

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Saša Zidanšek 

Obreza, POŠ Tabor, Vrtec Tabor, Boštjan Topovšek, MSK Žalec, DU Tabor, 

TD Tabor, Kmetija Laznik, Tilen Slakan 

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 


