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Pozdrav urednice izpod Krvavice  

Župan Tone Grobler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slogan oktobra ‒ meseca požarne varnosti ‒ je: »Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!« Projekt z različnimi temami 

že vrsto let izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem 

za požarno varstvo. Letos je poudarek na skrbi, da naj bodo intervencijske poti in površine za gasilce vedno proste in 

prehodne. Poskrbeti moramo, da bodo vozila parkirana le na označenih parkirnih mestih, da 

bodo zabojniki za smeti postavljeni tako, da ne bodo ovirali dovozov in dostopov, da bodo s 

površin očiščene ter odstranjene veje, sneg in podobno. S takšnim ravnanjem bodo lahko naši 

gasilci hitreje prišli na kraj požara, saj v primerih nesreč šteje vsaka sekunda.  

 

Gasilski pozdrav: »Na pomoč!« 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volitve in proračun 2018 
                                                                                                                                                                                               

Smo v obdobju volitev. Najprej predsedniških, kjer se v 

prvem krogu lahko vsak državljan odloči za svojega 

kandidata. V drugem krogu pa naj volivke in volivci, ki 

imajo vedno prav, izvolijo pravega kandidata. 

 

Imamo tudi volitve v Državni svet in tu bodo lokalne 

skupnosti preko izvoljenih elektorjev v občinskem svetu 

v volilnih okrajih izvolili politične predstavnike novega 

Državnega sveta. 

 

Žal bodo tudi nadomestne volitve za naš OS v volilni 

enoti naselja Kapla. Svojcem preminule ge. Majde 

Šinkovec iskreno sožalje. 

 

Pripravljamo se na proračun za leto 2018. Določena 

povprečnina 551 eur ni razvojno naravnana in bo komaj 

zadostovala za pokrivanje stroškov zakonskih obveznosti 

ob dvigu stroškov na vseh področjih. Osnutek proračuna 

2018 bo v javno obravnavo dan na 23. seji OS. Pred tem 

ga bodo seveda obravnavali vsi odbori. Proračun bo imel 

poudarek na prometni varnosti, ureditvi jedra Tabora in 

delni povečavi kapacitet vrtca.     

 

Sprejemal se bo tudi rebalans proračuna za 2017, kjer se 

bodo uskladile vrednosti za nekatere investicije in 

nepredvidene stroške.  

 

Že desetletja imamo na območju naselja Miklavž pri 

Taboru neurejeno mejo z občino Trbovlje; to je del 

naselja Vrhe. Naš OS je dal soglasje, da se to stanje brez 

stroškov naše lokalne skupnosti končno uredi. 

 

Sedaj je na vrsti nasprotna lokalna skupnost, da končno 

uredi mejo in infrastrukturo.   

Iz županovega kabineta 
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Počastitev dneva spomina na mrtve 

 
Župan Občine Tabor Anton Grobler bo dan spomina na mrtve počastil z obiskom in prižiganjem sveč na naslednjih 

obeležjih: 

 

PETEK, 27. OKTOBER  

 pokopališče Frankolovo:  

grob častnega občana Leopolda Selčana ob 9.30; 

 pokopališče Žalec:  

grob častnega občana Maksimilijana Lesjaka ob 11.30 in 

 pokopališče Tabor:  

spomenik NOB ob 13.00;  

grob častnega občana Alojza Raka ob 13.15;  

grob častnega občana Janka Kobaleta ob 13.30;  

poklon vsem pokojnim občanom ob 13.45 pri križu. 
 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Športne in kulturne dejavnosti, sezona 2017/2018 
 

Zaradi številnih usklajevanj in dopolnitev vnovič objavljamo razpored zasedenosti občinskih prostorov. Vabljeni na 

športne in kulturne dejavnosti. 

 
DOM KRAJANOV ‒ TELOVADNICA 

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 

 

15.00‒16.00 

JUDO 

Judo klub Shido 

15.00‒16.00 

NOGOMET 

Sav.nogomet.šola 

15.00‒16.00 

PLESNE URICE  

KUD I. Cankar 

15.00‒16.00 

NOGOMET 

Sav. nogomet. šola 

 10.00‒12.00 

KOŠARKA 

Enanaena 

16.00‒18.00 

KOŠARKA 

ŠD Ris 

16.00‒17.00 

ROKOMETNA 

ŠOLA 

Danilo Kovačič 

16.00‒17.00 

RITMIČ. 

GIMNAST. 

Klub za ritm. 

gimn. 

16.00‒17.00 

ROKOMETNA 

ŠOLA 

Danilo Kovačič 

18.00‒20.00 

NAMIZNI 

TENIS 

ŠD Partizan 

16.00‒17.00 

KOŠARKA 

Enanaena 

18.00‒20.00 

NAMIZNI 

TENIS 

ŠD Partizan 

19.00‒20.00 

KOŠARKA 

PGD Kapla - 

Pondor 

18.00‒20.00 

NAMIZNI 

TENIS - LIGA 

ŠD Partizan 

18.00‒19.00 

BADMINTON 

ŠD Partizan 

20.00‒22.00 

ODBOJKA 

ŠD Partizan 

20.00‒22.00 

ODBOJKA 

ŠD Partizan 

20.00‒21.00 

NAMIZNI 

TENIS 

ŠD Partizan  

20.00‒21.00 

KOŠARKA 

ŠD Partizan 

20.00‒21.00 

PILATES 

ŠD Partizan 

19.00‒22.00 

DRAMSKA 

SEKCIJA 

KUD I. Cankar 

  

21.00‒22.00 

BADMINTON 

ŠD Partizan 

 21.00‒22.00 

BADMINTON 

ŠD Partizan 

   

 
DOM KRAJANOV ‒ DRUŠTVENI PROSTORI 

 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

20.00‒22.00 

PEVSKE VAJE  

VOX ‒ KUD I. 

Cankar 

17.00‒18.30 

GLASBENO 

IZOBRAŽ.   

KD Jernej Zupan 

18.00‒21.00 

VAJE ROGISTI  

KUD I. Cankar 

20.00‒22.00 

VAJE DRAMSKA 

S. 

KUD I. Cankar 

19.00‒22.00 

PEVSKE VAJE 

Me PZ 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

PONEDELJEK, 30. OKTOBER 

 Dom krajanov Tabor: 

spominska plošča NOB ob 9.00; 

 Lepe trate – Črni Vrh: 

spomenik padlim partizanom ob 9.50; 

 Presedle: 

spomenik padlim partizanom ob 10.20 in 

 domačija Matko, Miklavž: 

spomenik padlim sinovom ob 11.00. 

https://www.local.gov.uk/about/news/candle-fire-deaths-treble-two-years-fire-authorities-and-councils-warn
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PROSTORI POŠ 
 

SREDA 

16.00‒17.00 

PLESNE URICE  

KUD I. Cankar 

 
Saša Zidanšek Obreza 

 

Otvoritev hodnika za pešce 

 
Predvsem za najbolj ranljive udeležence v prometu – pešce ‒ je nevarni cestni odsek Tabor–Loke z otvoritvijo novega 

hodnika za pešce na 470 m dolgem odcepu le postal bolj varen. 27. septembra so zbrani domačini, otroci ter predstavniki 

izvajalca in Občine Tabor svojemu namenu slovesno predali dokončan hodnik za pešce. Otvoritev so lepo popestrili otroci, 

predvsem iz naselja proti Vinogradom, ki bodo hodnik tudi vsakodnevno uporabljali. Veliko pridobitev ter potek izvajanja 

je na kratko opisal g. Maks Kvas, ki je bil poleg ge. Nataše Zore Kos, g. Alija Khodaryja, g. Mateja Demšarja, ge. Daše 

Goršak ter predsednika g. Jerneja Gregla član Režijskega odbora za izgradnjo hodnika za pešce. Slavnostno otvoritev pa je 

opravil župan Občine Tabor g. Anton Grobler skupaj z otroci, ki so pripravili kulturno točko.  

 

Izgradnja hodnika za pešce je po zaključku pogodbenih ter nekaterih nujnih dodatnih del stala dobrih 53.000,00 EUR, ki 

jih bo Občina Tabor zagotovila iz proračuna. Pogodbeni partner za izvedbo del je bilo podjetje Sašo Cizej, s. p., nadzor pa 

je izvajalo podjetje Decen, d. o. o. Ob zaključku tega potrebnega in pomembnega projekta se moramo zahvaliti tudi vsem 

mejašem zgrajenega hodnika, ki so odstopili svoja zemljišča tam, kjer je bilo za izgradnjo to nujno potrebno.   

 

Simon Jan 

 

Otvoritev ceste Tabor‒Dol 

 
Cestni odsek med občinsko stavbo in križiščem proti 

naselju Blate je bil že dlje časa črna točka in eden v Občini 

Tabor obnove najbolj potrebnih odsekov. Kljub trudu 

režijskega obrata in občasnih sanacij ter krpanj je bil 

navedeni cestni odsek v vedno slabšem stanju, celo nevaren 

za vse udeležence v prometu. Obnova odseka je tako pri 

pripravi za leto 2017 končno le dobila svoje mesto v 

proračunu. Na podlagi določenih predhodnih aktivnosti v 

letu 2016 smo lahko v letu 2017 le pričakovali realizacijo 

te prepotrebne investicije. Obnovo odseka Tabor‒Dol smo 

po potrditvi Občinskega sveta Občine Tabor prijavili v 

državno shemo projektov, financiranih po Zakonu o 

financiranju Občin (ZFO-1). Po potrditvi prijavljenega 

projekta s strani Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in 

tehnologijo, smo na Portalu Javnih naročil izvedli javno 

naročilo ter za izvajanje sklenili pogodbo z najbolj 

ugodnim ponudnikom, podjetjem Sašo Cizej, s. p., iz 

Prekope. Pogodbena vrednost je znašala 66.330,30 EUR z 

DDV. Naloge nadzora je izvajalo podjetje Decen, d. o. o., s 
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katerim smo v zadnjih letih odlično sodelovali že pri kar nekaj projektih. Zaradi pričakovanih zapor ceste smo določili, da 

se morajo dela izvajati v poletnih mesecih julij in avgust, končana pa morajo biti pred začetkom novega šolskega leta 

2017/2018.  

 

Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da so bila dela zaključena v roku, v kvaliteti, ki smo jo želeli in pričakovali ter da 

nam je ob tem uspelo izvesti še nekatera najbolj nujna dela na priključkih meteornih in fekalnih kanalov ob občinski 

stavbi, razširiti in dodatno utrditi most ter poleg tega tudi pripraviti kabelsko kanalizacijo za pet svetilk javne razsvetljave 

in optično omrežje. Končna vrednost del znaša 68.222,33 EUR z DDV. 

 

Ob zahvali izvajalcu del in izvajalcu nadzora se seveda želimo iskreno zahvaliti tudi vsem mejašem obnovljenega odseka, 

predvsem g. Terglavu, g. Miklaužiču, g. Strouhalu in g. Siršetu. Njihovo sodelovanje, razumevanje in odstop potrebnega 

zemljišča nam je omogočilo obnovo odseka ceste, ki bo vsem udeležencem v prometu omogočala varno uporabo.   

 

Simon Jan 

 

Blagoslov Kosove kapelice 

 
Znamenja, kapelice, križi … Po vsej deželi so posejana znamenja. Stoje ob cestah in na razpotjih, v senci starodavnih lip, 

sredi polj in gozdov, na sredi vasi in v bregovih. Ta znamenja dokazujejo, da nismo šele od včeraj na tej zemlji. So odsev 

misli, občutkov in življenja naših prednikov, mnogih rodov, ki so stoletja plemenitili našo pokrajino in zapustili v njej 

dragocene sledi. Sveta znamenja si je slovenski človek postavljal sam, da bi ga spremljala na njegovih vsakodnevnih poteh 

in ga spominjala kakšnih posebnih dogodkov, ki niso bili zmeraj veseli. Postavljal si jih je iz duhovnih potreb, stisk in 

zaupanja v 

božjo pomoč. 

 

Na sredi 

Ojstriške vasi 

stoji kapelica 

Marije 

Pomočnice 

kristjanov, ki 

je bila 

zgrajena v 

začetku druge 

polovice 19. 

stoletja. Ta 

kapelica naj bi 

bila zgrajena 

kot 

zaobljubljena 

kapela vaških 

vozarjev za 

srečno vožnjo 

s konjsko vprego na poti v Trst in nazaj. V Ojstriški vasi so bile v tistih časih štiri kmetije ali pet, ki so se ukvarjale z 

vozarstvom oz. furmanstvom, pobudnika za izgradnjo kapele pa sta bila furmana Matija Južna in njegov sin Valentin. 

 

Skoraj 170 let kasneje smo vaščani Ojstriške vasi obeležili prestavitev in obnovo Kosove kapelice, ki je zadnje leto kot 

osamelka, kot pokončna ter klena stara gospa, stala sredi vasi, nemo opazovala vaško življenje in kljubovala času. 

Pripravili smo praznovanje z blagoslovom, kratkim kulturnim programom in pogostitvijo, na katerem je obnovljena vaška 

lepotica ponosno zasijala. Za prestavitev, urejanje okolice in zasaditev, za zidarska dela ter obnovo, za blagoslov, 

organizacijo in izvedbo dogodka, za okrasitev kapelice, peko peciva, za ponujeno streho pod neprijaznim nebom, za vsak 

darovan dar in vsako prostovoljno uro dela, za vsako najmanjšo podrobnost in še za mnogo več je potrebno izreči tople 

besede zahvale. Iskrena hvala prav vsakemu izmed vas, ki ste pripomogli, da v Ojstriški vasi stoji tako skrbno obnovljena 

Kosova kapelica. 

 

Tatjana Kovče   
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80 let častnega občana 

 
29. septembra je svoj 80. rojstni dan praznoval Milan 

Lesjak starejši iz Ojstriške vasi. Na njegovem domu sta ga 

ob tem veselem dogodku obiskala župan Anton Grobler in 

predsednik društva upokojencev Milan Blatnik. Počastila 

sta ga s skromnim darilom, v roko pa sta mu segla 

predvsem z željo po zdravju in dobri volji. Slavljenec je leta 

2009 prejel občinsko priznanje častni občan, ki ga je prejel 

za svoje preteklo delo na področju gasilstva in za doprinos 

k razvoju lokalne skupnosti. Opravljal je vodstvene in druge 

funkcije v aktivu Mladih zadružnikov, upravnem in 

nadzornem odboru KZ Tabor, organiziral je vaško skupnost 

in hmeljarsko strojno skupnost ter bil izbran za 

hmeljarskega starešino. Njegova življenjska pot je še vedno 

tesno prepletena s skrbjo za razvoj domačega kraja in 

ohranitev spomina na pomembne krajevne dogodke. Vse najboljše mu želi tudi občinska uprava.  

 

 

Lili Štor Krebs  

 

Tradicionalno srečanje na Mrzlici 2017 

 

V nedeljo, 15. oktobra 2017, je potekalo tradicionalno srečanje Savinjčanov, Zasavcev in Laščanov na Mrzlici, katerega 

organizator je bila tokrat naša občina. 

 

Korenine srečanj segajo globoko v preteklost. 28. septembra 1899 je bilo slavnostno odprtje prve planinske koče na 

Mrzlici, ki so jo poimenovali po velikem rodoljubu in narodnjaku iz druge polovice 19. stoletja Janezu Hausenbichlerju. 

Takrat se je na tej veliki narodni in planinski manifestaciji zbralo okrog 250 zavednih Slovenk in Slovencev iz bližnje in 

daljne okolice. 

 

Z organizacijo tradicionalnih srečanj so intenzivneje pričeli v obdobju bivše Jugoslavije, ko je bila organizator le-teh še 

Socialistična zveza delovnega ljudstva. V samostojni Sloveniji je organizacijo prevzela politična stranka LDS. Kasneje so 

srečanja postala vse manj politično obarvana in so se spremenila v družabno prireditev, organizacijo pa so izmenično 

prevzele občine udeleženke. 

 

Sončen nedeljski dan je na vzpetino, ki se dviga kar 1.122 m nad morjem, privabil številne obiskovalce. Poskrbljeno je 

bilo tudi za avtobusni prevoz do Podmeje in nazaj, s čimer smo marsikomu olajšali odločitev glede nedeljskega izleta, saj 

je bilo potrebno na ta račun prepešačiti le del poti. 
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Tatjana Kovče   

Pohodnike sta pozdravila podžupan občine g. Ludvik Miklavc in častni gost g. Bojan Dobovšek, politik, pravnik, 

politolog, profesor na Fakulteti za varnostne vede v Mariboru in  vodja Poslanske skupine nepovezanih poslancev 

Državnega zbora. 

 

Kulturni program so obogatili učenci POŠ Tabor s skečem in Kekčevo pesmijo, Mešani pevski zbor Tabor s pesmimi 

Ljubezen do domovine, Triglav ter Pesem o svobodi in KD Ivan Cankar Tabor ‒ Savinjski rogisti. 

 

Ker k odličnemu golažu sodi tudi odlična glasba, je zanjo poskrbel zabavnoglasbeni ansambel Navihani muzikanti. 

 

Se vidimo prihodnje leto! 

Saša Zidanšek Obreza 

 
 

Obisk delegacije Občine Križevci in GZ Križevci 

 
V soboto, 9. septembra 2017, se je odvijala vrsta praznovanj Gasilske zveze Žalec, med drugim tudi 30-letnica pobratenja 

Gasilske zveze Žalec in Gasilske zveze Križevci iz Hrvaške. Podpisana je bila nova listina o pobratenju. 

 

Delegacija GZ in občine iz Križevcev je obiskala vse občine pod okriljem GZ Žalec, tako tudi našo.  

 

Pozdravil jih je podžupan občine g. Ludvik Miklavc in poveljnik GPO g. Ivan Derča. Beseda je tekla o aktualnostih v 

lokalni skupnosti, izmenjali pa so si tudi nekaj statističnih podatkov. 

 

Sledil je ogled cerkve sv. Jurija in znamenite Plečnikov krstilnice. O zgodovini cerkve je spregovoril duhovni pomočnik, 

g. župnik Alojz Pirnat in pozval k prijateljstvu med narodi. 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Biodinamika je krepitev življenja 

 
Kor darilo kmeticam za praznovanje svetovnega 

dneva kmetic, ki je 15. oktobra, smo 20. oktobra 

2017 v sejni sobi Občine Tabor gostili poznavalki 

biološko-dinamičnega kmetovanja Meto Vrhunc in 

Majo Klemen Cokan. V občutenih in neposrednih 

razlagah gibanja nebesnih teles, to je planetov in 

ozvezdij, sta nam približali delo današnjega človeka, 

ki je v nasprotju s tisočletja trajajočim gibanjem, 

katerega odraz je življenje na Zemlji. Preko 

Setvenega priročnika Marije Thun in vsebin 

predavanj dr. Rudolfa Steinerja iz davnega leta 1924 

sta nakazali metodo kmetovanja prihodnosti. 

Kmetija je kot živ organizem, uporablja zeli iz 

narave, ki jih plemeniti in nima tako visokih stroškov za repromaterial. Tako pridelana hrana in surovine za predelavo ne 

le da hranijo telo, temveč tudi dušo in duha. Maja je povedala, da ekološki kmetovalci v tujini povedo, da bi ne mogli 

kmetovati, v kolikor ne bi uporabljali metode biodinamike (preparati in delovna opravila v skladu s kozmičnimi ritmi) pri 

svojem delu. 
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Prejeli smo 

Na navedeno telefonsko 

številko in e-naslov 

miha.centrih@pravnak

linika.si se lahko 

obrnete tudi z 

vprašanji, ki se 

nanašajo na delo 

občinskega sveta in 

nasploh Občine Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v 

volilnem okraju Loke, 

sem vam na voljo v 

prostorih Občine 

Tabor tudi v času 

uradnih ur Pravne 

klinike, torej vsako 

prvo sredo v mesecu 

med 17.00 in 19.00. 

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                                               

 

Je čas, ki da, 

je čas, ki vzame, 

pravijo, je čas, 

ki celi rane. 

In je čas, ki nikdar ne mine, 

ko zasanjaš se v spomine. 

V 81. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi oče, brat, stari ata in pradedi 

VINCENC GOROPEVŠEK iz Lok pri Taboru. 

 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno 

sožalje, podarjene sveče, darove za cerkev in sv. maše. 

 

Hvala gospodu župniku za lep cerkveni obred, hvala pogrebni službi Ropotar za 

opravljene pogrebne storitve, hvala pevcem in govorniku. Hvala PGD Loke za 

organizacijo in izvedbo pogreba, kakor tudi PGD Ojstriška vas-Tabor in PGD Kapla-

Pondor.  

 

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.  

 

Žalujoči: vsi njegovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč Nataliji, zavetišču konj pri Polzeli 
 

 

Dragi sokrajani, 

 

verjetno ste se nekateri seznanili iz medijev o problematiki 13 konjev, za katere je skrb prevzelo zavetišče pri Polzeli. 

Sedaj skrbijo za skupaj 34 konjev, kar pomeni ogromno hrane, da o drugih stroških ne govorimo. 

 

Kot angažirana aktivistka vem, kaj to pomeni, in bi vse, katerih se to dotakne v srcih, prosila za donacijo sena, druge hrane 

za živali ali pa malo finančno podporo direktno na zavetišče. Transport se lahko organizira. Živali in člani društva vam 

bodo hvaležni. 

 

Kontakt: Natalija Nedeljko 040 229 993 ali Irena Zimmermann 041 315 926. 

 

Hvala vsem ljubiteljem živali. 

Irena Zimmermann 

 

Zahvala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Gremo raje peš 

  
Vsak izbira svojo cesto skozi življenje, vendar z ljudmi v svoji bližini lahko ubereš še lepšo, varnejšo in bolj gladko pot. 

To smo dokazali tudi prebivalci občine Tabor, ki smo združili interese za skupno dobro, izgradnjo pločnika Tabor ‒ jug. 

Slovesno smo ga otvorili v sredo, 27. septembra, in to, kot se šika – s pogostitvijo in kulturnim programom, ki so mu piko 

na i dodali naši najmlajši z deklamacijsko-pripovedno-gibalno točko Gremo raje peš. Zagotovo je cestni odsek zdaj 

varnejši za prav vse – otroke, starejše, kolesarje in avtomobiliste. Ponosni smo, da smo del skupnosti, kjer hodimo z roko v 

roki in se trudimo drug za drugega. Dovolite, da še enkrat izrazimo zahvalo vsem, ki ste prispevali svoj trud in dobro 

voljo.  
 

 

 

 

Pobudniki izgradnje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, oktober 2017: 
 

 Suhodolčan, P:  Goran : legenda o zmaju : Goran Dragić : resnična pravljica;   

 Guinness world records 2018;  

 Qais Akbar, O: Utrdba z devetimi stolpi;  

 Borovac, I: Mali bonton za velike otroke;  

 Harari, Y. N.: Homo deus : kratka zgodovina prihodnosti. 

 

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

  

Občinska knjižnica Tabor 
 

Dober, plemenit človek, 

ki je z nami živel,  

nam ne more biti odvzet, 

kajti v našem srcu je  

zapustil svetlo sled 

svoje dobrote in plemenitosti. 

(Thomas Carlyle) 

V SPOMIN 

ALOJZA RIBIČA 
iz Tabora 

(25. 5. 1961‒4. 10. 2012) 

 

Težko je pozabiti človeka, ki ti je bil drag, 

še težje je izgubiti ga za vedno, 

a najtežje je naučiti se živeti brez njega. 

 

Minilo je 5 let odkar odšel je od nas. 

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem 

grobu. 

 

Vsi njegovi 
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Stanovalka Ivana Štrajhar 

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor 

 
Z novim šolskim letom smo v Občinski knjižnici Tabor ponovno začeli izvajati pravljične urice. Pravljičarka Mateja 

Jezernik je tokrat ob pravljici o Sovici Jokici in blubluju povedala, zakaj je bila Sovica Jokica spet v solzah. Nekega dne je 

namreč za trenutek zagledala rdeč blublu. Takoj nato je izginil. Zmedena ga je iskala in iskala, zraven je smrkala in jokala 

ter tako pritegnila pozornost ježa, veverice, krta, hrošča rogača in vrane. Vsi so ji hoteli pomagati, ampak ona je še kar 

jokala. Otroci so z navdušenjem poslušali do konca pravljice, ko so izvedeli, ali je sovica našla svojega rdečega blubluja. 

Da smo jok v knjižnici pregnali, so otroci izdelali vsak svojo sovico, ki pa ni bila jokica. 
 

 

Karmen Kreže, Občinska knjižnica Tabor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrinki, misli in doživljanja naših stanovalcev 

 

V domu sem že kar nekaj let. Ne vem točno, kdaj sem prišla sem, vem pa, da se tu dobro počutim. Zame v domu lepo 

skrbijo. Ponudijo mi vso pomoč, ki jo potrebujem. Doma sploh ne pogrešam. Večkrat me obiščejo domači.  

 

Stanovalka Marija Novak 

 

Sem Vranšan. Živel sem na kmetiji, ker pa sem obolel na hrbtenici 

in nisem mogel več opravljati kmečkega dela, sem se odločil, da 

grem v dom v domačem kraju. Za gradnjo tega našega doma sem 

v preteklosti veliko pripomogel in vložil veliko energije. V domu 

mi je všeč vse. Tudi lokacija je odlična. Ker sem pohoden, mi je 

vse na dosegu roke ‒ lekarna, trgovina, cerkev, ki jo redno 

obiskujem prav vsak dan. Življenje v domu je pestro in razgibano. 

Za vse to pa je potrebno dosti prilagajanja.  
 

 

 

 

 

 

Stanovalec Franc Izlakar 

 

Ker sem bila doma dolgo sama, sem se odločila, da pridem sem v dom. Tukaj sem že kar štiri leta. Z bivanjem in 

življenjem v domu sem zelo zadovoljna. Imam svojo sobo, v kateri se počutim domače. Včasih sem rada brala in pletla ter 

šivala, sedaj pa sem za to pač malo prikrajšana, ker ne vidim več dobro. Se pa rada udeležim družabnih dogodkov v domu 

in na njih tudi sodelujem, kolikor je pač v moji moči. 

Stanovalka Milica Ostrožnik 

 

Tukaj v domu nisem prav dolgo. Sem sem prišla iz bolnice, ker sama 

več ne zmorem popolnoma skrbeti zase. Na življenje v domu se še 

privajam. Ker sem še pokretna, veliko časa preživim zunaj pred 

domom in se s stanovalci pogovarjam ob cigareti, kar pa ni ravno 

najbolj zdravo. Tukaj mi je všeč. Osebje je prijazno in mi pomaga pri 

stvareh, katerih sama več ne zmorem opraviti. 
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V dom sem prišel, ker sem enostavno ugotovil, da takšno življenje več ne pelje nikamor. Tukaj sem že pet let. Sobo si 

delim še z enim stanovalcem, s katerim se dobro razumeva. Skupaj kockava, hodiva na prireditve, ki se odvijajo v domu. 

Življenja v domu sem se privadil. Z večino stanovalcev se dobro razumem, z nekaterimi pa žal malo manj. Tukaj mi je 

všeč vse, tako režim v domu, predvsem pa okolica. 

Stanovalec Franc Gorišek 

 

V domu preživljam jesen svojega življenja. Se dobro počutim med stanovalci in uslužbenci. Srečen in hvaležen sem jim, 

saj mi stojijo ob strani v žalostnih in težkih trenutkih. Hvala vsem. 

 

Stanovalec Milan Zakrajšek 

 

Dolgoživa družba? 
 

Zelo hitro so nas dohiteli … statistični kazalniki, ki kričeče vpijejo, da smo postali dolgoživa družba. Pričakovano trajanje 

življenja se podaljšuje, delež starejših nad 65 let hitro narašča, prognostiki pravijo, da bo vsak tretji izmed nas obolel za 

demenco. 

 

V Taboru je leta 2010 živelo 252 starejših od 65 let, danes je starejših 286. 

 

Veliko je bilo zadnje desetletje govora o dolgotrajni oskrbi, a nič konkretnega se ni zgodilo, saj ni bilo politične volje. 

Sistemske rešitve pa postajajo nevzdržne. 

  

Vsakega od nas slej kot prej doleti dejstvo, da iščemo informacije o oskrbi in negi ali nas samih ali naših najbližjih ali celo 

naših sosedov, morda daljnih sorodnikov. Kljub temu da je družba dolgoživa, ne smemo dopustiti, da se iz bolnišnice na 

domačo kuhinjsko klop odpusti težkega bolnika in sistem nanj spomni šele po štirih dneh ležanja na kuhinjski klopi. V 

kolikor v tem času ne umre je takrat bolnik poleg svoje osnovne bolezni dehidriran, podhranjen in popolnoma zanemarjen. 

A to se dogaja! Če ste v zadnjem letu iskali namestitev v domovih za starejše, ste naleteli na gluha ušesa. Nastanitvene 

zmogljivosti domov za starejše so polne. Pri svojem delu nemalokrat naletim na informacijo, da je v bolnišnici njihov 

svojec del hospitalizacije preležal na hodniku, ker ni bilo proste bolnišnične postelje zanj. Kaj pa to pomeni za našo 

dolgoživo družbo, da bodo ljudje umirali na hodnikih, ulicah ali za štirimi zidovi, pozabljeni od vseh? 

 

Dolgoživa družba se bo morala spoprijeti z novimi izzivi na način, da bo razvijala organizirane oblike skrbi za starejše in 

bolne doma do njihovega poslednjega tuzemskega dne. Za to je potrebno fizično in psihično pripraviti in usposobiti 

najbližje, da je starostnik, bolnik lahko doma in da tudi umre doma. S prilagoditvijo okolja njegovemu stanju, z 

usposobitvijo in podporo svojcem ter z občasnimi prihodi zaposlenih s specialnimi znanji (socialni oskrbovalci, patronažna 

sestra, socialni delavec, fizioterapevt, delovni terapevt), lahko zagotovimo ustrezno mrežo pomoči in človeka vredno in 

dostojno življenje. 

 

Dejstva dolgožive družbe terjajo od vseh skupnostnih akterjev takojšnje prilagoditve in storitve, ki so dosegljive vse dni v 

letu in v vseh terminih dneva. Upamo si trditi, da se v našem lokalnem okolju to že dogaja, saj s sodelavci in sodelavkami 

znotraj zavoda, z drugimi zdravstvenimi in socialnimi službami, velikokrat tudi s pomočjo svojcev, sosedov in 

humanitarnih organizacij, iščemo rešitve različnih zagat in problemov, ki jih imajo družine pri oskrbi ali negi svojca doma. 

Ohraniti dostojanstvo dementnega, hudo bolnega, starega v njegovem domačem okolju mora biti cilj vseh nas in odgovor 

na vprašanja dolgožive družbe. 

Mojca Hrastnik 

 
 

 

 

 

 

 

Kaj storiti v primeru izgube, pogrešitve ali tatvine osebnega dokumenta? 
 

Se vam je že zgodilo, da ste iskali vaš osebni dokument, 

ki vam ga žal ni uspelo najti doma, na polici, kjer ga 

običajno shranjujete, pa bi moral biti. So vam ukradli 

torbico, kjer ste poleg ostalih osebnih stvari imeli osebno 

izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje, prometno 

dovoljenje itd. Nihče si tega ne želi, pa vendar, če se 

znajdete v takšni situaciji, kaj (morate) storiti?! 

 

Če ste potovalni dokument (osebna izkaznica, potna 

listina) izgubili, so vam ga ukradli ali ga pogrešate, 
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morate to čimprej, osebno ali elektronsko (s 

kvalificiranim digitalnim potrdilom), najpozneje pa v 8 

dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti v Republiki 

Sloveniji. Če se vam je to zgodilo v tujini, lahko 

pogrešitev naznanite na diplomatskem predstavništvu ali 

konzulatu Republike Slovenije, kjer vam bodo za prihod 

v domovino izdali začasno potno listino. Prijavo podajte 

čim prej v tujini ali v 8 dneh po vrnitvi v Republiko 

Slovenijo na katerikoli upravni enoti. Posamezniki, ki 

prebivajo v tujini, lahko pogrešitev naznanijo tudi na 

diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike 

Slovenije v roku 30 dni. Pomembno je, da v čim krajšem 

času poskrbite za razveljavitev dokumenta, s tem pa tudi 

zmanjšate možnost morebitne zlorabe s strani tretje 

osebe. V kolikor se je to zgodilo mladoletni osebi, lahko 

zanjo to storijo starši ali 

zakoniti zastopniki. Prijava 

pogrešitve zgolj na policijski 

postaji ne zadošča. 

 

Priporočamo vam, da ob 

naznanitvi čim natančneje 

opišete okoliščine in navedete 

datum pogrešitve, izgube ali 

tatvine. Vlogo za izdajo novega 

potovalnega dokumenta v 

domovini lahko podate takoj po naznanitvi, saj preklic v 

Uradnem listu RS ni več potreben. V kolikor dokument 

potrebujete še isti dan in podate vlogo do 11. ure ter 

doplačate prioritetno izdelavo (za osebno izkaznico 9,10 

EUR, za potni list 13,60 EUR), boste nov dokument 

lahko prevzeli isti dan na Upravni enoti Celje.  

 

V kolikor boste kljub »smoli« imeli srečo in boste 

»izgubljen« potovalni dokument našli še isti dan, kot ste 

naznanili pogrešitev, je mogoča njena aktivacija in 

vrnitev v ponovno uporabo. Seveda morate to sporočiti 

pravočasno na upravno enoto, v primeru da ste v tujini, 

pa na diplomatsko predstavništvo ali konzulat RS. Če pa 

boste dokument našli naslednji dan ali kasneje, ko 

aktivacija ni več mogoča, ga morate prinesti na upravno 

enoto v uničenje, s tem se v evidenco o iskanih 

dokumentih vpiše, da je dokument najden. Na spletnem 

portalu e-Uprava boste z enodnevnim zamikom lahko 

preverili, ali je vaš dokument evidentiran kot izgubljen, 

pogrešan ali ukraden.  

 

Dejstvo je, da dokumenta, ki ste ga naznanili kot 

pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, pa ste ga 

ponovno našli, ne smete uporabljati, saj mu je prenehala 

veljavnost in lahko imate težave pri prehodu državne 

meje ali dokazovanju istovetnosti. Zaradi zaščite pred 

zlorabo vaše identitete se namreč podatki o ukradenih oz. 

odtujenih dokumentov vpišejo tudi v Schengenski 

informacijski sistem (SIS) kot iskani dokumenti.  

 

V primeru izgube ali kraje vozniškega dovoljenja, morate 

to čimprej naznaniti na katerikoli upravni enoti v 

Republiki Sloveniji, kajti, če boste vozili brez 

(veljavnega) vozniškega dovoljenja, ste v prekršku in vas 

policist lahko za to kaznuje. Na vašo zahtevo boste prejeli 

začasno potrdilo vse do izdelave novega vozniškega 

dovoljenja. V primeru najdbe vaše »pogrešano« vozniško 

dovoljenje prinesite na upravno enoto, ki ga bo poslala 

proizvajalcu v uničenje.  

 

Če pa ste ostali brez prometnega dovoljenja, morate 

podati izjavo v 15 dneh od pogrešitve na katerikoli 

upravni enoti ali registracijski organizaciji. Namesto 

pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega veljavnega 

prometnega dovoljenja vam bomo na upravni enoti 

(takoj) izdali novo 

prometno dovoljenje 

(dvojnik). V primeru 

kasnejše najdbe morate kot 

lastnik vozila, za katerega 

vam je bil izdan dvojnik 

prometnega dovoljenja, 

pogrešano prometno 

dovoljenje vrniti upravni 

enoti ali registracijski 

organizaciji v uničenje.  

 

Ne nazadnje je dobro vedeti, da je Ministrstvo za zunanje 

zadeve nedavno začelo izvajati novo konzularno storitev 

obveščanja "Veleposlanistvo", ki je v pomoč slovenskim 

državljanom, ki potujete v tujino in bi se morebiti znašli 

v težavah, o kontaktih, na katere se lahko obrnete za 

pomoč. Obveščanje poteka na način, da mobilni operater 

(storitev je na voljo le uporabnikom operaterja A1 

Slovenija) samodejno pošlje brezplačen SMS vsem 

svojim uporabnikom, ki prečkate mejo oziroma vstopate 

v gostujoče mobilno omrežje. Na ta način imate 

državljani, ki prečkate mejo, podatke diplomatskega 

predstavništva, ki vam lahko nudi konzularno pomoč, 

takoj shranjene kar na mobilnem telefonu. Za konzularno 

pomoč v nujnih primerih se lahko obrnete na 

predstavništvo Republike Slovenije v tujini, ne samo 

v primeru kraje osebnih dokumentov, ampak tudi 

v primeru, če ste žrtev kaznivega dejanja, v primeru 

prometne nezgode ali drugih nesreč, v primeru 

hospitalizacije, če vam je bila odvzeta prostost ali 

v primeru izrednih razmer (npr. teroristični napadi, 

politični nemiri, naravne nesreče). 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski 

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

ue.zalec@gov.si. 

 

                                                                                                   

Simona Stanter, načelnica 
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Policijska kronika za september 

 
18. 9. 2017 so bili policisti Policijske postaje Žalec obveščeni o drzni tatvini denarja na parkirnem prostoru pokopališča v 

Taboru, kjer sta okoli 10. ure neznana ženska in neznan moški pri navidezni pomoči občanu izvršila tatvino denarja. 

Navedena neznanca (močnejši moški in vitka ženska svetlih las) sta se na kraj pripeljala z belim kombijem in sta bila pred 

tem opažena v trgovini in nato pri pošti, kjer je oškodovanec opravil dvig gotovine. Sledi zbiranje obvestil in kazenska 

ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Celju.  

 

V kolikor bi kdorkoli kaj vedel o navedenih neznancih, prosimo, da obvesti Policijsko postajo Žalec na telefonsko številko 

713 47 00. 

 

Drugih varnostno-problematičnih dogodkov policisti PP Žalec na območju Občine Tabor niso obravnavali.  

 

Ker se počasi približuje Martinovo, pa še nasvet: 

 

Ko piješ ne vozi! Ko voziš ne pij. 

 

Alkohol uživamo zaradi njegovih učinkov in zaradi socialnih pomenov, ki mu jih pripisujemo. 

Alkohol je snov, ki »čarobno« spremeni svet, saj učinkuje na naše telo oziroma na naša čutila, 

tako da doživljamo našo okolico na spremenjen (nerealen) način. Alkohol je legalna droga, ki: 

 ga uporablja večina posameznikov v naši družbi, 

 večina odraslih posameznikov ni v zadostni meri kritična do varljivosti učinkov uživanja le-tega, zato lahko pride 

do zlorabe alkohola. 

Do težav pri vožnji pod vplivom alkohola pride, ko pride do toksičnih učinkov alkohola na posameznika. Alkohol je 

legalna droga, ki vpliva na voznikovo ravnanje tudi pri majhnih količinah. V raziskavah, ki so jih naredili v tujini, so 

ugotovili, da že s prvim kozarcem alkoholne pijače začnejo slabeti vozniške sposobnosti, podaljšuje se reakcijski čas in 

povečuje se število napačnih odločitev. Z večanjem koncentracije pa se negativne posledice povečujejo. Dogovorjena meja 

za običajne voznike je 0,24 g alkohola na izdihanega zraka ali 0,5 grama alkohola na kg telesne teže, za začetnike, 

poklicne voznike in druge posebne skupine voznikov pa je zahtevana popolna treznost. 

 

Roman Ocvirk, vodja policijskega okoliša 

 

 

 

 

 

 

Brezplačne aktivnosti večgeneracijskega centra Planet generacij 

Hiša Sadeži družbe Žalec ‒ november 2017 

 
Vsak dan 

od 14.00 do 17.00 

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA  »UČNA POMOČ« 

Vsak TOREK 

ob 9.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»TAI – CHI« 

Vsako SREDO 

ob 8.30 

ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico« 

Vsako SREDO 

ob 17.00 

ob 18.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE« in 

»ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE« 

Vsak ČETRTEK 

ob 9.00 in ob 18.00 

VSEBINE, NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU 

»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA ZA STAREJŠE« 

 

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

BREZPLAČNE DELAVNICE, TEČAJE IN VADBE. Med šolskimi počitnicami pripravljamo brezplačno 
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Obiskala nas je štorklja 

POČITNIŠKO VARSTVO in USTVARJALNE DELAVNICE za OSNOVNOŠOLCE od 6 do 11 let. V času 

krompirjevih počitnic bomo 30. 10., 2. 11. in 3. 11., od 9.00 do 15.00 organizirali naslednje tematske dneve:  

 

1. dan: »NOČ ČAROVNIC«,  

2. dan: »ŠPANSKI DAN« in  

3. dan: »MITI IN LEGENDE«.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Delavnice so brezplačne, na tabor pa se je potrebno prijaviti preko telefonske številke 051 

669 714 ali elektronske pošte hisa-zalec@filantropija.org. Število mest je omejeno.   

 

OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC: 

Vsak ponedeljek:  Urice pletenja ob 9.00, Računalniška delavnica ob 12.00, Konverzacija v angleščini ob 17.00, 

Meditacija in sproščanje ob 18.00. 

Vsak torek: Japonska kaligrafija ob 10.30 in Sproščanje s plesom ob 17.00. 

Vsako sredo: vsakih 14 dni Kuharska delavnica ob 10.00. 

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

Vsak petek: Nordijska hoja ob 9.00, Kuharska delavnica ob 10.00, vsak drugi teden Spoznavanje okoliških hribov. 

 

Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite  

DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA POTREBUJEJO VAS. 

 

Več info na: hisa-zalec@filantropija.org in 051 669 714, FB Hiša Sadeži družbe Žalec 

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

 

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

sklada in Občina Žalec. 

                                                                                
 

 

 

  

 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod 

novorojenčka: 

 
 

 

 27. septembra se je rodil 50 cm velik in 3330 g težek deček Jaka 

staršema Poloni Miklavc Žebovec in Roku Žebovcu 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pozdrav najmlajših iz Vrtca Tabor 
 

Uvajalno obdobje je za otroka zelo pomembno, saj si gradi temelje življenja v vrtcu, spoznava nove prijatelje, okolico, ki 

mora biti vsakemu posamezniku čim bolj prijazna. Ker po večini mlajši otroci še niso realizirali procesa separacije 

(ločitve) od primarnega objekta identifikacije (to je matere), jim prehod v vrtec povzroča velike čustvene probleme (…) 

(Marjanovič Umek, L. idr., 2010). 

Iz vrtca in šolskih klopi 

mailto:hisa-zalec@filantropija.org
mailto:hisa-zalec@filantropija.org
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
mailto:info@obcina-tabor.si
http://www.filantropija.org/wp-content/uploads/2014/01/ZALEC2.jpg
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Uspešno smo se uvedli in zakorakali v novo šolsko leto. In kaj smo počeli v septembru? 

 

Raziskovali smo nove prostore vrtca in okolico, se navajali drug na drugega, navezovali stike,  spoznavali in manipulirali z 

nestrukturiranim materialom, razvijali gibalne sposobnosti, raziskovali zvok in glasbila, izvajali krajše sprehode v bližnjo 

okolico, spoznavali in trebili buče, pecljali grozdje, obirali hmelj, se urili v zadevanju košev (obeležitev evropskega 

prvenstva v košarki) in še mnogo drugega. 

 

V prihodnjih mesecih se bo skupini pridružilo še nekaj novincev in se že veselimo srečanja z njimi. 

 

Lep pozdrav do prihodnjič.  

Otroci 1‒2 z Lidijo in Ano 

 

Literatura: 

Kroflič, Robi. Temeljne predpostavke, načela in cilji Kurikula za vrtce. Otrok v vrtcu. Priročnik h Kurikulu za vrtce. 

Maribor: Založba Obzorja, 2010. 

 
Pomoč starejšim občanom 

 
Jesen je potrkala na vrata in 

narava je naznanila, da je čas 

spravila plodov. Koruzna polja 

so se obarvala v zlatorumeno 

barvo in kličejo po žetvi. Pri igri 

na vrtčevskem igrišču so otroci 

opazili, da je Sirševa njiva 

nasproti vrtca že požeta. Po njej 

se je sprehajala gospa Gelca, ki 

je v vedro nabirala koruzne 

storže. Ob spodbudi se je nekaj 

otrok odločilo, da tudi sami 

vzamejo vedra in ji gredo 

pomagat prečesat požeto 

koruzno polje. S pozitivno 

delovno vnemo in nasmehom na 

obrazu smo odšli na njivo. 

Presenetili smo go. Gelco ter ji pomagali pobrati koruzo, ki je pri žetvi ostala. Gospa Gelca je bila vidno presenečena ob 

naši pomoči, otroci pa so bili veseli, ker so ji pomagali. Za nagrado smo v vrtec odnesli vedro nabranih koruznih storžev, ki 

smo jih kasneje luščili. In dan smo imeli polepšan vsi, otroci pa so bili bogatejši za še eno izkušnjo. 

 

                                                                                                   Oddelek 5‒6 let 

                                                                                                      Nina Mak Lopan 
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Hvala vsem, ki so pripomogli k temu, da je bil ta teden za otroke poln novih doživetij. 

Trgatev 

 
Trta menda raste na našem planetu že od samih začetkov, zato je po vsem svetu najbolj razširjena sadna vrsta. Približno tri 

četrtine svetovnega pridelka grozdja se spremeni v vino, nekaj ga posušijo v rozine, tisto, kar ostane, pa si bolj ali manj 

pravično razdelimo ljudje in ptice, ki komaj čakajo, da sladke jagode dozorijo. 

 

Tudi mi smo komaj čakali, da je grozdje dozorelo. In g. župnik nas je prijazno povabil, da lahko oberemo in se z njim 

posladkamo. Otroci so ga potrgali ter ga v košarah in samokolnicah odpeljali proti vrtcu, kjer smo iz zrelih jagod stisnili 

sok ter se z njim posladkali. 

 

Se že veselimo naslednje trgatve. 

                                                                                Za Vrtec Tabor zapisala Nina Mak Lopan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teden otroka v Vrtcu Tabor 

 
»Povabimo sonce v vrtec, naj zažari in nam popestri vrtčevske dni.« 

 
Teden otroka je potekal od 2. 10. do 6. 10. 2017. V ponedeljek smo se vsi odpravili na CICI pohod do gozdov, kjer smo 

preiskali vse kotičke, da je bila vreča polna kostanja. Naslednji dan sta nam pri peki kostanjev priskočila na pomoč g. Ivan 

Hrastnik in g. Slavko Rotar iz PGD Kapla - Pondor. Izdelali smo si »škrniclje« ter uživali ob sladkanju zasluženega 

kostanja. V sredo je potekal zajčkov tek. Odpravili smo se v novo naselje pri šoli, kjer so tekle vse skupine, skupaj z 

vzgojiteljicami. Ob koncu pa so vsi otroci prejeli medaljo za sodelovanje ter sok, ki ga nam je tudi letos sponzoriral g. Blaž 

Lesjak. V četrtek smo vzgojiteljice pripravile predstavo z naslovom »Nimam časa«. Ker pa zgodba govori o gozdnih 

živalih, se je predstava dogajala v gozdu in je marsikateremu otroku pričaralo posebno doživetje. Zadnji dan pa je potekalo 

igralno potovanje po vrtcu. Otroci so prehajali iz ene v drugo igralnico, se med seboj spoznavali ter družili z vrstniki.  
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Kolektiv POŠ Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Vrtec Tabor Urška Rotar 

 

Gasilska vaja v vrtcu 

 
V petek, 20. oktobra 2017, smo v vrtcu izvedli evakuacijo in imeli 

gasilsko vajo. Letos so se v gašenje vključile tudi gasilke sodelavke, 

ki delujejo v različnih gasilskih društvih. Brez pravih gasilcev 

Gasilskega društva Ojstriška vas - Tabor seveda ne bi šlo, saj so 

gasilke potrebovale poveljnika in nekaj navodil. Gasilci, hvala tudi 

za delavnice, ki ste jih pripravili, saj so se otroci preizkusili kot 

reševalci v nudenju prve pomoči in kot spretni in natančni gasilci pri 

zbijanju žogic z vodnim curkom. Hvala za poučno dopoldne. 

 

za Vrtec Tabor Mateja Jezernik 

 

Zbiralna akcija papirja 
 

Obveščamo vas, da bomo od ponedeljka, 16. 10. 2017, do petka, 27. 10. 2017, na POŠ Tabor organizirali zbiralno akcijo 

odpadnega papirja. Papir lahko prinesete v šolo in ga pustite pri dežurnemu učencu, ki bo zapisal količino prinesenega 

papirja.  

 

Če dežurnega učenca ni, oddajte papir učitelju v jutranjem varstvu, popoldne pa učitelju v OPB. 

Zaradi lažje evidence vas  naprošamo, da papir stehtate doma. 

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z zbiranjem zamaškov, kartuš in baterij. 
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Tek za smeh s pohodom 

 
V soboto, 30. 9. 2017, smo se taborski učenci udeležili športne aktivnosti TEK ZA SMEH na Vranskem, kjer je pred tekom 

učence vodila pri ogrevanju atletinja Jolanda Batagelj. 

 

Nato so se učenci 1. triletja napotili na pohod mimo Pondorja (z ogledom reke Bolske), čez Črni Vrh s postankom pri 

kapeli ter pot nadaljevali mimo ribnika do naše šole. Učence so vodile spremljevalke Stanka Kužnik Tominšek, Silva 

Rizmal, Darja Savinek in Špela Vunderl. 

 

Drugošolci so povedali: 

Meni je bilo zelo všeč, ko smo šli na pohod v 

naravo in tekli po travniku. Ella Vecej  

Všeč mi je bilo, ko smo tekli, dobili malico in se 

peljali z avtobusom. Ožbej Lesjak  

Všeč mi je bilo, ker smo hodili in tekli 300 metrov. 

Ajda Drča 

Všeč mi je bilo, ko smo se v gozdu kepali z »ježki«, 

tekli in hodili po gozdu. Tevž Gosak 

Uživala sem v pohodu in ko smo se obmetavali z 

ježki. Lucija Topovšek 

Ponosen sem, ker sem že drugo leto zapored prvi na 

teku. Maj  Krivec 

Všeč mi je bilo obmetavanje z ježki in ker te je potem vse srbelo. Karin Špacapan 

Bilo mi je všeč,  da  smo videli koze in ko je Liam govoril, da bo prišel pravi Bedanec. Nika Matjan  

 

Pripravili učenci 2. razreda POŠ Tabor z razredničarko Silvo Rizmal 

 

Pohod do lovske koče Tabor 

 
Z učenci 1. triletja smo 

izvedli športni dan 5. 

10. 2017. Učence so 

vodile učiteljice Stanka 

Kužnik Tominšek, 

Silva Rizmal, Darja 

Savinek in Manja 

Drnolšek. 

 

VTISI  

PRVOŠOLCEV O 

ŠPORTNEM DNEVU 

– POHODU DO  

LOVSKE  KOČE 

 

Všeč mi je bilo: 

- ker je močno pihal veter (Tinkara), 

- ko smo lahko jedli (Urban), 

- ko smo nabirali kostanj (Maks), 

- da sem prišla do lovske koče (Ula R.), 

- barvni listki dreves v naravi (Ula K.), 

- ker smo se družili z učenci 1. in 2. razreda 

(Gaja S.), 

- hoja po gozdu (Zala M.), 

- ko smo za malico dobili frutabelo. (Matija), 

- da smo lahko tekli (Iris), 

- ko je močno pihal veter in so z dreves padali 

listi (Žiga), 

- šli nazaj v šolo in tekli po hribu (Maj), 

- ko smo malicali v leseni hišici (Urh), 

- všeč mi je bil lep pogled v dolino (Andraž), 

- ko smo videli v dolini taborsko cerkev 

(Timotej), 

-  da smo se lahko odpočili na lovski koči 

(Veronika). 

Pripravili Stanka Kužnik Tominšek in Manja Drnolšek 
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Edita Kreča in Zala Lukman, 5. b POŠ Tabor 

Planinski pohod na Mrzlico 

 
Občina Tabor je s sodelovanjem z ostalimi občinami organizirala tradicionalno  srečanje Savinjčanov, Zasavcev in 

Laščanov na Mrzlico v soboto, 15. 10. 2017. 

 

Pohoda smo se udeležili tudi šolski planinci. Pod vodstvom gospe Marije Drnolšek smo sodelovali pri kratkem kulturnem 

programu. Pogostili so nas z okusnim golažem in pijačo. Za pogostitev planincev je poskrbela občina Tabor. Zato se na tem 

mestu iz srca zahvaljujemo. 

 

Kaj so napisali udeleženki Edita in Zala o pohodu? 

 

Na sončno nedeljo, 15. 10. 2018, smo se planinci POŠ Tabor in starejši občani zbrali pred Kmetijsko zadrugo Tabor. Nas 

mlajše planince sta spremljali gospa Simona Jan in Maja Leskovšek. 

 

Najprej smo vstopili v luksuzen avtobus, ki nas je odpeljal proti Mariji Reki. Na poti smo videli čudovito obarvano 

jesensko pokrajino. Ko smo prispeli, smo pot nadaljevali skozi gozd. Najprej smo hodili po mehkem listju, nato pa po cesti. 

Ko smo se povzpeli, smo v dolini opazovali oblake, ki so zastirali pogled v dolino. Gospa Maja nam je poimenovala hribe v 

okolici. Po dobri uri smo prispeli na cilj. Na Mrzlici je bilo veliko planincev in drugih obiskovalcev. Sledila je proslava. 

Najprej so se predstavili Navihani muzikanti, zapel nam je Mešani pevski zbor Tabor, naši učenci pa so zaigrali igrico in 

zapeli Kekčevo pesem. Otroci smo se lahko igrali na igralih. Dobili smo zastonj golaž in bon za pijačo. Na koncu smo odšli 

še na vrh, kjer smo si ogledali vetrovnico. Gospa Maja nam je razložila, kaj nam prikazuje vetrovnica. Sledil je spust v 

dolino. Tam nas je čakal avtobus, ki nas je odpeljal nazaj v Tabor, kjer so nas pričakali naši starši. Izlet je bil naporen, 

ampak zelo lep, saj nas je ves čas grelo toplo sonce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

Društvo upokojencev Tabor 

 
                                                                      

Strokovna ekskurzija PGD Loke 
 

V društvu PGD Loke smo se po dveh letih zopet odločili, da se odpravimo na strokovno ekskurzijo. Ekskurzija je bila za 

vse člane, članice društva in tudi ostale, ki so nam kakorkoli pomagali pri pripravi in izvedbi letošnjega Šentjurskega 

sejma. 

 

V sončnem sobotnem jutru, 30. 

septembra 2017, smo se z 

avtobusom odpeljali proti 

Mariboru. Tam so nas pričakali 

tovariši ‒ poklicni gasilci Gasilske 

brigade Maribor. Pokazali so nam 

svoje prostore v katerih delujejo, 

predstavili svoj delovnik, pokazali, 

kako pri njih poteka izvoz na 

intervencijo ter s kakšno opremo 

razpolagajo. Brigada je opremljena 

s številnim voznim parkom in z 

opremo, o kateri lahko mi samo 

sanjamo. Najzanimivejše je bilo 

vozilo s čolnom za reševanje ponesrečencev iz vode. S 37 m dolgo avtomobilsko lestvijo smo se lahko obiskovalci dvignili 

v višino in si ogledali Maribor še s ptičje perspektive. 

  

Ob tako zanimivi predstavitvi njihove gasilske opreme se je zgodilo, da nas je pričel priganjati čas, saj smo že zamujali na 

toplo malico v Melah pri Radencih. Po malici smo si v tem kraju ogledali še Oljarno Šaruga, degustirali njihovo bučno olje 

in vino iz njihove kleti. Naslednja točka naše ekskurzije je bil ogled gradu v Lendavi. Iz lendavskega gradu nas je pot 

vodila na znameniti najvišji razgledni stolp v Sloveniji, Vinarium v Lendavskih goricah. To je res zanimiv objekt, vreden 

ogleda. Čudovito doživetje je povzpeti se na vrh in si ob sončnem vremenu ogledati pokrajino štirih držav (Slovenije, 

Madžarske, Hrvaške in Avstrije), ki se vidijo z vrha Vinariuma. 

  

Za pozno kosilo oziroma večerjo smo se ustavili v gostilni Pri Lujzi v Dobrovniku, kjer so nas najprej popeljali v vinsko 

klet na degustacijo vin in nato postregli z okusno domačo hrano in pijačo po želji. 

 

Domov smo se vrnili v poznih večernih urah, polni lepih vtisov in novih doživetij. 

 

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!                                              

            Gasilci PGD Loke 

 

Piknik upokojencev 

 

Po dveh mesecih predaha je naše društvo v septembru ponovno oživelo. 

 

Organizirali smo si piknik na kmetiji Laznik, kjer smo združili moči 

vodstvo, poverjeniki, simpatizerji športnih aktivnosti, pohodništva, 

pravzaprav kar vsi člani društva. Kljub bolj kislemu vremenu se nas je 

druženja udeležilo preko sto. Pohodniki 50 + smo na piknik prišli kar 

peš iz smeri Tabora, Žagarstva Ropret, mimo kmetij Ramšak in Ribar 

do končnega cilja pri Grabnarjevih. Ob začetni dobrodošlici, pozdravih, 

odlični kulinariki in postrežbi, pripravljenih športnih igrah, klepetu in 

ob prijetnem vzdušju vseh prisotnih nam je čas kar hitro tekel in to popoldansko druženje je kar prehitro minilo. 

 

Upamo, da se ponovno srečamo v novembru na že tradicionalnem martinovanju. Do takrat pa srečno! 

Aktivnosti naših društev 
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Iz domače župnije 
 

 

 

 

Pismo slovenskih škofov o krščanskem pogrebu 

 

Dragi bratje in sestre! Ob prazniku vseh svetih in vernih 

duš vam želimo škofje spregovoriti o vprašanjih, povezanih 

s smrtjo in krščansko spoštljivim odnosom do človekovega 

telesa tudi po smrti. V spremenjenih družbenih in kulturnih 

okoliščinah se hitro spreminja odnos do smrti in do umrlih. 

Želimo vam spregovoriti o smrti kot o sestavnem delu 

življenja, o poslavljanju in žalovanju kot o spominjanju na 

velikonočno skrivnost in o krščanskem pokopu telesa kot 

izročanju rajnega v Očetov objem. Med osrednja oznanila 

Cerkve spada vesela vest o življenju po smrti. Sv. Janez je v 

videnju gledal »veliko množico, ki je nihče ni mogel 

prešteti,« tistih, »ki so prišli iz velike bridkosti in so oprali 

svoja oblačila ter jih očistili z Jagnjetovo krvjo«. (Raz 

7,9.14) Ko v teh dneh obiskujemo grobove rajnih, se zaradi 

tega upanja v nas naseli veliko veselje, s katerim Jezus 

sklene oznanilo blagrov: »Veselite in radujte se, kajti veliko 

je vaše plačilo v nebesih.« (Mt 5,12) 

 

Smrtna ura ‒ pomemben del življenja 

V tej veri sta smrt in pogreb najdražjih vsega spoštovanja 

vredno dogajanje. Dotika se naših osebnih doživljanj, ki 

pogosto izzovejo občutek nemoči, žalosti in strahu. Zelo 

močnó pa se dotika tudi človeka kot presežnega, verskega 

bitja. Cerkev ponuja iz svoje duhovne zakladnice bogato 

simboliko in bogoslužna besedila, ki so namenjena tolažbi 

svojcev rajnega in župnijskemu občestvu. Kristjani 

dojemamo trenutek smrti kot enega izmed 

najpomembnejših v zemeljskem življenju; od katerega je na 

nek način odvisna vsa večnost. 

 

Slovo od rajnega in pogrebna slovesnost 

Krščansko slovo od rajnih ter pogrebne slovesnosti zato 

izrazito izžarevajo vero v posmrtno življenje in jo s simboli 

izpovedujejo. Pogrebno bogoslužje ni samo izročitev telesa 

rajnega zemlji v pričakovanju vstajenja od mrtvih, ampak je 

namenjeno tudi tolažbi svojcev in krščanske skupnosti ter 

izraža krščansko vero in upanje v večno življenje. Zato je 

za krščansko žalovanje zelo primerno, da se ohranja, kjer je 

še prisotna, ali na novo uvede molitev ob umirajočem in ob 

mrtvem človeku. To je primerno, tudi ko rajni ne leži doma. 

Zbiranje k molitvi ob večerih je izraz vere in podpora 

rajnemu ter svojcem. 

 

Upadanje krščanskih pogrebov in visok odstotek žarnih 

pokopov, ki Slovenijo uvršča v sam svetovni vrh (82,9 % v 

letu 2014), in nekatere nove oblike, kot npr. raztros, nas kot 

kristjane izzivajo, da na kulturo »odrivanja« smrti na rob 

življenja in čimprejšnjo pozabo rajnih odgovorimo s 

ponovno »evangelizacijo smrti«, ki na novo ovrednoti 

človekovo telo in smrt. 

Pokop telesa rajnega je za Katoliško Cerkev še vedno 

najprimernejša oblika slovesa. Kristjani gledamo na smrt 

kot na edinstven in najbolj oseben način srečanja Boga in 

človeka že brez omejitev prostora in časa. Zato naj se telesa 

položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču ali 

drugem svetem kraju. S tem krščansko občestvo izrazi vero 

v posmrtno življenje in pričakovanje vstajenja teles 

poslednji dan. Svetopisemska besedila (prim. Mt 27,60.64-

66 in druga) izpostavljajo podobe polaganja telesa v grob, 

praznega groba in poveličanega telesa vstalega Jezusa 

Kristusa. Telo je sicer minljivo in podvrženo smrti, vendar 

je po Kristusovemu vzoru namenjeno vstajenju. Zato škofje 

močno spodbujamo vse kristjane, da, kjer je le mogoče, v 

veri izberete tak način pokopa, kot ga je imel Kristus, to je 

pokop telesa. Pri obredih naj sodeluje župnijsko občestvo, 

da se pokaže povezanost rajnega in svojcev s Cerkvijo. V 

proces slovesa od rajnega naj se na možen način vključi 

obhajanje svete maše. 

 

V Sloveniji je postal večinski način pokopa upepelitev in 

posledično žarni pokop. Razlogov je več, od prostorske 

stiske v mestih, ekonomskih razlogov do ideoloških 

nagibov. Cerkev sprejema tudi ta način, a daje prednost 

pokopu telesa. V primeru žarnega pokopa mora duhovnik 

ali drug pastoralni sodelavec previdno preveriti, da 

odločitev ni bila sprejeta iz veri nasprotnih razlogov – v 

takem primeru cerkveni obred ne bi bil smiseln. Zaradi 

spoštovanja do rajnega spodbujamo, da bi se kar v največji 

možni meri tudi z obredom poslovili od njegovega telesa še 

pred upepelitvijo. Marsikje to ni izvedljivo, a potrebno bi 

bilo iskati v tej smeri nove možnosti, saj je to želja, 

priporočilo in praksa vesoljne Cerkve. Tudi žare s pepelom 

rajnih je treba pokopati ali hraniti na svetih prostorih 

(pokopališče, kapela); tako je bolj zagotovljena molitev 

zanje in spomin nanje tudi v naslednjih generacijah. 

Hranjenje pepela rajnih doma za kristjane ni primerno. 

 

Za kristjana ni primeren način pokopa raztros pepela 

rajnega. Želja po raztrosu v morje, v gorah, gozdu ali 

drugod v naravi ter pojavljajoče težnje, da pepel rajnega 

spremenijo v spominske predmete ali ga preoblikujejo v 

dragulje je posebej vprašljiva, saj bolj poudarja ljubezen do 

narave kot odnos do Boga in občestva Cerkve. Upanje na 

večno življenje v Bogu je s tem močno zatemnjeno. Če ni 

določenega kraja pokopa, groba, je zelo okrnjena možnost 

molitve in spomina, ki izhaja iz obiskovanja grobov. Lahko 

vodi tudi v razne zlorabe in v nekrščansko pojmovanje 

človeka ter zanika njegovo izvorno dostojanstvo bitja, 

ustvarjenega po Božji podobi. Hitreje se izbriše sled o 

obstoju določene osebe in se odvzame naslednjim 

generacijam možnost zgodovinskega spomina. 
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Literarni utrinki 

Enako spoštovanje kot do teles odraslih rajnih je prav, da 

imamo tudi do teles mrtvorojenih in splavljenih otrok. Tudi 

njihovo mesto pričakovanja vstajenja je grob na 

pokopališču in primeren krščanski pogrebni obred. 

 

V primeru, da se kristjan odloči zapustiti po smrti svoje telo 

v medicinske raziskovalne namene, kar je delo ljubezni do 

bližnjega, je primerno, da se pred izročitvijo obhaja obred 

slovesa od rajnega, ki je podoben tistemu pred upepelitvijo. 

 

Opozoriti želimo tudi na čedalje bolj prisotne krste ali žare, 

ki omogočajo pokop v posebnih položajih ali izpostavljajo 

določene vidike posmrtnega življenja (npr. reinkarnacijo, 

žare, iz katerih lahko vzklije rastlina itd.) in za kristjane 

niso primerne. Zato je treba imeti za cerkveni pogreb, kjer 

se izvede pokop v drugačnih oblikah od običajnih (krsta, 

žara), dovoljenje ordinarija. Nekatere komercialne oblike 

pogreba namreč lahko izražajo nekrščanske, panteistične, 

naturalistične ali novodobske poglede na človeka. 

 

Kristus je bil položen v grob. Telo je svetišče Svetega 

Duha, saj je bilo posvečeno že z zakramentom svetega krsta 

in drugimi zakramenti, predvsem pa hranjeno s sveto 

Evharistijo. Zato naj bo naš odnos do telesa tudi ob smrti 

nadvse spoštljiv in prežet z upanjem in vero v večno 

življenje. 

 

V želji, da skupaj ohranjamo in razvijamo krščansko obliko 

slovesa od rajnih, ki vključuje možnost molitve zanje in 

spomina nanje, vas blagoslavljamo! Vaši škofje. 

 
November v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

- 1. november, vsi sveti: sv. maša:  

- ob 9. uri;                  

- ob 14. uri, po sv. maši bodo molitve za rajne najprej v 

cerkvi nato pa še na pokopališču;                                                                                                                           

- ob 18. uri bo zvonilo in vabilo k molitvi za rajne. 

Molili bomo v farni cerkvi. Če ob tej uri ne morete priti 

v cerkev, molite za rajne lepo doma.  

- 5. november, zahvalna nedelja; 

- srečanje zakonskih jubilantov (ura in datum bosta 

objavljena v Oznanilih pri sv. Juriju). 

prispevek pripravila Vida Slakan 

 

 

 

 
 

Ko si pripravljen ... 

 

V srcu je slišala glas, gozd, ki ga je tako rada obiskovala, ki 

je samo njen, ji je podajal nešteto razlogov, zakaj je danes 

pravi dan za obisk. S pogledom se je zazrla skozi okno in 

pri sebi premlevala, ali bo danes res primeren dan za 

sprehod, vreme namreč ni bilo nič kaj preveč naklonjeno, 

poleg tega je bil danes eden izmed 

tistih dni, ko se je bolj izvalila iz 

postelje, kot vstala. Za trenutek je 

postala med vrati in prisluhnila, kaj 

pravi srce. Srce pravi, sprehod v 

gozdu ... Prav, prav, srce že ve. 

 

Precej urno glede na jutranjo 

zaspanost je obula svoje pisane 

škornje in odhitela po poti v gozd. 

Njena najljubša pot, dežela sprostitve in domišljije, tukaj je 

ona lahko, kar je, tukaj je sama s sabo v popolni tišini, tukaj 

se baterije polnijo. 

  

Veselo je prisopihala do gozda kot vedno ter pri vstopu 

srčno pozdravila mater naravo, prosila za njeno zaščito ter 

jo kot vedno objela v svojih mislih. Obožuje te trenutke, ko 

njena nežna bližina objema, ko z mehkobo boža in ko v 

šepetu listov zasliši: »Dobrodošla, draga moja.« 

 

Nekaj je danes drugače, ozre se po gozdu in kamorkoli se 

ozre, vidi in sliši strah. Kaj se dogaja? Veter piha z močjo 

burje, drevesa pokajo, žvižgajo in v gozdu je temno. 

Pretemno. Spominja se trenutka, ko je kot majhna deklica 

ostala sredi gozda sredi neurja. Sama pri sebi razmišlja, da 

se pripravlja na neurje, nehote se ji 

porodijo občutki tistega dne, nehote 

podoživi vse, kar je doživljala tista 

majhna deklica v njej.   

 

Stoji na mestu, strah ji ne dovoljuje 

svobode givanja, niti naprej, niti 

nazaj. Paralizirana od strahu, misli ji 

divjajo: »Domov. Takoj domov, v 

nevarnosti si.« Zaman sprašuje svoje 

srce, kam. Odgovora ne sliši, panika in strah se lotevata 

njene biti, ko veter piha vse močneje, veje pokajo vse 

glasneje in sliši, zares, skozi veter sliši vse zveri sveta. 

Strah jo je. Za trenutek pomisli, da bi bila vrnitev domov 

morda res najboljša izbira, obrača se na mestu, a ne more se 

odločiti. Strah za življenje je zanjo čisto resničen. 

 

Obstane in si reče: »Danes več ne bežim, zaupam in se 

prepustim.« Z vsakim korakom globje v gozd se strah 

potencira, nič ne vidi, nič ne sliši, le pokanje in žvižganje 

od neznano kje, temno, temneje, dalj časa kot hodi, temneje 
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Zgodilo se bo 

Spoznaj se … 

 
Naj tvoje nagajive oči 

spreminjajo moje življenje? 

Naj tvoja prožna hoja spodbuja 

moja poželenja? 

 

Odmisli svojo prihodnost z mano, 

utrjuj ljubezen okoli sebe, 

oddajaj ljubezen otrokom, ki te imajo radi!! 

 

Posveti se ljubezni okoli sebe, 

ki žari, in pozabi 

na večere ‒ 

ki naj bi jih ne ‒ 

bilo!! 

 

TKsm 

Zavedanje 

 
A se zavedaš, 

da besede, izgovorjene v gozdnem mahu, 

niso bile izmišljene? 

 

A se zavedaš, da vsak pogled, 

ki te obožuje, 

misli na najino prihodnost? 

 

A si lahko predstavljaš življenje 

brez mene? 

 

A si lahko misliš misli 

bankomata, ki ti zavrne kartico? 

Kartica je na moje ime!!! 

 

Pojdi svojo pot … 

 

 

 

TKsm 

se ji zdi. Zbere zadnje atome moči volje, izkoplje iz srca 

zaupanje in si govori: »Zmoreš.« Iz nje na vse strani 

odmeva priprošnja: »Zaupam ti, mati narava, zaupam ti.« 

Kljub podivjanemu strahu, verjame in zaupa, iz sebe črpa 

moč, da naredi še en korak in še en in še en globje v gozd. 

Zave se: »To je moja preizkušnja zaupanja.« 

 

Na pol poti sredi gozda pade na kolena in joče, v hlipanju 

kliče: »Tvoja sem, tvoja sem, mati narava, vsa sem tvoja.« 

Nekaj jo objame. 

 

Vstane in si ogleda gozd, še enkrat, tokrat brez strahu. 

Zmogla je, zaupa, nebo se veseli z njo. Odvrgla je še en 

plašč nesmiselne bojazni, ki jo je nosila, dolgo, predolgo. 

Spominja se svojega lahkega koraka, spominja se vonja, 

spominja se gozda, spominja se vsega, kako je doživljala, 

ko je bila še majhna. Izgovori: » Nikoli se te nisem bala, 

mati, vedno sem te ljubila in se te veselila, zaupala in 

predala sem se ti na vsakem koraku.« 

 

V notranjosti se rodi vprašanje: »Le kaj se je spremenilo?« 

Ta deklica še vedno živi v njej in skozi veter zaveje 

sporočilo: »Kako se lahko bojiš mene, otrok, jaz sem tvoja 

mati. Jaz ti nudim tla, po katerih stopaš, in zavetje, ki ga 

čutiš. Nekaj jo objame, čuti varnost, čuti bližino, čuti 

ljubezen. 

 

Veter piha, drevje poka, zrak žvižga, dež pada in sliši zveri, 

a se več ne boji. Našla jo je. Varna si. 

 

Andreja Kotnik 

(www.obcuti-sebe.eu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obcuti-sebe.eu/
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Oglasi 

Storitve Štrajhar 
Strojne storitve:  

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

spravilo gnoja/gnojnice, košnja travinja, zgrabljanje travinja. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dopolnilna dejavnost na kmetiji ‒ predelava lesa 

Prodamo suhe lesne sekance. Cena kubičnega metra sekancev je 15 €. Po dogovoru vam sekance tudi dostavimo.  

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 041 581 337 (Žan).  

 

 

 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – NOVEMBER 2017 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

31. 10. 2017 KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA  pri spomeniku padlih Občina Vransko 
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... in še modrosti naših babic 
 Do vseh svetih (1. 11.) grdo, po vseh svetih lepo.  

 

 
 

 

 
 

 Sv. Martin (11. 11.) oblake preganja, nestanovitno zimo napravlja.  
 

 Vreme sv. Katarine (25. 11.) tudi prosinca ne mine.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

23. 10.‒ 

31. 12. 2017 
 

RAZSTAVA BEE DE CECCO, mag. 

pomoči z umetnostjo ZAPIS 

SVETLOBE 

Art house 

Ojstriška vas 28 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

PETEK, 
27. 10. 

11.10 
KOMEMORACIJA 

OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE 

pri spomenikih padlim 

borcem NOB 

pri Vrtcu Tabor 

POŠ Tabor 

(03 703 23 70) 

PETEK, 
27. 10. 

20.00‒24.00 

NARODNO-ZABAVNI GLASBENI 

VEČER 

»PO DOMAČE PRI LISJAKU« 

ANSAMBEL ZEME 

Kozolec pri ribniku 

Miklavž pri Taboru  

11 b 

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

ČETRTEK, 

9. 11. 
9.00‒10.00 

KROŽEK 

 BIODINAMIČNO KMETOVANJE 
sejna soba občine 

Kmetijsko gozdarski 

zavod, Izpostava 

Žalec 

(041 498 266) 

11.00 NA MRTVE borcev na Gorici (03 703 28 00) 

7. 11. 2017    
10.00 

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU Naš dom 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

11. 11. 2017 

10.00 

Otroški abonma 

ŽIVALSKE NOVICE 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

18. 11. 2017 

19.30 

Gledališki abonma 

NIČESAR NE OBŽALUJEM 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298)  

20. 11. 2017 
Začetek bralnega projekta za odrasle 

SAVINJČANI BEREMO 2017/2018 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

21. 11. 2017    
10.00 

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU Naš dom 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

21. 11. 2017 

18.00 
PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

23. 11. 2017 

20.00 

Dobrodelni koncert 

ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI NASMEH 
Športna dvorana Vransko 

Rotary club Žalec, 

Občina Vransko, 

OŠ Vransko - Tabor 

(03 703 28 00, 03 703 

23 70) 

25. 11. 2017 

9.00‒19.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME in 

ADVENTNA TRŽNICA 
Športna dvorana Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 041 

919 829) 

26. 11. 2017 

9.00‒13.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME in 

ADVENTNA TRŽNICA 
Športna dvorana Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 041 

919 829) 

Koledar dogodkov in prireditev – november in december 
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PETEK, 

10. 11. 
19.00 

DRUŽENJE OB 10-LETNICI 

DEKLIŠKE VOKALNE SKUPINE 

SOLO 

Ribnik pri Lisjaku 
Dekliška vokalna 

zasedba Solo 

SOBOTA, 

11. 11. 
8.00‒13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV,  

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o. 

Kapla 16 

Steyr klub Savinjske 

doline 

(041 620 270) 

SOBOTA, 

11. 11. 
15.00 

MARTINOVANJE ZA STAREJŠE 

OBČANE 

Dom krajanov 

Tabor 

Društvo upokojencev 

Tabor 

(040 323 650) 

PETEK, 

17. 11. 
18.00 

PREDAVANJE 

PRANOTERAPEVTA TOMISLAVA 

BRUMCA 

Lastnosti naravnega uma 

sejna soba občine 
Damijana Lukman 

(031 328 990) 

SOBOTA, 

18. 11. 
 

TRADICIONALNE  

DOMAČE KOLINE 
Zajčeva koča 

Planinsko društvo 

Tabor 

(031 604 429) 

SOBOTA, 

18. 11. 
15.00‒19.00 ADVENTNE DELAVNICE Dom krajanov Tabor 

Turistično društvo 

Tabor 

PETEK, 

24. 11. 
20.00‒24.00 

NARODNO-ZABAVNI GLASBENI 

VEČER 

»PO DOMAČE PRI LISJAKU« 

ANSAMBEL SLOVENSKI ZVOKI 

Kozolec pri ribniku 

Miklavž pri Taboru  

11 b 

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

SOBOTA, 

25. 11. 
19.00 

TRADICIONALNI NAVIHAN 

VEČER IN PROMOCIJA 3. CD 

PLOŠČE 

Dom krajanov 

Tabor 

Navihani muzikanti 

(040 809 939) 

TOREK, 

28. 11. 
18.00‒19.00 

PRAVLJIČNA URICA  

S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobč. spl. knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52) 

PETEK, 

1. 12. 
17.00 

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 

NA TEMO: ŽOVNEŠKI V SP. 

SAVINJSKI DOLINI, FRIDERIK IN 

VERONIKA ter 110-LETNICA 

USTANOVITVE ČEBELARSKEGA 

DRUŠTVA TABOR 

sejna soba občine 

KD Ivan Cankar, 

Likovna sekcija 

Mavrica 

(068 146 126) 

SREDA, 

13. 12. 
18.00 

PREDAVANJE 

PRANOTERAPEVTA TOMISLAVA 

BRUMCA 

Smisel življenja 

sejna soba občine 
Damijana Lukman 

(031 328 990) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

»Goro bo premaknil le tisti, ki je v začetku premikal kamenčke.« 

 (Kitajski) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

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

Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib 

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

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

glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli 

blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega 

avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so 

prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, 

najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-

tabor.si. 

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

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Vrtec Tabor, Hiša 

Sadeži družbe Žalec, PGD Loke, Društvo upokojencev Tabor, Andreja Kotnik, POŠ 

Tabor  

 

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 


