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Pozdrav urednice izpod Krvavice  

Vse dobro! 

                                                                                                              Vilko Jazbinšek, župan 

 

 

 

 

 

 

 

Praznovanje Občine Tabor je vsako leto tesno povezano z velikonočnimi prazniki. Eno leto nas 

le-ti prehitijo, zopet drugo sledijo, odvisno od nedelje po prvi pomladni polni luni, na katero se 

določi velika noč. V naši občini tako veselo praznično vzdušje navadno traja kar dobršen del 

meseca aprila.  

 

Velike noči pa seveda ni brez velikonočnega zajčka, katerega 

tradicija sega v germanske predkrščanske čase. Zajček, kot simbol plodnosti in 

pomladnega prebujenja, tako na veselje otrok po domovih in vrtovih skriva košarice s 

pirhi oz. pisanko. Ker pa k pirhom sodijo tudi ostale dobrote, vas prijazno vabimo v TIC! 

Veselimo se sončnih dni, pomladnih cvetov, toplih objemov in življenja! 

 

… velikonočni zajček pa naj vam prinese čim večji jajček! 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

 

 

 

 

Čestitka ob prazniku Občine Tabor 
 

 

Spoštovane občanke in občani! 

 

Vsako leto se ob prihodu pomladi radi poveselimo tudi ob našem občinskem prazniku, ki ga praznujemo v obdobju 

godovanja sv. Jurija, svetnika in rimskega vojščaka. V obdobju od sobote, 19. 4. do nedelje, 27. 4. se bodo odvijale 

številne prireditve kulturnega, izobraževalnega in športnega značaja. Finale našega praznovanja je tradicionalna prireditev 

Šentjurski sejem, tokrat že 22. po vrsti. Ker v tem času pomlad že pošteno prežene zimo, se tega dogodka udeleži tudi 

veliko obiskovalcev od drugod, saj smo vsi željni toplote in zabave, za kar bodo letos poskrbeli gasilci iz PGD Loke. 

Vljudno vas vabim, da si v letošnjem programu prireditev in dogodkov poiščete vam najljubši dogodek, ki ga boste 

obiskali, vsekakor pa ne zamudite slavnostne prireditve v četrtek, 24. aprila, kjer bomo počastili letošnje prejemnike 

občinskih priznanj in na nam svojstven način obeležili praznik Občine Tabor. Letošnji organizator slavnostne seje 

Občinskega sveta je Pevsko društvo Tabor, ki bo poskrbelo za kulturni program, Društvo žena in deklet Tabor pa bo na 

koncu dokazovalo, ali drži rek, da gre ljubezen skozi želodec. 

 

Spoštovani, ob vseh prihajajočih praznikih, ki sledijo našemu občinskemu praznovanju, dnevu upora ter dnevu dela, vam 

želim prijetno praznovanje s čim manj grenkobe ob misli, da bi marsikdo izmed vas raje delal kot pa praznoval tisto, česar 

ni. 
 

 

 

Iz županovega kabineta 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DpV9oSlOigrRcM&tbnid=Flv3nvDVPmQudM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/akcija-slovenskih-novic-izbiramo-najlepse-pirhe&ei=OJNLU_G7BsSltAbZsoCwDQ&bvm=bv.64542518,d.bGE&psig=AFQjCNGqSH72_LnVEjm2716WIrIw1OeF1w&ust=1397548178214131
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LOKALNE VOLITVE 2014 

 

JAVNI POZIV 

vsem političnim strankam,  drugim organizacijam občanov in 

 občanom v občini TABOR 

 
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV - UPB3, Uradni list RS, št. 94/07 - v nadaljevanju ZLV, 

45/08 in 83/12) se za izvedbo lokalnih volitev imenuje občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju OVK), ki ima mandat 

štiri leta.  

 

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in namestnik predsednika ter trije člani in njihovi namestniki. Predsednik 

volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani 

volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini 

(društev) ter občanov.  

 

Občinsko volilno komisijo imenuje skladno z določbami ZLV in Statuta Občine Tabor  (Ur.l. RS, št. 120/06) Občinski 

svet Občine Tabor na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zainteresirane poziva, da do vključno PETKA, 16. maja 

2014 posredujete predloge kandidatov za člane volilne komisije in njihove namestnike (3 + 3). 

 

Predloge skupaj z izjavami predlaganih kandidatov o strinjanju s kandidaturo, pošljite na naslov: Občina Tabor (za 

KMVVI), Tabor 21, 3304 Tabor, najpozneje do 12. ure, s pripisom: »Predlogi OVK«. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pripravila predlog sestave komisije Občinskemu svetu Občine 

Tabor v potrditev za nov mandat. 

 
Številka: 03209/2014-1 

Datum:   10. 4. 2014  
 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Janko Drča 

  
 

Varovalni pasovi občinskih cest 

 
Občina Tabor ima veljaven Odlok o občinskih cestah in 

cestnoprometni ureditvi v Občini Tabor, Uradni list 

RS, št. 27/2013, z dne 29. 3. 2013, ki predvideva omejeno 

rabo prostora ob občinskih cestah. Ugotavljamo, da se ob 

občinskih cestah varovalni pas ne upošteva, zato z vidika 

varnosti in vidika odgovornosti ob morebitnih neželenih 

dogodkih objavljamo izsek iz Odloka, ki predvideva 

spoštovanje varovalnega pasu. Vse občane prosimo, da 

upoštevajo varovalni pas, tako pri obdelovanju kmetijskih 

površin kot seveda tudi pri vseh drugih posegih, za katere 

je po odloku predvideno soglasje pristojnega organa 

Občine Tabor. 

 

 

 

 

 

 

17. člen 

(varovalni pas ob občinski cesti) 

(1) V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora 

omejena. 

(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so 

dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa Občine 

Tabor. 

(3) Pristojni organ Občine Tabor izda soglasje iz 

prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v 

varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja 

občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi 

prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega 

videza. 

(4) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega 

roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri 

premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj 

izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša: 

– pri lokalnih cestah 8 metrov, 

– pri javnih poteh 5 metrov, 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Čistilna akcija 
 
Čistilna akcija, 5. aprila 2014, je kljub slabšemu vremenu dobro uspela. Občani, 

prostovoljna gasilska društva, planinsko društvo, POŠ Tabor in drugi smo zbrali 

okoli 60 m³ smeti, ki se tu in tam sicer še vedno najdejo, vendar večjih odlagališč 

nimamo.  

 

Občina Tabor, organizatorka akcije, se zahvaljuje vsem društvom in 

posameznikom, ki si vsako leto prizadevajo narediti nekaj za skupnost in za 

čistejše okolje. Posebna pohvala gre tokrat PGD Ojstriška vas in njihovim 

članicam, na čelu z gospo Milko Ribič, ki so pripravile odličen golaž za vse 

udeležence. Podjetje Simbio, d. o. o., je podprlo našo skrb za okolje, saj so 

omogočili brezplačen odvoz, vrečke in rokavice za udeležence.  Omeniti moramo, 

da Simbio letos ni mogel financirati malice za udeležence, zato se članicam PGD 

Ojstriška vas - Tabor še enkrat prav lepo zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč. 

Kolektiv Trgovine Brglez je pripravil vse potrebno za učence in učitelje POŠ 

Tabor, za kar se jim tudi prav lepo zahvaljujemo. Morda smo koga pozabili 

omeniti, vendar tega nismo storili namerno. 

 

Mogoče bi ob tej priliki vse tiste, ki smatrajo, da lahko odpadke kljub vsemu 

odlagajo v naravi, opomnili, da je odvoz odpadkov obvezen za vsa gospodinjstva, 

za posamezne vrste odpadkov (papir, plastika, pločevinke) so na različnih mestih 

po občini postavljeni kontejnerji, t.i. EKO OTOKI, za odstranitev večjih kosovnih 

in nevarnih odpadkov pa je poskrbljeno v ZBIRNEM CENTRU v Čepljah pri 

Vranskem. Njihov delovni čas je sreda popoldne in sobota dopoldne.  

                  

Simon Jan 

Male komunalne čistilne 

naprave 

 
Skladno z Odlokom o odvajanju 

in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode na 

območju občin Braslovče, 

Polzela, Tabor, Vransko in Žalec 

(UL RS, št. 1/2012 z dne 

06.01.2012) morajo stavbe, ki ne 

bodo priključene na javno 

kanalizacijsko omrežje (območje 

razpršene poselitve), zagotoviti 

čiščenje komunalnih odpadnih 

voda v malih komunalnih čistilnih 

napravah (MKČN). Na spletni 

strani Gospodarske zbornice 

Slovenije (http://www.gzs.si/slo/) 

je objavljen seznam MKČN, ki 

ustrezajo zakonodaji ter predpisom 

in jih bo izvajalec javne 

gospodarske službe JKP, d.o.o., 

Žalec prevzel v upravljanje. 

Postopek za izvedbo MKČN na 

stanovanjskih objektih, vključno s 

seznamom ustreznih MKČN, si 

lahko pogledate tudi na spletni 

strani JKP, d.o.o., (http://www.jkp-

zalec.si/storitve/) ali se obrnete na 

njihovo strokovno službo na tel. št.  

03/713 67 91. Vsem občanom, ki se 

bodo odločili za nakup nove ali 

rabljene MKČN svetujemo, da pred 

nakupom preverijo ustreznost 

naprave na prej navedenih 

naslovih. 

Simon Jan 

– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra. 

(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 

ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v 

nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali 

rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja 

kakršnekoli druge objekte ali naprave ter izvaja 

kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih. 

(6) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 

ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 

prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 

200 EUR. 

18. člen 

(preglednosti ob občinski cesti) 

V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča 

občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) 

ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto 

(pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin 

(pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli 

vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge 

predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo 

preglednost cest, križišča ali priključka. 

 

 

Simon Jan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gzs.si/slo/
http://www.jkp-zalec.si/storitve/
http://www.jkp-zalec.si/storitve/
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ZBIRNI CENTER 

Vransko – Tabor 

 

Naslov: na izvozu z avtoceste Celje – Ljubljana, v 

industrijski coni Vransko, v Čepljah, v bližini podjetja Petre šotori. 

 

Delovni čas: 

SREDA: 14.00–18.00 

SOBOTA: 08.00–12.00 

V vse zbirne centre lahko pripeljete in brezplačno oddate:  

 

1. Vse ločeno zbrane odpadke (ni omejitve oz. ni ''norme'' štirih avto prikolic letno):  

- papir, 

- steklo, 

- plastična in kovinska embalaža, 

- biorazgradljive odpadke,  

- nevarne odpadke iz gospodinjstev.  

 

 

 

 

 

2. Kosovne odpadke (v velikosti ene avto prikolice, največ štirikrat letno): 

- staro pohištvo, keramika, bela tehnika, električna in elektronska oprema ipd. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Spoštovani občani, 

 

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

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

Na nas se lahko obrnete vsako sredo od 17. do 19. ure. Svetovanje poteka v pritličju 

občinske stavbe (levo). 

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 razmerjih (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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejeli smo 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
Nudi BREZPLAČNO 

 

PODJETNIŠKO IN DAVČNO SVETOVANJE 
 

vsako četrto sredo v mesecu 

v prostorih Občine Tabor 

od 15. do 17. ure. 

http://www.simbio.si/index.php?r=
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Delovni čas pisarne Centra za 

socialno delo 

 

Spoštovani uporabniki, 

 

zaradi dejstva, da občani, naši uporabniki, v 

letošnjem letu ne koristite več možnosti, da 

lahko enkrat mesečno ob petkih urejate, 

oddate vloge in obvestila o spremembah, ki 

se vežejo na uveljavljanje pravic iz javnih 

sredstev, v naši pisarni na terenu v občini 

Tabor, vas obveščamo, da bo v mesecih 

maj in junij pisarna zaprta.  

 

V primeru, da boste ponovno izrazili 

potrebo po prisotnosti CSD Žalec v Taboru, 

bomo našo pisarno spet odprli. 

 

S spoštovanjem, 

 

Center za socialno delo Žalec 

Helena Bizjak Burjak, direktorica 

Dodatek za veliko družino za leto 2014 
 

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen 

družinam s tremi ali več otroki. 

 

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev pod 

pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno 

prebivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjuje premoženjski 

cenzus, ki znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na 

družinskega člana. Pravico ima tudi eden od polnoletnih otrok, 

kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.  

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen 

družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 

let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta.  

 

Dodatek za družino s tremi otroki od 1. julija 2011 znaša 393,46 

evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 evrov. 

Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku. 

 

Za vse upravičence do otroškega dodatka za vsaj enega otroka v 

družini, ki ima tri ali več otrok, center za socialno delo odloči o 

pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar 

pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2014 bo 

izplačilo dodatka za veliko družino predvidoma v maju in juniju. 

 

VLOGE ODDAJO samo tiste družine s tremi ali več otroki, v 

katerih so vsi otroci starejši od 18 let in se še redno šolajo. Te 

družine vlogo lahko oddajo na center za socialno delo do konca 

leta.  

 

Center za socialno delo Žalec 

Špela Jovan, univ. dipl. soc. del. 

Eko sklad dodeljuje nepovratne finančne spodbude 

 

Eko sklad tudi v letu 2014 dodeljuje nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v implementacijo obnovljivih 

virov in učinkovito rabo energije. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Predstavitev subvencij v letu 2014 za poslovno javnost (dostopno na: http://izs.mitv.si/asset/Bgnh3NbfCm5Retcos)  

 

 

2. Predstavitev subvencij in kreditov v letu 2014 za splošno javnost, gospodinjstva  

 

 

3. Ugodni krediti za okoljske naložbe in varčevanje z energijo (Posneto na Gospodarski zbornici Slovenije, 18. 3. 2014) 

  

Predavanja so objavljena na Interaktivni akademiji Inženirske zbornice Slovenije in dostopna preko te 

povezave: http://izs.mitv.si/asset/7XAizc4JhcouWYbMA 

  

Lepo vas pozdravljamo! 

 Projektni vodja IB-PROCADD, d.o.o.  

Miloš Cerar 

V želji približati vedenje o subvencijah Eko sklada čim širši publiki 

smo, 20. marca 2014 v prostorih Centra energetskih rešitev v 

Ljubljani, posneli predavanji: 

http://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/subvencije-eko-sklad.jpg
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5 evrov za ljudi v stiski 

 
V zadnjem času se povečujejo prošnje po pomoči plačila 

osnovnih položnic in hrani, zato se je Območno združenje 

Rdečega križa Žalec odločilo organizirati humanitarno 

akcijo SMS-donacija za socialno ogrožene ljudi v Spodnji 

Savinjski dolini. Akcija poteka do konca leta. 

 

V prvi polovici leta 2013 se je povpraševanje po osnovnih 

prehranskih izdelkih, oblačilih in plačilu položnic povečalo 

kar za 30 odstotkov. Poleg tega je v zadnjem času še nekaj 

podjetij prišlo v stečaj, zaradi česar se je število upravičenih 

do pomoči še povečalo. Nekaj sredstev žalski Rdeči križ 

pričakuje iz dela dohodnine za lansko leto, še več pa si 

obeta od pomoči tistih, ki kljub težkim časom še lahko 

darujejo kakšen evro in pomagajo ljudem v še večji stiski. 

 

Uporabniki Mobitela, Debitela in Izi mobila lahko do konca 

leta darujete 5 evrov, če pošljete SMS sporočilo z besedo 

HRANA5 na številko 1919. Zbrana sredstva bomo 

uporabili za nakup osnovne hrane in pomoč pri plačilu 

najpomembnejših položnic, kot so električna energija, 

komunalne storitve in najemnine stanovanj. O upravičenih 

do teh pomoči se bodo odločali odbori krajevnih 

organizacij in Komisija za socialno dejavnost pri žalskem 

združenju. 

 

Več informacij: Matjaž Črešnovar, sekretar OZ RK Žalec, 

tel. 041 601 751 

 

OZ Rdečega križa Žalec 

Teden vseživljenjskega učenja – brezplačno 

do novih znanj 

 
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) se je v preteklih 

letih uveljavil kot vseslovenska prireditev, ki povezuje 

raznovrstne izvajalce izobraževanja in učenja ter 

udeležence vseh generacij, s čimer omogoča uveljavljanje 

koncepta vseživljenjskega učenja v naši družbi. V letu 

2014 bomo na UPI-ljudski univerzi Žalec v sodelovanju s 

številnimi izvajalci ponovno pripravili dogodke in 

prireditve, ki so za vse BREZPLAČNE: o mladostnikih 

in »problematičnih« starših, o meditiranju in drugih 

različnih poteh do zdravja, o uspešnih načinih iskanja 

zaposlitve, razstave, delavnice itn. Uradni termin TVU je 

od 12. do 18. maja, razširjeni pa od 1. maja do 30. junija. 

Pri nas, v našem okolju, bomo TVU otvorili s Parado 

učenja, ki jo bomo skupaj s drugimi izvajalci TVU 

prireditev pripravili v ponedeljek, 12. maja 2014, med 

9.30 in 12. uro na Podeželski tržnici v Žalcu. Vabimo 

vas, da se nam z obiskom letošnjih prireditev pridružite 

še vi, saj vam tudi letos ponujamo tematsko zelo 

razgibano in vsebinsko bogato ponudbo dogodkov. 

 

Vse dodatne informacije o pestrem dogajanju v TVU 

boste našli na uradni spletni strani TVU 

http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/ ali na www.upi.si. 

Pridružite se nam na festivalu učenja, da se poveselimo in 

se zraven še kaj novega naučimo! 

 

Mihaela Anclin 

UPI-ljudska univerza Žalec  

(koordinatorica prireditev v TVU 2014) 

 

Pomoč na domu 
 

Vstopamo v sedmo leto odkar za območji Vranskega in Tabora izvajamo storitev pomoči družini na domu, konkretno 

na področju socialne oskrbe na domu. Dnevno se odzivamo na potrebe ljudi v obliki oskrbe vseh tistih, ki imajo doma 

zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje, so pa zaradi starostne ali invalidske oz. druge zdravstvene 

omejenosti ogroženi do te mere, da se ne morejo oskrbovati in negovati sami, sorodstvo pa tovrstne oskrbe in nege iz 

različnih razlogov ne zmore. Naše socialne oskrbovalke v domačem okolju izvajajo gospodinjsko pomoč, pomoči pri 

temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Najpogosteje domov prinašajo topel obrok ter 

nudijo pomoč pri umivanju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb. Marsikje boste oskrbovalke srečali trikrat 

dnevno (zjutraj, opoldne in zvečer), čisto vse dni v letu.  

 

Sproti se odzivamo na potrebe starejših po vključevanju naše storitve v njihova življenja. Čakalne liste ne ustvarjamo. 

Na  podlagi prilagoditve urnikov dosegamo takojšnjo vključenost novih uporabnikov. Na Vranskem našo pomoč 

prejema 17 starejših, v Taboru pa to storitev trenutno koristi 6 uporabnikov.  

 

Tudi v skrbi za starejše recesija terja vsak dan nov davek, ki se kaže v upadu števila in trajanja obiskov. K sreči 

zakonodajalec na področju pomoči na domu ni spreminjal zakonskih osnov. Občina stalnega bivanja še vedno nosi več 

kot 50 % financiranja te storitve, brez vsakršne zaznambe odtujitve in obremenitve nepremičnin. Ceno storitve smo z 

javnimi deli še približali uporabniku, saj le ta znaša za eno uro socialne oskrbe 4,31 €. 

 

Prepričani smo, da s pomočjo na domu pomagamo graditi skupnost strpno do starejših ter ponujamo občutek varnosti 

starejšim na domu tudi v času, ko nihče drug ne zmore ali ne zna več.    

                                                                                           

Zavod sv. Rafaela 

                                                                                                       Mojca Hrastnik 
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Srebrni priznanji na festivalu Potica 
 

Spominjam se časov, ko je ob praznikih obvezno zadišalo po potici. Največkrat je to bila orehova. Z novejšimi časi, ko je 

tudi lažje dobiti boljše sestavine, je slastnejša potratna potica. Tudi v letošnjem letu smo s stanovalci sprejeli izziv in spekli 

potici za 11. festival Potica, ki je potekal v Preboldu. Idej je bilo kar nekaj, na koncu smo se odločili, da spečemo orehov 

kolač in smetanovo potico z rozinami. Stanovalec Tone Šefran je izdelal pladnje, na katerih smo odnesli potici na oceno, 

stanovalka Marija Rovšnik pa recept. Pri sami pripravi, gnetenju testa, izdelavi nadeva in serviranju potic so sodelovali še 

Ivanka Goropevšek, Veronika Račnik, Franc Erjavec, Marija Jovanović, Angela Pornat in Cvetka Pančur. Vsak je 

prispeval svoj delež, četudi le z drobnim nasvetom ali opazovanjem, kako nastajata naši potici. Upoštevali smo vsako 

dobro misel, delali z ljubeznijo in bili s končnim izdelkom zelo zadovoljni. Malo smo bili v skrbeh, če bo potica med peko 

razpokala. A tisti del, ki smo ga poskusili z ostalimi sostanovalci in zaposlenimi Zavoda, je bil odličen. Stroga komisija, ki 

je v Preboldu ocenjevala potice, pa nam je podelila za obe potici srebrni priznanji.  

 

Zavod sv. Rafaela Vransko 

Saša Svetec, delovna terapevtka 

 

Ivanki pri frizerju 

 

Vsak se rad pogleda v ogledalo. In če v njem vidi urejeno 

pričesko, ima nasmeh na licih. Zoran Predin v znani pesmi 

prepeva: »Sonček je! In ti si skuštrana.« Našima stanovalkama 

Ivanki Goropevšek in Ivanki Semprimožnik je bila ponujena 

možnost, da gresta v Celje za modele trajne. Ni jima bilo 

potrebno reči dvakrat.  

 

V sredo, 2. aprila 2014, sta tako odšli v Celje. Par dni pred 

odhodom sta bili že kar malo nervozni, saj sta menili, da sta 

njuni pričeski skuštrani. Ob prihodu v Celje ju je Saša 

fotografirala. Tako sta ob koncu lahko primerjali, kakšna je 

bila pričeska pred urejanjem in po njem. Dekletoma, ki se 

učita za frizerki, sta popolnoma zaupali. Najprej sta ju na 

kratko postrigli. Čas navijanja las na navijalke in ostali 

postopek trajne je minil kar hitro. Vmes sta klepetali in se 

smejali na svoj račun. Če jima kaj ni bilo všeč, sta to povedali 

na glas. Njuni frizerki pa sta želje upoštevali.  

 

Obe Ivanki sta bili s končno frizuro zelo zadovoljni. Njun 

dialog ob koncu nas je vse nasmejal. 

Ivanka Goropevšek: »Ti, Ivanka, zdaj boš pa lahko pospravila 

tisto kapo, s katero si skrivala skuštrane lase.« 

Ivanka Semprimožnik: »A ja, ne ne... Če se mi bodo v domu 

smejali, jo bom takoj nazaj na lase nadela!« 

Ivanka Goropevšek: »Ti si pa smešna... Povem ti – jaz ti jo 

bom kar v smeti vrgla!«  

Ob prihodu v dom so ju vsi občudovali. In nihče se ni 

posmihal njunima pričeskama.  Zavod sv. Rafaela Vransko 

Saša Svetec, delovna terapevtka 
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nasičene maščobe! Nekateri o transmaščobah govorijo 

celo kot o strupu. 

Maščobe: ZDRAVE proti NEZDRAVIM, 

nenasičene proti nasičenim maščobam 

 

Maščobne kisline se med seboj razlikujejo po dolžini 

ogljikovodikovih verig pa tudi po tem, kako enakomerno 

so v verigi porazdeljeni atomi vodika. Poznamo nasičene 

maščobe, ki jih po navadi prepoznamo po tem, da so pri 

sobni temperaturi v trdnem stanju. 

Poznamo tudi mononenasičene in polinenasičene 

maščobne kisline. Nenasičene maščobne kisline so pri 

sobni temperaturi utekočinjene ‒ to so olja. Če bi želeli 

imeti olje pri sobni temperaturi v trdnem stanju, bi ga 

morali nasičit. Verjetno se zdi tako početje popolnoma 

trapasto, ampak to je natančno tisto, kar je človeka 

privedlo do proizvodnje margarine. Margarina (pa tudi 

rastlinska mast, ki sicer ni tako pogosto uporabljano 

živilo) je rezultat procesa, ki se mu reče 

hidrogenizacija: to je postopek, pri katerem se pri visoki 

temperaturi najprej razbijejo dvojne vezi nenasičenih 

maščobnih kislin, potem pa pod pritiskom s pomočjo 

katalizatorjev na proste vezi dodajajo atome vodika. 

Kako pa vemo v katerih maščobah se skrivajo zdravju 

koristni elementi? No, zagotovo jih ni tam, kjer so 

nasičene maščobe (to pomeni skoraj vsa maščobo 

živalskega izvora, razen rib). Nasičene maščobe zna telo 

izkoristiti zgolj kot energijo. A če bi ostalo samo pri tem, 

bi bilo dovolj, da bi vnos maščob znižali na raven 

energijskih potreb. Žal imajo nasičene maščobe še to 

lastnost, da v povezavi z gensko nagnjenostjo, starostjo, 

spolom in drugimi zunanjimi dejavniki tveganja (npr. 

premalo gibanja, kajenje, prekomerno pitje alkohola, 

stres) negativno vplivajo na raven holesterola (ga višajo) 

in mašijo žile. Zamaščene žile so lahko smrtno nevarne, 

saj lahko povzročijo možgansko kap ali srčni infarkt. 

Srce, ta vsega občudovanja vreden organ, namreč kisika 

ne dobiva neposredno iz ogromne količine krvi, ki jo 

dnevno prečrpa, ampak ‒ tako kot vsi ostali organi ‒ iz 

krvi v arterijah, ki ga oskrbujejo. Če se ena od njih 

zamaši, srce ostane brez kisika in enostavno odpove. V 

veliki večini 

primerov se take 

zgodbe končajo 

bodisi z življenjsko 

invalidnostjo ali na 

pokopališču. 

 

Ugotovitve zadnjih 

let opozarjajo tudi na nevarnost pregretih rastlinskih 

maščob (margarina in t. i. rastlinska maščoba). Telo nima 

encimov, ki bi se znali spopadati s transmaščobami. Ko 

jih zaužijemo, se vsi maščobni encimi ukvarjajo z 

nerešljivo uganko transmaščob, posledice pa so lahko 

motnje v presnovi esencialnih maščobnih kislin. 

Transmaščobe so vsaj tako, če ne še bolj škodljive kot  

 

Stran torej z mastnimi kosi mesa, preobilico mlečnih 

maščob, pa tudi z raznimi margarinskimi pripravki, 

cvrtjem itd. Če brez tega res ne morete, vam priporočam, 

da za vse postopke, ki zahtevajo segrevanje maščob, 

uporabljate nasičene maščobe: poiščite hladno stisnjeno 

olje, ki je obstojno na višjih temperaturah (gorčično olje 

ali olje oljne ogrščice). Upam, da mi ni treba posebej 

omenjati, da vsa peciva in sladice že zaradi maščob 

(sladkorja tokrat ne bomo postavili na zatožno klop) 

sodijo v kategorijo "prepovedano" oziroma "dovoljeno 

zelo zmerno in zelo občasno". 

 

Ali je vsako olje nenasičeno? 

Idealno bi bilo, če bi lahko z 

gotovostjo rekli, da določen vir 

maščob popolnoma ustreza vsem 

kriterijem dobrodejnosti. Žal ni 

tako: v naravi se namreč nikoli ne 

srečujemo z maščobami, ki bi bile iz enakih maščobnih 

kislin, pač pa tudi pri maščobah iz rastlinskih virov 

naletimo na mešanice različnih maščobnih molekul. 

Vendar pa se lahko zanesemo, da so maščobe iz 

rastlinskih virov optimalne za človeka. 

 

Težava nastane, če naravne vire rastlinskih maščob 

obdelujemo. Pri obdelavi namreč nastajajo pomembne 

"poškodbe" na molekulski ravni maščob, ki lahko 

popolnoma spremenijo značaj maščobe. Predvsem vsem 

maščobam škodi kakršnokoli izpostavljanje visokim 

temperaturam: bodisi pri cvrtju, kuhanju ali peki bodisi 

pri hidrogenizaciji. 

 

Poleg teh postopkov pa obstaja še en proces, ki ga 

uporablja oljarska industrija in ki lahko maščobe 

poškoduje do te mere, da postanejo zdravju škodljive: to 

pa je rafinacija oziroma čiščenje. Rafinacija je tehnološki 

postopek, s katerim proizvajalci olja prečistijo ‒ 

odstranijo nečistoče, neželene obarvanosti in vonje. 

Rafinacija pomeni izpostavljanje olja zelo visokim 

temperaturam, obdelovanju z lužili, obdelavo s paro itd. S 

tem postopkom olja postanejo trajnejša, stabilnejša in 

lepša na pogled, vendar hkrati tudi trajno poškodovana. 

Zato je izjemnega pomena, da smo pri nakupu 

rastlinskega olja izjemno izbirčni: kupovati moramo 

hladno stiskano in nerafinirano rastlinsko olje. Le tako 

olje vsebuje pretežno nenasičene maščobne kisline, 

nasičene in transmaščobe pa so v zanemarljivem deležu! 

Najbolje je preveriti tudi delež slednjih, najboljši 

proizvajalci na etikete svojih izdelkov napišejo tudi ta 

podatek. 

 

Toliko za enkrat. Obiščite nas na našem FB profilu, kjer 

med zapiski najdete še marsikaj zanimivega. 

Tomaž Škorjanc 
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Obogatitvene dejavnosti 

 
Rdeča nit letošnjih obogatitvenih dejavnosti je področje glasbe. Konec marca smo v Vrtcu Tabor izvedli že 6. 

obogatitveno dejavnost. Igrali smo se glasbeno-didaktične igre (GDI), ki so načrtovane, strukturirane in k ciljem usmerjene 

igre, osrednja vsebina iger pa sta zvok in glasba. 

 

Otroci I. starostnega obdobja (1–3) so se igrali GDI »Kdo je danes poštar« ter »Ptički v gnezda« in si tako razvijali slušno 

pozornost, ostrili slušno občutljivost ter razlikovali hitrost igranja na instrumente (tempo). Otroci II. starostnega obdobja 

(3–6) so se igrali GDI, kjer so ugotavljali smeri zvokov, razlikovali hitrost, razvijali sposobnost glasbenega pomnjenja ter 

poskušali razlikovati zvoke po barvi. Otroci so prehajali med skupinami in se igrali več GDI, in sicer: »Konjiči z lahkim in 

težkim tovorom«, »Zvočna vrv«, »Klavirčke prodajamo«, »Kdo je tvoj sosed« ter »Volk, kaj ješ?«. 

 

Glasbeno dopoldne so starejši otroci zaključili z ogledom opere »Bastien in Bastiena«. 

 

Za Vrtec Tabor zapisala Lidija Svet 

Iz vrtca in šolskih klopi 
Glasbena urica 

 

20. 3. 2014 smo otroci oddelka 2-3 z 

vzgojiteljicama Manico Obreza in Ido 

Vodušek obiskali gospo Marjeto Rak 

Jezernik, ki nam je na pianino zaigrala 

nekaj znanih otroških pesmic.  

 

Preživeli smo zanimivo glasbeno 

dopoldne.  

 

Manica in Ida 
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Plavalni tečaj prvošolcev na kopališču Golovec 

 

Kot vsako leto je tudi v šolskem letu 2013/14 potekal plavalni tečaj za 

prvošolce Osnovne šole Vransko –Tabor  na kopališču Golovec v 

Celju, in sicer od 17. do 21. marca 2014.  

  

Udeležilo se ga je 35 učencev 1. a in 1. b razreda. Nekateri učenci so se 

privajali na vodo in delali prve zamahe v njej, drugi pa so že zelo 

uspešno plavali.  

 

Zadnji dan plavalnega tečaja so starši s tribune z zanimanjem spremljali 

napredovanje svojih otrok.  

   

Marjeta Terbovšek  

Razredničarka 1. b 

Razredničarka 1. b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Svetovni dan mladinske književnosti 
 

2. april je svetovni dan mladinske književnosti, 

ki letos poteka pod geslom Zgodovina so zgodbe 

in v zgodbah je zgodovina, zato smo učenci 4. b 

razreda POŠ Tabor prisluhnili  zgodbi o knjigi v 

Občinski knjižnici Tabor, ki nam jo je 

zanimivo pripovedovala knjižničarka, gospa 

Karmen Jezernik. 

 

Ogledali smo si še dve dragoceni slovenski 

knjigi, in sicer Abecednik in Katekizem in 

najstarejšo knjigo naše knjižnice, kjer so 

omenjeni kraji Žalec, Slovenj Gradec… 

 

S knjižničarko, gospo Marijo Završnik, so izdelali 

svojo knjigo, ki jo bodo kot dnevnik uporabili v 

šoli v naravi. 

Romeo + Julija 
  

V četrtek, 20. 3. 2014, smo si pri 

angleščini prizadevni učenci 8. in 9. 

razreda OŠ Vransko-Tabor ogledali 

muzikal Romeo + Julija v izvedbi English 

Student Theatre II. gimnazije Maribor. 

  

Muzikal se je pričel ob 18. uri. Dijaki so 

zelo dobro odigrali zgodbo med Romeom 

in Julijo, ki jo je napisal William 

Shakespeare. Ljubezni med njima so 

nasprotovali že od samega začetka, saj so 

bili Montegovi in Capuletovi sprti več 

generacij. Med igro je med gledalci nastalo 

malo zmede, saj je Julijo igralo več deklet 

in Romea več fantov, a na koncu smo 

celoten muzikal vsi zelo pohvalili.  

   

Na poti domov smo se ustavili še v 

mariborskem McDonald'su. Predstava in 

organizacija sama po sebi sta bili zelo 

dobri, učenci pa zelo zadovoljni.  

   

Elena Likavec, 9. a 

Knjižničarka Marija Završnik  

in razredničarka Darja Savinek  
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O pohodu razmišljajo 

prvošolci 

razredničarke Marjete

 Terbovšek :  

 

 

 

 

 

- Najbolj všeč mi je bil  

   rogoz ob potoku ter  

   postanek pri sošolki.  

   Pia Eva 

- Lepo je bilo, ker smo  

  ves čas veliko hodili.  

  Gaja 

-  Najlepše je bilo, ko  

   smo od daleč gledali  

   jagodov nasad. Tjaša 

- Najbolj všeč mi je  

  bilo, ko smo imeli   

  dva postanka in smo   

  lahko pili vodo, ki jo  

  je prinesla učiteljica.  

  Presenečen sem bil,  

  da smo prišli vse do  

  Gajinega doma. Mark 

- Všeč mi je bil cel  

  pohod. David 

- Najboljša sta bila dva  

  postanka, ko nam je  

  učiteljica dala  

  jabolko. Všeč mi je  

  bilo, ko smo hodili ob  

  gozdu. Lan 

- Najljubši mi je bil  

  ozek prehod med  

  vejami. Tim 

Misli učencev 2. c z razredničarko Silvo Rizmal  

 

 

 

 

- Bil je lep sončen dan. Meni je bila všeč tista roža ROGOZ. Megi   

  Veber 

- Bilo je lepo. Hodili smo skozi gozd. Videli smo lovsko opazovalnico  

  in podrta drevesa, ki smo jih prehodili. Tajda Strožič 

- Videli smo čebelnjak. Tekali smo … in bilo je lepo! Sven Turnšek 

- Pihal je topel veter. Videli smo moje starše. Valerija Slakan 

- Na poti nazaj smo šli po gozdni poti. Skoraj vse ceste so bile kamnite.  

  Ko smo prispeli do šole, smo se fotografirali. Nato smo imeli še eno  

  uro pouka. Špela Marko 

- Bil je zelo lep dan na prostem. Videli smo Valerijinega očija.  

  KONEC!  Pia Pečovnik 

Pomladni pohod: Pondor - Črni Vrh - Tabor 

 
2. 4. 2014 so imeli športni dan učenci 1. b, 2. c, 3. c in 4. b POŠ Tabor s spremljevalci Terbovšek, Rizmal, Kaluža, 

Savinek in Jelen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključek zbiralne akcije 

V petek, 4. aprila, smo na šoli v okviru krožka prostovoljno delo 

organizirali zaključek zbiralne akcije, ki je potekala od 17. marca 

in vse do 4. aprila. Vse te dni, ko je akcija potekala, smo pridno 

sortirali oblačila, obutev, igrače, spominke in druge stvari, ki so 

nam jih prinesli domačini in tudi ljudje iz drugih krajev. Zbrali 

smo veliko oblačil, obutve in drugih predmetov. 

 

V petek smo se ob 13. uri zbrali in začeli prinašati zbrane reči iz 

našega podstrešja. Vreče smo potem razvrstili po mizah v jedilnici 

in učilnicah. Vreč je bilo ogromno. Ob 15.00 se je začel zaključek 

zbiralne akcije. Prišlo je veliko ljudi iz naše in tudi drugih občin. 

Po njihovih vtisih in nasmehih na obrazih smo spet vedeli, da smo 

pomagali pomoči potrebnim. Z akcijo smo zaključili ob 18. uri, ko so še zadnji obiskovalci odhajali s polnimi vrečami 

uporabnih stvari in oblačil. Oblačila, ki so ostala, smo zapakirali nazaj v vreče, uporabljena pa bodo v drugih socialnih 

organizacijah. Pospravili smo še nered, ki je nastal, nato pa so nas učiteljice presenetile z obiskom picerije Golobček. Ko 

smo se najedli, smo odšli na kratek nočni sprehod po Vranskem, nato pa smo se vrnili v šolo, kjer smo si ogledali film. Po  

Na POHODU 

športnega dne mi je 

bilo najbolj všeč, ko: 

- smo tekli. Eva 

Drnolšek 

- sem v  jarku 

našel  rogozovo seme – 

cigare, ki so bile 

tako puhasto mehke. 

Andrej 

- smo na poti plezali 

čez veje, polomljene od 

žleda. Iza 

               - smo počivali    

                 in se      

                 odžejali.   

                 Maj 

               - smo hodili  

                 po gozdu.  

                 Andraž 

               - smo pozirali      

                 za     

               fotografiranje.   

                 Vanesa 

               - smo jedli     

                 bonbone, ki    

                 sta jih delili  

                 Franja in  

                 Jasna. David 
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napornem dnevu smo utrujeni zaspali v šoli.  

 

Zagotovo bomo podobne akcije še organizirali, saj 

smo prepričani, da z našim delom pričaramo 

nasmehe na obraze ljudi. Tako darovalci kot 

obiskovalci so se na akcije že navadili. Prepričani 

smo, da s takšnimi in podobnimi akcijami skrbimo 

tudi za okolje, saj prav vsi zbrani predmeti na 

koncu zamenjajo lastnika in pri novem lastniku 

živijo novo življenje. 

 

V dokaz uspešni izvedbi zbiralne akcije navajamo 

samo nekaj vtisov naših obiskovalcev: 

»Bilo je zelo zabavno in lepo. Našla sem veliko 

stvari.« 

»Super ste, hvala vam za vaš trud.« 

»Super! Priporočamo še takšno zbiralno akcijo.« 

»Zdelo se mi je zelo lepo in bilo je veliko izbire glede oblek.« 

»Super. Pohvalno. Najlepša hvala za povabilo. Prostovoljci ste zelo 

prijazni.« 

»Odlično narejeno.« 

»Vse je bilo v redu. Posebej, kako se trudite.« 

»Zbiralna akcija se mi zdi odlična, bilo bi super, če bi bila še kje 

drugje.« 

Urška Kajbič, 8. razred  

in mentorice prostovoljnega krožka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škratovi prijatelji 
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Pohod  za  50 + 

Vremenska napoved za torek, 25. 

marca  dopoldne, je bila kar 

obetavna. Jutro je bilo mrzlo, nebo 

rahlo oblačno, tudi sonce se je 

večkrat prikazalo.  

 

Pohodniki smo se z avtomobili 

odpeljali do ravnine nad Lovsko 

kočo, naprej pa odšli peš po 

načrtovani poti: domačija Škrabar – 

Čeren – Zibmohar – Škrabarjeva 

planina in nazaj do parkirišča. Kar 

kmalu po startu so se sramežljivo 

pojavile rahle snežinke, ki pa naše 

zagnanosti in dobre volje niso 

skazile. Ob krajšem postanku pri 

Zibmoharjevi domačiji smo moški 

našim zvestim pohodnicam 

pripravili krajši kulturni program za 

njihov materinski praznik. Ob 

kratkem nagovoru predsednika društva in deklamacijam, smo prav za to priliko prvič nastopili tudi Taborski črički. Z 

venčkom ponarodelih pesmi smo raznežili marsikatero pohodniško dušo. Pot nas je potem vodila po lepi gozdni stezi ob že 

zelenem rastlinju in različnem cvetju na Škrabarjevo planino, s katere je lep razgled na našo Savinjsko dolino. Zavili smo 

še proti kmetiji Kisovar, kjer so nas presenetili s svojo domačo gostoljubnostjo. Od tu pa so se naše poti ločile. Nekaj 

kondicijsko dobro pripravljenih pohodnikov je krenilo mimo Štajnerja domov peš, drugi pa smo odšli do avtomobilov in 

se odpeljali nazaj v Tabor.   

 

Veselimo se že naslednjega snidenja, ki bo zadnji torek v aprilu, do takrat pa – srečno! 

                                                                                                       Društvo upokojencev Tabor                                                                                                                          

 

Na Limbarski gori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivnosti naših društev 

Zadnjo 

marčevsko 

nedeljo smo v 

Planinskem 

društvu Tabor 

organizirali 

pohod na 

Limbarsko 

goro. Na 

»pohod po 

nagelj« se je 

podalo nekaj 

čez trideset 

planincev, 

nekaj 

Taborčanov pa 

se nam je 

pridružilo tudi 

med potjo in 

na vrhu.  
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Čestitke Pii in Saši! 
 

Med 6. in 14. aprilom se je v Minsku v 

Belorusiji odvijalo 29. člansko, 20. mladinsko, 

6. veteransko in 4. otroško Evropsko 

prvenstvo v Taekwon-Do-ju. Mesto v 

slovenski reprezentanci si je z dobrimi nastopi 

in dobrim delom prislužila tudi naša mlada 

občanka Pia Matko, sicer članica Taekwon-Do 

kluba Sun Braslovče. Nastop med najboljšimi 

na stari celini je Pii odlično uspel, saj je tako v 

kategoriji forme deklice ‒ rdeči pas, kot tudi 

borbe deklice -40 kg osvojila tretje mesto. Za 

prvi nastop na največjem tekmovanju v Evropi 

so to odlični rezultati in gotovo pomenijo 

nagrado za ves trud, ki ga je Pia vložila v 

priprave na to tekmovanje in gotovo tudi 

spodbudo pri nadaljevanju njene športne poti. 

Z enajstimi leti oditi za teden dni v tako daljni 

kraj in v tako daljno državoni mačji kašelj tudi 

za odraslega, zato je uspešen nastop naše 

mlade športnice še toliko bolj izjemen. V 

reprezentanco se je uvrstila še ena občanka 

Tabora, Saša Sirše, ki zadnja leta trenira v 

ljubljanskem klubu Škorpijon in tudi Saša je 

osvojila tretje mesto med članicami borbe +75 

kg. Slovenska reprezentanca se je domov 

vrnila s petimi zlatimi, štirimi srebrnimi in 

enajstimi bronastimi kolajnami. Za odličen 

nastop na Evropskem prvenstvu Pii in Saši 

iskreno čestitamo in jima želimo še obilo 

odličnih športnih uspehov! 
          

 
 

 
 

 

 

       Simon Jan  

Na pot smo se podali ob 8. uri zjutraj, ko smo pred 

Kmetijsko zadrugo vstopili v avtobus in se odpeljali 

do Blagovice. Tam smo za gasilskim domom zavili 

na strmo planinsko pot, ki nas je po dobre pol ure 

pripeljala na Golčaj, vrh nad Blagovico, na katerem 

stoji cerkev svete Neže in spomenik NOB. Tu je bil 

za nami najbolj strm del poti. 

 

Po kratkem počitku smo pot nadaljevali v smeri 

Limbarske gore. Hodili smo po dobro označeni in 

uhojeni poti s kar nekaj razpotji. Kmalu smo pred 

sabo zagledali Limbarsko goro, na katero se je vila 

množica planincev. Na Limbarski gori je vsaka 

udeleženka pohoda prejela rdeč nagelj. Prisostvovali 

smo krajšemu kulturnemu programu in si vzeli 

dovolj časa za počitek in regeneracijo. Ker je bil prelep sončen dan, smo počitek izkoristili tudi za prvo letošnje 

martinčkanje. Mlajši pohodniki smo čas na vrhu izkoristili tudi za ogled in praktični prikaz osnov prve pomoči. 

 

Sestopali smo v smeri proti Krašnji, kjer nas je pričakal avtobus. Sledil je še obvezen postanek na Trojanah in zgodaj 

popoldne smo se dobre volje vrnili domov. Pohod na Limbarsko goro je bil prvi v letošnji pohodniški sezoni in vabimo 

vas, da se udeležite tudi naših naslednjih prireditev. 

 

Planinsko društvo Tabor 
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Judoisti na mednarodnem turnirju 

V soboto, 12. 4. 2014, je potekal v Ljubljani mednarodni turnir, na 

katerem so sodelovali tudi tekmovalci Judo kluba Shido in dosegli lepe 

rezultate. 

 

V starostni skupini U 12 so bili rezultati naslednji: 

 

- Ana Nuša Detela, 2. mesto, 

- Lenart Oprčkal, 2. mesto, 

- Nuša Hrustel, 5. mesto.  

 

Skupaj je nastopilo nekaj več kot 140 tekmovalcev iz 7 držav. Naše 

uspešne judoiste je vodil trener Ivi Knafelc. 

  

Judo klub Shido 

 

Aktivna pomlad za člane LD Tabor 
 

Člani lovske družine Tabor smo letošnjo pomlad pričeli s 

številnimi aktivnostmi. Kot vsako leto doslej smo veliko 

pozornost namenili sanaciji škode po divjadi. Pri tem je 

potrebno ponovno poudariti, da je v skladu z zakonom 

potrebno škodo po divjadi, ki je nastala na območju LD 

Tabor, pisno prijaviti v roku 3 dni po nastanku škode na 

naslov: LD Tabor, Miklavž pri Taboru 31a, 3304 Tabor. 

Vodja ekipe za ocenjevanje škode po divjadi je David 

Gojznikar, Tabor 10, 3304 Tabor. Vedno kadar se 

srečujemo s škodo po divjadi pa je potrebno dodati, da 

taborski lovci pogosto opazimo tudi škodo na divjadi. Še 

vedno se dogaja, da prosto izpuščeni psi brez nadzora v 

lovišču preganjajo in trgajo divjad. Pes brez nadzora pa 

lahko povzroči tudi številne druge nevšečnosti, za katere 

je materialno vedno odgovoren lastnik psa. 

 

Poleg rednih aktivnosti v zvezi z upravljanjem lovišča 

smo v pomladanskih mesecih pričeli z nadaljevanjem 

urejanja okolice ribnika “Račnik”. Ribnik je nastal 

davnega leta 1977, ko se je skupina lovskih zanesenjakov 

odločila, da na področju lovišča LD Tabor s soglasjem 

lastnika zemljišča, Župnijskim uradom Tabor, obnovi 

opuščen župnijski ribnik in s tem zgradi umetno vodno 

telo, katerega glavni namen je bil privabiti in trajno 

naseliti vodno pernato divjad. Naravne danosti 

zajezenega področja so omogočile obnovitev umetne 

pregrade, in tako je nastal ribnik, ki so mu zaradi 

njegovega prvotnega namena nadeli ime “Račnik”. 

Pregrada iz zemljine je zadržala vodo in kmalu je voda 

zalila približno 2000 m² površine in odtekala skozi 

umetni sifon, ki svoje poslanstvo uspešno opravlja še 

danes. Na vodni površini so postavili gnezdilnice, ki so 

bile namenjene valjenju rac, celotno območje pa je bilo 

ograjeno s pleteno žično mrežo. 

 

Lov na pernato divjad je skozi leta izgubil svoj pomen in 

tako je tudi zanimanje za vzdrževanje obstoječih vodnih 

objektov zastalo. Zob časa je obstoječo infrastrukturo 

precej načel. V letu 2011 smo z 

lastnikom zemljišča Župnijskim 

uradom Tabor obnovili najemno 

pogodbo za ribnik za obdobje 10 let 

in se hkrati odločili, da področje v 

neposredni okolici ribnika uredimo 

in mu v duhu današnjega časa ter 

okoljevarstvene zavesti dodamo 

nove, širše vsebine. 

 

Od zajezitve potoka Žerovnik je 

minilo 37 let in v tem času je 

področje precej spremenilo svojo 

podobo. Potok je v južni del 

naplavil precej naplavin, ki so 

dvignile dno ribnika. Ta del in 

področje vodnega roba so porasle vodne rastline. Nastalo 

je trstišče, ki kljub navidezni enoličnosti predstavlja 

izredno raznovrstno in bogato življenjsko okolje z zelo 

različnimi bivanjskimi nišami. V severnem delu ribnika 

je voda ohranila globino, ki omogoča življenje številnim 

vodnim živalim. Posebnost ribnika in potoka Žerovnik, ki 

ga napaja, je sladkovodna školjka brezzobka. 
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Srce se je prebudilo 
 

Srce se je prebudilo, dih mi je zastal, 

le kaj se je zgodilo, le kaj si meni dal. 

Ne razumem čustev, morda se jih bojim, 

zdaj je vse drugače, kako naj zdaj živim? 

 

Zmedo imam v glavi, v srcu je nemir, 

ti si ta težava, ti si ta izvir. 

Enkrat sem v zraku, 

drugič spet na tleh, 

enkrat točim solze, 

drugič me razganja smeh. 

 

Krivila sem luno, obdolžila sem zrak, 

a vidim, da si ti tisti, ki mi dvigaš tlak. 

Kako si naj pomagam, 

kaj naj naredim? 

Moram se sprostiti, da lahko živim. 

 

Naj me le razganja, naj kar norim, 

tudi to sem jaz in rada tako živim. 

Da si mi v življenju, 

to mi je lepo, 

če sem se spremenila, tudi ni hudo. 

 

Človek vse življenje mora se učit, 

če hočeš ali nočeš, 

usodi ne moreš uit´. 

 

Zlatka Šošterič 

Rad 
 

Vsa nemirna čakam na pomlad, 

v želji, da imel bi me vsaj malo rad. 

Sonce težko prebija se na dan, 

dež in mraz nočeta vstran. 

 

Od mene si se oddaljil, kot bi se sonček skril. 

Še pred kratkim si z mano vse delil, 

si me božal, ljubil, z mano se smejal, 

pesmi si mi pel in rekel, 

da boš moj ostal. 

 

Še pred kratkim si se močno me želel, 

rad si me poljubil in rad si me objel. 

Zdaj pokazal drugačen si obraz, 

odšel v svoj si svet, 

zakaj čakala bi še jaz, 

saj zakon je izpet. 

 

Zlatka Šošterič 

Zbudimo se že enkrat in tisto »piksno« spravimo v vrečko in jo dajmo v domače smeti ali pa bodimo pred TV in doma 

pospravimo za sabo, ne pa da onesnažujemo svoje okolje! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
TKsm 

Zaradi značilnosti vodnega biotopa, ki se nahaja v 

objemu nižinskega gozda, je področje ribnika izjemno 

pestro po sestavi rastlinskega in živalskega sveta. 

Bogastvo ribnika in gozda predstavlja edinstveno 

mešanico naravnega prostora na tem delu občine Tabor. 

Nekaj minut hoda oddaljen od ožjega središča Tabora ter 

šole in vrtca predstavlja področje, ki bo s primerno 

ureditvijo postal zanimiv za ogled naključnih 

obiskovalcev ter pomemben učni objekt za mlajše 

generacije, namenjen spoznavanju narave in krepitvi 

naravovarstvene zavesti. To je ne nazadnje naš osnovni 

interes pri tem projektu. V preteklih letih smo uspeli 

odstraniti žično mrežo, zgraditi opazovalnico za ptice ter 

nadelati in očistiti pot. V letošnjem letu smo odstranili 

podrta drevesa, ki so padla pod težo ledu, ter pričeli z 

gradnjo lesenih mostičkov, ki bodo omogočali hojo okrog 

ribnika. Dela nameravamo dokončati do sredine 

letošnjega leta, do takrat pa nameravamo postaviti še 

klopi na primernih lokacijah ter gnezdilnice za ptice. 

Prepričani smo, da bo nova podoba ribnika “Račnik” všeč 

mlajšim in starejšim prebivalcem Tabora in okolice.  

 

Janez Černec, LD Tabor  

        

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napad na »piksne«! 

 
V soboto, 5. aprila, je bila zopet očiščevalna akcija okolja. Dobro! Zopet sem vzel vrečo in rokavice in šel 

– kot vedno – do kmetije Namar in začel pobirati in seštevati odpadke. V lanskem letu sem pobral 88 

komadov pločevink iste vrste piva, sedaj sem jih pa samo 11 komadov. Kaj pa je to? Se je možakar včlanil 

v društvo »brezalkoholnikov«?  

 

No, na žalost, sem pa našel 56 komadov pločevink najboljšega – Laškega – piva ter celo vrsto plastičnih steklenic od vode 

»Zala« ali sokov. Sramota!! So tudi tisti, ki kolesarijo ali hodijo za zdravje, postali onesnaževalci? Kdo ve? 

 

Literarni utrinki 
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Mladostna ljubezen  
 

Srebrni oblaki so skrivali mesec, 

ki je želel bedeti nad nama! 

Na kraških macesnih so skovikale sove, 

a v navalu ljubezni ne slišiš trobljenje slona. 

 

Slišati je bilo samo odmeve šumov, 

morda še vetra v resju gozda, 

a v mladostni še ljubezni sem to 

dogajanje – pozabil! 

 

Čudno!! 

 

Noč je postala čudno mirna, tiha, 

šepetala je samo še – najina ljubezen. 

 

Kot da bi bog vedel, 

kje skrivava ljubezen, 

je poslal grom kot grožnjo 

tej lepoti mladostnih sanj. 

 

S hitrostjo misli sva zbežala –  

vsak na svoj dom! 

 

TKsm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po poteh in spominih  
V rubriki »Po poteh in spominih«  skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec vam v pogled ponudimo utrinek, ki je v 

preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrskate po svojih arhivih in z nami delite lepe, a tudi morda 

pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: info@obcina-tabor.si ali 

sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj). 

Tokrat vam v branje ponujamo kar dve zanimivi pripovedi.  

  

 

 

Pred drugo svetovno vojno je v Taboru 

delovalo Telovadno društvo SOKOL. Za 

svojo delovanje so zgradili SOKOLSKI 

DOM, ki je bil slavnostno odprt 2. julija 

1939. Letos tako mineva 75 let od 

otvoritve. V njem so vadili gimnastiko na 

telovadnih orodjih, odvijale so se tudi 

kulturne prireditve in igrale ljudske igre.  

Otvoritev Sokolskega doma v Taboru, 

2. julij 1939. 

 

Sokolski dom v ozadju za zastavo. 

Desno župnijska stavba, levo 

Lukmanova – Malikova domačija. 

Parada spominja (konjenica) na 

današnje občinske praznike – 

Šentjurski sejem. 

Otvoritev Sokolskega doma, Sv. Jurij ob 

Taboru, 2. julij 1939. Blazino s ključem drži v 

roki mladi sokol Janko Kobale, star 15 let.  
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Zaradi želje in potrebe po razširitvi dvorane je bil 

ustanovljen Režijski odbor pod predsedstvom Lojzeta 

Raka. Obnovljen in razširjen Sokolski dom – Dom 

Partizan – je bil odprt 8. 9. 1991 in preimenovan v Dom 

krajanov Tabor. 

 

Samostojna občina Tabor pa je, kot vemo in vidimo, 

Dom krajanov še razširila in modernizirala. 

 

Otvoritev Doma Krajanov Tabor, 8. 9. 1991. Obnovljen in 

razširjen bivši sokolski dom – Dom Partizan.  

Govor in ključ je bil zaupan Janku Kobaletu. Ključ drži na 

pladnju Polona Bergant, poročena Učakar, danes 

podravnateljica OŠ Vransko-Tabor. Janko Kobale 

(pokojni) je častni občan Občine Tabor. Na fotografiji je 

star 67 let. 

Tradicija mlajev v Kapli 

 

Najstarejša pomladna, zlasti majska praznovanja, imajo zelo staro tradicijo in sežejo celo v predkrščanske čase. 

Udeleženci pomladnih obredov so se okrasili z zelenjem in vejami. Praznovanja so se počasi preoblikovala v postavljanje 

vej, kasneje pa mlajev, vse z istim namenom ‒ praznovati prihod pomladi.   

 

Najstarejše doslej znano pričevanje o slavnostni rabi mlajev na Slovenskem sega skoraj 330 let nazaj. Zapisal ga je Janez 

Vajkard Valvasor po opisu očividca. Do danes se podoba mlaja ni bistveno spremenila, le način postavitve je bistveno 

lažji.  

 

Tradicija postavljanja prvomajskih mlajev se je razvila in ohranila vse do danes tudi v naših vaseh. Znano je, da so možje 

in fantje v Kapli ravno tako dan pred prvim majem dvignili pod nebo visok mlaj. Prej so smreko posekali, pripeljali iz 

gozda, primerno obdelali in okrasili. Z garičnikom, so pripeljali kamenje za zasutje in utrditev iz bližnje Bolske. Garičnik 

je voziček, večji od cize, ki je imel še to posebnost, da je imel vprego za dve osebi, kar ciza ni imela. Garičnik je našel 

mesto tudi na fotografiji.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po drugi svetovni vojni se je 

Sokolski dom preimenoval v 

DOM PARTIZAN, s podobno 

funkcijo kot jo je imel pred 

preimenovanjem. Dvorano je 

uporabljala tudi Osnovna šola 

Tabor za športno vzgojo. Pred 

glavnimi vhodnimi vrati je bil 

zgrajen nadstrešek, na steno pa 

so pritrdili dve spominski plošči 

Taborčanom, žrtvam NOB in 

fašističnega nasilja.  

Sokolski dom se je po 2. svetovni 

vojni preimenoval v Dom Partizan 

Tabor. 

Vir in arhiv fotografij: Tatjana Kobale Khodary 
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Vir in arhiv fotografije: Miha Kokole 

V prejšnji številki časopisa, se nam je v besedilo iz Šolske kronike  OŠ Tabor  prikradel tipkarski škrat, za kar se 

iskreno opravičujemo. Upravnik šole je bil g. Stane Jančigaj in ne Rančigaj. 

Uredniški odbor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Im memoriam 
 
Kot se lastovka vrača pod 

rodni krov, tako se je 

ponedeljkovo popoldne, 7. 

aprila, v svojo rodno 

župnijo sv. Jožefa na 

Frankolovem k večnemu 

počitku vrnil njen rojak, 

duhovnik, zlatomašnik, 

dekan in župnik v Župniji 

sv. Jurija ob Taboru, Leopold Selčan. Dokončal je 

svojo zemeljsko daritev. Odšel je k Njemu, kateremu je 

pred več kot petdesetimi leti odgovoril: »Tukaj sem, 

Gospod, pošlji mene«. 

 

Leopold Selčan je bil duhovnik globoke, trdne vere in 

vztrajne molitve. Bil je človek neomajne in neutrudne 

volje, globokih čustev in usmiljen do pomoči potrebnih. 

Poslovili so se 

Vse skupaj ni šlo brez mizarja po imenu Bartolomej, ki je dajal praktične napotke in usmerjal zagnane postavljavce. Za 

tako pomemben dogodek si je nadel celo kravato. Bartolomej je bil znan tudi po tem, da je popravljal pohištvo, predvsem 

mize in stole, ki so jih srboriti fantje razbili v dveh vaških gostilnah, pri Jakc in pri Čvan.  

 

Vsako leto so postavili mlaj na Meteževem griču v Kapli, šele kasneje se je mlaje postavljalo pri gasilskem domu. Leta 

1955 je bila pred postavitvijo obvezna pričujoča skupinska fotografija vseh zbranih.    
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Prav ta in takšen Leopold Selčan je na rožnovensko 

nedeljo leta 1973 pogumno začel največji del svoje 

zemeljske daritve v Župniji sv. Jurij ob Taboru. Dobrih 40 

let nam je oznanjal Kristusov nauk, daroval sv. maše, delil 

zakramente,… Pravzaprav ni mogoče našteti vsega. 

 

 Z njim je v našo župnijo prišel nov, pomladni veter. V 

prvem letu župnikovanja v naši župniji je obiskal prav vse 

družine. V župniji smo pričeli z mladinskim veroukom. 

Otroci in mladina smo začeli prepevati mladinske 

duhovne pesmi. V cerkvi smo postavili ambon in v naši 

župniji smo dobili prve bralce Božje besede. V naslednjih 

letih smo se vsako leto z avtobusi odpravljali na župnijska 

romanja. V svetem letu 1975 smo odleteli celo v Vatikan 

in Rim.  

 

Kmalu po njegovem prihodu v našo župnijo se je 

ministrantska skupina močno povečala. Kasneje smo 

dobili tudi katehistinjo in prve izredne delivce svetega 

obhajila. 

 

Z veliko vztrajnostjo je vrsto let poučeval verouk. Bil je 

prodoren katehet. Istočasno  je bil dovolj odprt za 

sodelovanje laikov v cerkvi. Še več, vabil in spodbujal 

nas je k laičnemu delu. 

 

Njegov govor je bil jasen in razločen. Pridige, primerno 

dolge, jedrnate, sestavljene z izbranimi besedami in 

mislimi, so bile njegova odlika.   

 

Vedno in povsod je rad pel cerkvene pesmi, še posebej 

Marijine in prav tako slovenske narodne pesmi. Najljubše 

mu je bilo lepo ljudsko petje. Vedno  je želel, da se v 

cerkvi poje le Bogu v čast. Od cerkvenih pevcev je želel 

in pričakoval najprej vero. Trdil je, da  samo tako lahko 

drži pregovor: »Kdor poje, dvakrat moli.« 

   

Močno se je trudil za vredno prejemanje svetega obhajila. 

V zadnjem času pa je pogosto z grenkobo v glasu 

ugotavljal, da je na tem področju vse bolj nemočen. Kljub 

vsemu je bil trden in njegov ne je bil ne in njegov da je bil 

da. 

 

Vsi vemo, da smo ga videli najbolj veselega in najbolj 

srečnega ob sprejemu dveh novomašnikov v naši župniji. 

Najprej leta 2002, Danila Jesenika in 2004, Iztoka 

Hanžiča. Na oba je bil izredno ponosen. Veselil se je tudi 

našega novega bogoslovca Matica Lesjaka. 

 

In še nekje smo ga videli najbolj srečnega. V hribih, v 

slovenskih gorah. Veliko je vedel o gorah in to nam je 

znal tudi lepo povedati. V gorah je znal molče slaviti 

Stvarnika, znal je kazati zgled vztrajne hoje po stezi, ki 

vodi do cilja, znal pa je tudi prešerno zavriskati, da je 

čudovito odmevalo. 

Zelo rad je tudi smučal. Mnogi ministranti, pa tudi drugi, 

smo smučali skupaj z njim. Vedno je bil vesel smučar. 

Občudoval je belino snega. 

 

Z veseljem in ponosom je govoril o svoji rojstni župniji, 

svojih starših, bratih in sestri. Zadnja leta, leta bolezni, so 

mu sorodniki še posebej lepo stali ob strani. Največja 

opora v bolezni, gospodinjstvu in še mnogih drugih 

opravilih pa mu je bila gospa Ivica s svojo družino. Ta 

opora je trajala polnih 30 let. Brez te opore, še posebej v 

bolezni, ne bi mogel ostati na župniji.  

 

V 70. letu svojega zemeljskega življenja je Leopold 

Selčan postal častni občan naše občine, Občine Tabor, s 

katero se je trudil kar najlepše sodelovati. Še posebej 

vesel pa je bil njene ustanovitve. 

 

Lansko poletje smo z njim, čeprav je bil od bolezni že 

zelo utrujen, doživeli lepo, duhovno bogato, na njegovo 

posebno željo skromno slovesnost njegove zlate maše. 

Vesel je bil tega svojega jubileja in Bogu zanj tudi iskreno 

hvaležen. S solzami v očeh je opazoval mlaj na 

župnijskem dvorišču, ki so mu ga postavili naši možje in 

je bil tako visok, kot še nikoli v naši župniji. 

 

Leopold Selčan pa je bil poleg dobrega in zglednega 

duhovnika tudi skrben in dober gospodar našemu 

cerkvenemu premoženju. V Župniji sv. Jurija ob Taboru 

zapušča urejeno cerkveno kulturno dediščino.  

 

Večkrat je citiral pesnika Simona Gregorčiča, 

najpogosteje misel: »Življenje ni praznik, življenje je 

delaven dan«. Prav to se je trudil najprej sam izpolnjevati 

vse do zadnjega dne. Čeprav izmučen od bolezni, nam je 

maševal vse do poslednjega odhoda v bolnico pred tremi 

tedni. Tistim, ki smo ga imeli priložnost obiskati v 

bolnici, nam je še enkrat priporočal molitev in nas za 

slovo s poslednjimi močmi in kretnjami blagoslavljal. Do 

zadnjega diha je hotel izpolnjevati Jezusovo naročilo: 

»Kdor bo vztrajal do konca, ta bo zveličan.« 

 

Tako je zemeljsko življenje zaključil duhovnik Leopold 

Selčan, mož molitve in globoke vere. Duhovnik, ki je za 

nas pogosto in veliko molil. Le v našo cerkev je bilo 

potrebno priti in videli smo ga, kako sedi v sprednji klopi 

in gleda proti tabernaklju. Pogosto je ponavljal Jezusove 

besede: »Prosite in vam bo dano, trkajte in se vam bo 

odprlo«. Rad pa je še dodal: »Božja pota niso naša pota in 

Božje misli niso naše misli.« 
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Na spodbudo gospoda župnika v naši župniji že vrsto let 

laiki vodimo molitev križevega pota. Ob tej molitvi smo 

letos še posebej mislili na njegovo življenjsko pot. Jezus 

je šel po poti križa do zmage, hodil je skozi trpljenje v 

poveličanje, skozi smrt v vstajenje. Tudi naš gospod 

župnik je vztrajno hodil za Njim. Ni se oziral ali je bilo 

prilično ali neprilično. 

 

Gospod župnik, Leopold Selčan, hvala, hvala vam za 

vse in tega vse, je mnogo, veliko. Naj vam bo Bog 

bogat plačnik. Veselite se ob Njem. Radi se vas bomo 

spominjali in za vas molili. Počivajte v miru. 

 

ZAHVALA 

 

Vsem, ki ste pokojnemu duhovniku Leopoldu 

Selčanu v njegovi bolezni stali ob strani izrekamo 

iskreno zahvalo in spoštovanje do vašega dela. Še 

posebna zahvala velja gospe Ivici Deželak in njeni 

družini, vsemu zdravstvenemu osebju dializnega 

oddelka Splošne bolnišnice Celje, dežurni službi 

Zdravstvenega doma Žalec in Zdravstvenega doma 

Celje — Reševalni postaji Celje. 

 

Vsem, ki ste za pokojnega duhovnika Leopolda Selčana 

molili in se poklonili njegovemu spominu v naši farni 

cerkvi in na Frankolovem, hvala. Hvala gospodu škofu, 

dr. Stanislavu Lipovšku za lepo opravljeno pogrebno 

slovesnost, gospodu dekanu Janezu Napretu za ganljivo 

opravljeni poslovilni sv. maši v nedeljo zvečer in 

ponedeljek zjutraj,  gospodu župniku Martinu Cirarju za 

vso pomoč pri pripravi poslovilnih in pogrebnih 

slovesnosti in somaševanje ter celotnemu duhovniškemu 

zboru. Hvala našim cerkvenim pevcem in ministrantom. 

Hvala gasilcem,  lovcem in čebelarjem Občine Tabor, ki 

ste postavili častno stražo, hvala praporščakom, ki ste 

pokojnega gospoda župnika s prapori pospremili k 

večnemu počitku. Hvala sorodnikom pokojnega Leopolda 

Selčana za lepo sodelovanje, hvala pogrebcem, 

zastavonoši, nosilcema križa in luči. Hvala vsem, ki ste 

sodelovali pri organizaciji poslovilne in pogrebne 

slovesnosti in ne nazadnje hvala govornikoma ob slovesu 

in odprtem grobu, gospe Vidi Slakan in gospodu županu 

Vilku Jazbinšku. Hvala vsem, ki ste darovali namesto 

cvetja za sv. maše in cerkvene potrebe. Naj vam bo Bog 

nekoč bogat plačnik. 

 

PROTEST 

Duhovnik Leopold Selčan, župnik naše župnije sv. Jurij 

ob Taboru je bil tudi častni občan Občine Tabor. Ključarji 

in člani župnijskega sveta sv. Jurij ter številni občani 

protestiramo, ker ob smrti pokojnega Občina Tabor ni 

izobesila žalne zastave. Menimo, da je to ob smrti 

častnega občana začetek pietete. 

 

OBVESTILO 

Gospod škof, dr. Stanislav Lipovšek je z dekretom za 

začasnega upravitelja naše župnije določil gospoda 

Martina Cirarja, župnika z Gomilskega. Gospod Cirar je 

obveznosti do naše župnije sprejel v predanosti svojemu 

poklicu in pokorščini do škofa.  

 

V nujnih slučajih, potrebi po potrdilih za botrstvo, po 

krstnem listu, dogovorih o krstu,… se odslej obračajte na 

gospoda župnika Martina Cirarja po vsaki sv. maši v 

zakristiji ali na njegov telefon: 041 673 716 ali 03 572 61 

98.  

 

Svete maše po vašem namenu lahko naročate pri gospodu 

župniku Martinu Cirarju po vsaki sv. maši v zakristiji ali 

na zgoraj naveden telefon. 

 

V imenu Župnije sv. Jurij ob Taboru, njenih ključarjev in 

župnijskega pastoralnega sveta, Vida Slakan. 

 

 

 

 

 

 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

 

vabi 

 

v ponedeljek, 21. aprila 2014, na 
 

TRADICIONALNI 

VELIKONOČNI POHOD  

V MARIJA REKO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Zgodilo se bo 

Vabljeni! 

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. 
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB Žalec, 

Krajevna organizacija Tabor vabi 
 

NA TOVARIŠKO SREČANJE NA PRESEDLE 
 

v soboto, 26. aprila 2014. 

Tudi v Medobčinski splošni knjižnici Žalec 

 

Svetovni dan knjige, 23. april 2014, se bo ob 18. uri 

kot marsikje drugje po Sloveniji prevesil v  

NOČ KNJIGE. 

  

Kaj se bo dogajalo? Knjige in knjižničarji ne bodo spali.  

 

Obiščite nas, in sicer: 

Občinska knjižnica Žalec: od 18. do ene ure ponoči - vračanje 

gradiva brez morebitne zamudnine, izposoja gradiva. Vsako 

polno uro (ob 18., 19., 20., 21., 22., 23. in 24. uri) vam bomo 

brali pravljice iz Tisoč in ene noči. Skušali bomo ustvariti pridih 

Bližnjega vzhoda. 

  

Člani krajevnih knjižnic v Grižah, v Libojah, na Ponikvi, v 

Petrovčah in v Šempetru lahko v tem času obiščete žalsko 

knjižnico. Občinske knjižnice v Braslovčah, na Polzeli, v 

Preboldu, v Taboru in na Vranskem bodo odprte od 18. do 22. 

ure (za vračanje gradiva brez zamudnine in za izposojo). 

Knjižnici na Polzeli in v Preboldu bosta ta dan izven časa, 

predvidenega za Noč knjige, zaprti. 

  

Nočno bo in nezaspano. Obiščite nas! 

 

 

VAŠKI ODBOR MIKLAVŽ prireja 
 

9. TRADICIONALNO SALAMIJADO,  
ki bo v 

 

 PETEK, 25. 4. 2014, OB 20. URI,  

 

 

 

 

 NA LESJAKOVEM RIBNIKU. 
 

 

 

 

 

 

Vljudno vabljeni. 

 

VAŠKI ODBOR MIKLAVŽ 

Info: Adi, 041-543-396 

 

 

 

 

 

 

 
 

Letošnjo bero domačih salam boste lahko 

poskusili ob kapljici rujnega, zvoku 

harmonike  in prijetnemu druženju. 

Vabljeni vsi izdelovalci in ljubitelji domačih salam. 

 

Sprejem salam bo v  

sredo, 23. 4. 2014, od 19. do 21. ure na Ribniku. 

Odhod pohodnikov s krožišča v Ojstrici ob 9. uri. 

Začetek krajšega kulturnega programa je ob 11. uri. 

Za vse prisotne bo pripravljen tudi pravi partizanski golaž. 

 

                                                                                         Vljudno vabljeni! 
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PGD LOKE vas  

 

v nedeljo, 27. aprila  

 
vabi 

 

NA OKUSEN GOLAŽ, SLASTNE ČEVAPČIČE IN VRATOVINO Z ŽARA. 
 

Zraven tekne še kozarček domačega ali 

vrček piva in seveda dobra glasba 

ansamblov 

Franc Zupan s prijatelji, Mladika, 

Urška z Dolenjci, Navihani muzikanti, 

Vihar, 

ZAKA' PA NE  in  A T O M I K   H A R M O N I K. 

 

Vse to bo na voljo na Šentjurskem sejmu pod šotorom, zato vljudno vabljeni! 

 

Gasilci iz Lok  

 

 
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, 

27. 4. 2014 ob 10.30 uri,  

organizira že tradicionalno prireditev  

 

TABOR IMA TALENT  
 

Vabimo vse talente, ki radi pojejo, plešejo, igrajo in nastopajo, da se nam pridružijo. 

 

Kdo vse se lahko prijavi? 

 

1) 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) 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) 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 talenti – humoristi, žonglerji in ostali, ki nam želijo predstaviti kaj zanimivega. 

 
Izpolni priloženo prijavnico in 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: 21. 4. 2014 

 

Več informacij na: 

http://www.pevskodrustvotabor.si/  

 ali po telefonu 031 872 814 (Magda)

mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
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PEVSKO DRUŠTVO TABOR 

Tabor 25 

3304 Tabor 

pevsko.drustvo.tabor@gmail.com 

 

PRIJAVNICA ZA TABOR IMA TALENT 2014 
 

Ime in priimek:________________________________________________________ 

Naslov: _____________________________________________________________ 

Telefon / GSM: _______________________________________________________ 

E-naslov: ____________________________________________________________ 

Starost ali razred: _____________________________________________________ 

Izkušnje: _____________________________________________________________ 

 

PRIJAVLJAM SE V KATEGORIJI: 

 

1. PEVEC – SKLADBA DOMAČEGA ALI TUJEGA AVTORJA 

Naslov pesmi:__________________________________________________________ 

Izvajalec pesmi:________________________________________________________ 

 

2. GLASBENIK – S SVOJIM GLASBENIM INSTRUMENTOM 

Instrument:____________________________________________________________ 

Naslov pesmi:__________________________________________________________ 

Izvajalec pesmi:________________________________________________________ 

 

3. PLESALEC ALI PLESNA SKUPINA 

Naslov pesmi:__________________________________________________________ 

Izvajalec pesmi:________________________________________________________ 

 

4. OSTALO (HUMORISTI, ŽONGLERJI,...) 

Naslov točke:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

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

spremljevalec na glasbilu,... 

 

Razno:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Prijavnico do 21. 4. 2014 pošljite po elektronski ali navadni pošti na gornji naslov s pripisom »Tabor 

ima talent 2014«. 

 

 

Lepo vas pozdravljamo. 

 

     

 

 

 
 

mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
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Prijazno vabljeni. 

VABILO 

 

Člani FOTO KLUBA TABOR pripravljamo v okviru občinskega praznika letos kar dve 

fotografski razstavi.  
 

 

 

 

 

 

Lepo vabljeni vsi, ki uživate ob pogledu na zanimivo fotografijo.  

Foto klub Tabor 

 

 

 

 

 

       občinska knjižnica tabor 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dragi otroci, 

 

Občinska knjižnica Tabor vas 

tudi tokrat vabi na pravljično 

uro,   

ki bo v torek, 29. aprila 2014, 

 ob 18. uri. 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
 
 

Vabi 
 
 

v četrtek, 1. maja 2014, 
 
 

NA POHOD NA ČEMŠENIŠKO 
PLANINO IN ZAJČEVO KOČO. 

 

 
Odhod ob 9. uri izpred Kmetijske zadruge. 

 

                                                                                               
Vabljeni! 

V času od 22. aprila do 9. 

maja bomo skupaj z Likovno 

sekcijo Mavrica razstavljali 

v sejni sobi občine. 

 

Na dan Šentjurskega sejma, 

27. aprila, pa si boste v 

telovadnici Doma krajanov 

Tabor lahko ogledali dve 

razstavi naših članic: 

౿ popotniške fotografije 

”ZGODBE, KI JIH PIŠE 

SVET”, Gordane Kobale 

Potočnik in 

 

 

 

 

౿ ”KREATIVNO DRUŽINSKO IN 

POROČNO FOTOGRAFIRANJE”, 

Ines Suljič. 

http://www.google.si/imgres?biw=1024&bih=650&tbm=isch&tbnid=r18jNddz2OmC8M:&imgrefurl=http://www.susansdailydose-2012.com/april.php&docid=oTEX_Efp2eYpwM&imgurl=http://www.susansdailydose-2012.com/resources/JANUARY/april-rain.png?timestamp%3D1390153390556&w=600&h=443&ei=i9giU5TsE-aDywO744HoBA&zoom=1&ved=0CH4QhBwwCA&iact=rc&dur=273&page=2&start=8&ndsp=16
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Avtor fotografij: Pavel Turnšek 

Avtor fotografije: Jani Bergant 

Avtor fotografije: Miha Bergant 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

HRIB KRVAVICA, TABOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
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HOROSKOP ZA MESEC MAJ 
 

RIBI (19. 2. - 20. 3.) 

Uporabite vse svoje skrite talente pa boste dosegli 

spremembo. Premislite tudi o tem, kaj si želite. Nekdo 

iz vaše družinske naveze ne bo odkrit z vami. V maju 

pazite na svoje premoženje. Dobro bi bilo, da stvari, o 

katerih premišljujete, tudi naredite.  

 

OVEN  (21. 3. -  20. 4.) 

Delo ali neka uradna zadeva ne bo prinesla pričakovanih 

rezultatov, zato boste razmišljali kako naprej. Zdi se, 

kot bi se borili z mlini na veter, saj pravica ni na vaši 

strani. Mesec bo za vas kombinacija veselja in izgub, k 

sreči pa bo to le prehodnega značaja. 

 

BIK (21. 4. -  20. 5.)  

Denar vam bo kar polzel iz rok in zaradi tega boste 

malo slabše razpoloženi. V tem mesecu boste doživeli 

več sprememb, kar pomeni, da se boste rešili skrbi iz 

preteklosti. Sreča bo na vaši strani in če boste tako 

odločni kot do sedaj, boste vse obrnili sebi v prid. 

 

DVOJČKA (21. 5. -  21. 6.) 

Na ljubezenskem področju bo prišlo do zastoja in sicer 

zaradi vas, ker niste pri sebi razčistili določenih stvari. 

Ljubosumje ni rešitev, prav tako pa ne stare zamere. 

Prev vami je mesec,  ki ni primeren za uvajanje novosti. 

Posvetiti se družini in družinskim odnosom.  

 

RAK  (22. 6. – 22. 7.) 

Sporočilo, ki ga boste prejeli, bo v vaš dom prinesel 

precej nemira, saj bo prišlo do velike spremembe. 

Težave so včasih potrebne, da se potem stvari 

spremenijo na boljše. Ne ozirajte se na to, kaj mislijo in 

govorijo drugi, ampak poslušajte svojo intuicijo. 

 

LEV (23. 7. – 

23. 8.) 

Precej ste 

svojeglavi, 

kadar si nekaj 

zamislite, saj ne 

dovolite, da bi 

vam kdo 

svetoval. 

Čeprav bi 

morali živeti ta 

trenutek, pa se 

kar nekako ne 

morete ločiti od preteklosti. Usmerjeni ste zelo 

materialno, kar vam povzroča žalost, čeprav vam 

ničesar ne manjka. Najpomembnejša je družina in ta 

vam stoji ob strani. 

 

DEVICA (24. 8. – 22. 9.)  

Prva polovica meseca maja bo za vas zelo ugodna, saj 

vam bo šlo vse in na vseh področjih kot po maslu. 

Usmeriti morate samo svoje misli, da bodo pozitivne, 

ker boste sicer sami sebi največji sovražnik v drugi 

polovici maja. Uporabite svojo odločnost. 

 

TEHTNICA (23. 9. – 23. 10.) 

Vaš največji sovražnik so skrbi in strah, saj z njimi sebi 

preprečujete dotok pozitivne energije. Pošto, ki jo 

pričakujete, še ne bo. Morali bi si vzeti čas zase, sicer 

vaše telo ne bo zdržalo takšnega tempa. Več časa 

posvetite domu. Pazite pri razporejanju denarja, da ne 

boste imeli kasneje težav. 

 

ŠKORPIJON (24. 10. – 21. 11.) 

Stvari bodo v tem mesecu nekako stale na mestu, vsaj 

do prve polovice. Kasneje se vam bo nasmehnila sreča, 

vendar pa boste morali nekaj narediti tudi sami. Odnosi, 

ki so nekako obstali na mrtvi točki se bodo konec 

meseca obrnili in začelo se bo novo obdobje. 

 

STRELEC (22. 11. – 21. 12.) 

Ob nekem obisku boste spoznali, da v bistvu imate to 

kar si želite, samo tega niste videli tako. Stvari se bodo 

spremenile na bolje, če boste tudi vi pokazali svoja 

čustva, in sicer brez obtoževanj. Pozabite preteklost, ne 

obremenjujte se s prihodnostjo, živite danes in zdaj. 

 

KOZOROG (22. 12. – 20. 1.) 

Še vedno premišljujete o stvareh na katere nimate 

vpliva. Obrnite nov list v svojem življenju, sreča je na 

vaši strani. Ne verjemite vsega kar slišite in preberete. 

Še malo potrpite, ker ne bo nič več tako kot je bilo. 

Žalost spremenite v izziv in v energijo za rekreacijo, saj 

potrebujete zrak za dihanje. 

 

VODNAR (21. 1. – 18. 2.) 

Dnevi, ki prihajajo bodo vam pisani na kožo, saj se 

bodo težke misli spremenile v eno samo ljubeče 

razmišljanje. Sreča vas bo obiskala na vseh področjih. 

Ne dovolite, da vas bi kakšna slaba novica vrgla iz tira, 

saj ne boste vedeli vsega. Prav tako mislite bolj nase, 

kot na partnerja in se bolj cenite. 

 

Astro – svetovanje za življenje

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Zvezde kažejo - zvezde lažejo? 
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Oglasi 

RABLJENA, BREZHIBNO DELUJOČA BIOLOŠKA ČISTILNA  

NAPRAVA EUROSUPER -5 P.E.: 

kapaciteta: 5 oseb, v uporabi je dobro leto, priloženi vsi potrebni certifikati in 

izjave o ustreznosti naprave. 

Primož Krivec 

(telefon 040 455 015) 

SKORAJ NOVA BIOLOŠKA 

ČISTILNA NAPRAVA RIKUTEC,  

G PE, cena po dogovoru.  

 

 

Vertovšek Gorazd  

(telefon 031 684 600) 

 

 

 

 

Zaradi priključitve na javno kanalizacijsko omrežje se prodajata.: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Želite biti izvirni? Podarite nekaj, kar ima dušo, nekaj, kar je bilo narejeno s srcem, podarite unikat.  

Izdelki iz lesa in polimerne gline. Za vse generacije. 

Pri nama najdete deske za rezanje, ptičje hišice, lesene kulije, podstavke za šalčke, uhane, verižice, zapestnice, obeske 

za ključe… Izdelek pa na vašo željo izdelamo tudi po naročilu. 

 

Kontakt: Andreja Kotnik 040 897 205 ali kopos.doo@gmail.com 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetija Laznik  obvešča,  

da bomo zaradi prvomajskih 

praznikov imeli prodajo samo  

 

SVEŽEGA SVINJSKEGA 

MESA TER OSTALIH 

IZDELKOV 
 

v torek, 29. 4. 2014 in 

sredo, 30. 4. 2014.  
 

Vabljeni! 

 

Informacije: Adi, 041-543-396 

 

Nudimo vam: prevoz lesa, 

razrez lesa. 
 

Informacije : Žan,  

041-581-337 

 

Kmetija Laznik 

mailto:kopos.doo@gmail.com
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Kako znižati stroške ogrevanja? 

 

 

 

 

 

 

Judo v vrtcu 
 

Predšolski otroci, vabljeni na judo! 

 

Program je namenjen je 4 in 6 let starim otrokom. Vadba poteka na judo blazinah 

z dvema vaditeljema. Temelji na izboljšanju osnovnih motoričnih gibanj in 

spretnosti, izboljšanju hitrosti ter koordinacije preko različnih iger, vadbe na 

poligonih... Pri tej starosti začnejo spoznavati osnove pravilnega gibanja pri judu. 

Naučijo se samodiscipline in pridobijo občutek za delo v paru in skupinsko delo.  

Na blazinah vadijo bosi. 

  

ZAKAJ UČENJE PADANJA? 

Vzrok za 70 % poškodb pri otrocih v starosti štiri in pet let je padec pri igri, skokih z 

višine, vožnji s kolesom ali rolerji…, zato jih je nujno potrebno naučiti 

pravilnega padanja in obvladovanja položaja telesa v prostoru. Vse to 

omogočajo osnovni elementi JUDA. 

  

CILJI 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGIS – trgovina  

tel.: 70 33 130, 70 50 280   

- Na vašem domu vam nudimo brezplačno strokovno svetovanje pri 

prehodu na cenejši vir  ogrevanja z do 60 % prihranka energije, 

 

 

- za vas po akcijskih cenah dobavljamo in zmontiramo vse vrste 

priznanih peči na pelete, drva, sekance v kombinaciji s hranilnikom 

toplotne energije, toplotne črpalke in sončnih kolektorjev 

 

 

 

- ter za vas uredimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev 
                                                 

 

 

                     SUBVENCIJE do 2.000,00 € 
nepovratnih sredstev iz eko sklada. 

 

OGREVANJE NA DRVA     

  

-  POLNJENJE 1 X DNEVNO za DVA DNI, 

- SANITARNA VODA 1 X na TEDEN. 

JUDO KLUB SHIDO TABOR 

Inštruktor juda, Ivan Knafelc 

judoklubshido@gmail.com 

070/346-463 

Splošni cilji: 

- razvoj osnovnih psihomotoričnih sposobnosti 

in spretnosti (osnovne motorične vaje - 

plazenje, kotaljenje, preskoki, osnovni 

gimnastični elementi), 

- graditi samozavest, spoštovanje in 

odgovornost, 

- razviti delovne navade in sposobnost za delo 

v parih in v skupini.. 

Posebni cilji: 

- naučiti se pravilnega in 

varnega padanja 

(kotaljenje, prevali, 

padci...), 

- naučiti se osnovne judo 

kontrole, predvsem v 

parterju, in enostavnih 

judo gibanj ter nekaj 

osnovnih judo metov. 

mailto:judoklubshido@gmail.com
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... in še modrosti naših babic 
 Če se Pankracij (12. 5.) na soncu peče, obilo mošta v sod priteče.  
 

 

 Če je na Urbana (25. 5.) lepo, rado suši se poleti seno.  
 

 

 Maja hlad lepo daje zelenjad, vina, žita in sena, ti obeta do vrhá. 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – maj 2014 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

3. 5. 

9.00‒21.00 
NOGOMETNI TURNIR NK 2014 Stadion Videm Vransko NK Vransko  

6. 5. 

10.30 

 

BRALNA URICA V NAŠEM DOMU Zavod sv. Rafaela Občinska knjižnica Vransko 

9. 5.  

17.00 

Nogomet U 15 

VRANSKO : ND MOZIRJE 
Stadion Videm Vransko NK Vransko 

10.‒11. 5. 

10.00‒18.00 

RAZSTAVA VEZENIN  

VEZILJ SNEŽINKA VRANSKO 
Kulturni dom Vransko 

Društvo Univerza za tretje življenjsko 

obdobje Vransko, Vezilje Snežinka 

Vransko 

11. 5. 

10.00 

Nogomet U 13 

VRANSKO : ODRED KOZJE 
Stadion Videm Vransko NK Vransko 

17. 5. 

19.00 
REVIJA DOMAČIH PEVSKIH 

ZBOROV 
Kulturni dom Vransko KD Vransko 

20. 5. 

18.00 
PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 
Občinska knjižnica Vransko 

22. 5. 

18.00 

ODPRTJE TIC-a IN 

RAZSTAVE AKVARELOV TATJANE 

HREN 

Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko 

24. 5. 

10.00‒13.00 

VETER V LASEH 

»S ŠPORTOM DO ZABAVE Z 

DRUŽINO« 

Igrišče pri ŠD Vransko, 

igrišče v Prekopi, 

Igrišče na Ločici 

ZKTŠ Vransko 

24. 5. 

10.00 

Nogomet U 13 

VRANSKO : TOP CAR POLZELA 
Stadion Videm Vransko NK Vransko 
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Prireditve ob  

občinskem prazniku 2014 
 

SOBOTA, 19. APRIL 
ob 10.00: NOGOMET ZA OTROKE 

nogometno igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785) 
 

 

 

ob 12.00: TEKMA IN-LINE HOKEJ 

nogometno igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785 ) 
 

 

 

ob 15.00: MEDVAŠKI TURNIR V MALEM 

NOGOMETU 

nogometno igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785 ) 

 

PONEDELJEK, 21. APRIL 
ob 09.00: TRADICIONALNI VELIKONOČNI 

POHOD V 

MARIJA REKO 

izpred KZ Tabor 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

TOREK, 22. APRIL 
od 22. aprila do 9. maja 

ogled razstave v času uradnih ur občine in v nedeljo, 

27. aprila od 9. do 15. ure: RAZSTAVA LIKOVNE 

SEKCIJE MAVRICA IN FOTO 

KLUBA TABOR 

v sejni sobi Občine Tabor 

 (Likovna sekcija Mavrica, julijana.juhart@gmail.com; 

Foto klub 

Tabor, 041 626 564) 
 

 

 

dopoldan: OBARVAJMO ZID IN NARAVO 

Čistilna naprava Tabor 

 (POŠ Tabor, Občina Tabor, 03 705 70 80) 
 

 

 

ob 19.30 predavanje: NOVOSTI BALKONSKEGA 

CVETJA 

2014, UTRINKI S SEJMA ESSEN 

sejna soba Občine Tabor 

(Alen Kovačič, 051 234 575) 

 

SREDA, 23. APRIL 
ob 18.00: ODPRTA VRATA 

Pogodbene pošte, Sprejemne pisarne občine in 

TIC-a Tabor 

(Občina Tabor, 03/ 705 70 80) 
 

 

 

ob 18.00: NOČ KNJIGE 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec) 

 

ČETRTEK, 24. APRIL 
ob 19. 00: SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA 

SVETA 

S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ 

Dom krajanov Tabor 

(Občina Tabor, Pevsko društvo Tabor, 031 872 814) 

 

PETEK, 25. APRIL 
ob 20.00: 9. TRADICIONALNA SALAMIJADA 

Ribnik pri Lisjaku 

(Vaška skupnost Miklavž, 041 543 396) 

 

SOBOTA, 26. APRIL 
ob 11.00: TOVARIŠKO SREČANJE PRI 

SPOMINSKEM 

OBELEŽJU NA PRESEDLAH 

pohod ob 9. uri iz Ojstrice 

(ZB za vrednote NOB, KO Tabor, 03 5727 048) 
 

 

 

ob 13.30: BALINARSKI TURNIR 

igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785) 

 

22. ŠENTJURSKI SEJEM 

NEDELJA, 27. april 
ob 8.00: PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH 

STOJNIC IN 

KMEČKE TRŽNICE 
 

 

 

ob 9.00: SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA 
 

 

 

ob 10.00: PARADA: harmonikarji, 

konjeniki, hmeljske starešine, gasilci, 

društva Občine Tabor, oldtimerji 

(Občina Tabor, 03 705 70 80) 
 

 

 

ob 10.30: TABOR IMA TALENT 

pod šotorom 

(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814) 
 

 

 

12.00: PREDSTAVITEV JUDO KLUBA SHIDO 

TABOR ZA 

NAJMLAJŠE 

(Judo klub Tabor, 070/346 463) 
 

 

 

od 13.00 do 22.00: ZABAVA Z ANSAMBLI 

- Urška z Dolenjci, 

- FRANC ZUPAN s prijatelji, 

- ansambel MLADIKA, 

- ansambel NAVIHANI MUZIKANTI, 

- ansambel VIHAR, 

- skupina ZAKA' PA NE, 

- ATOMIK HARMONIK. 

pod šotorom 

 

Organizacija prireditve:  

Občina Tabor (03/705 70 80) &  

PGD Loke (041 388 934) 

 

Razstave in delavnice 

 
od 8.00 do 15.00: SPREMLJEVALNE RAZSTAVE 

- prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet; 

- razstava lesenih miniatur Francija Parašuha; 

- razstava unikatnega nakita in lesenih izdelkov Kopos; 

Koledar dogodkov in prireditev – april in maj  
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župan, občinska uprava, Občinski svet Občine Tabor 

in uredniški odbor časopisa 

- »Zgodbe, ki jih piše svet«: popotniške fotografije 

Gordane 

Kobale Potočnik; 

- »Kreativno družinsko in poročno fotografiranje«: 

razstava 

fotografij Ines Suljić. 

Dom krajanov Tabor 
 

 

 

od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA LIKOVNE SEKCIJE 

MAVRICA 

IN FOTO KLUBA TABOR 

sejna soba Občine Tabor 

(Likovna sekcija Mavrica, julijana.juhart@gmail.com; 

Foto klub 

Tabor, 041 626 564) 
 

 

 

od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA MALIH ŽIVALI 

pod kozolcem kmetije Lukman 

(Savinjsko društvo gojiteljev malih živali Občine Žalec, 

031 669 

970) 
 

 

 

od 10.30 do 14.00: OTROŠKA DELAVNICA V 

JEDILNICI POŠ TABOR 

(Turistično društvo Tabor, 031 705 469) 

 

TOREK, 29. APRIL 
ob 18:00: PRAVLJIČNA URA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec) 

 

ČETRTEK, 1. MAJ 
ob 9.00: PRVOMAJSKI POHOD NA 

ČEMŠENIŠKO 

PLANINO IN ZAJČEVO KOCO 

odhod izpred KZ Savinjska dolina 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

SOBOTA, 17. MAJ 
ob 20:00: SLAVNOSTNI KONCERT OB 25. 

LETNICI DELOVANJA 

Dom krajanov Tabor 

(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814) 

 

NEDELJA, 25. MAJ 
ob 8:00: KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 
 

 

 

»Odpri oči - glej naravo, odpri srce - glej življenje.«  

(Emile Zola) 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.  

Odgovorna urednica: Saša Zidanšek Obreza, vsebina. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, oblikovanje, vsebina; 

Tatjana Kovče, vsebina; Ana Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija: hrib 

Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za 

njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki 

kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine 

avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: 

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

Naklada: 570 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Hari tisk, d.o.o.  

Čestitka 

http://www.obcina-tabor.si/

