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Pozdrav urednice izpod Krvavice  

naprav in krepko znižani povprečnini s strani države. Župan Tone Grobler   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na območju Spodnje Savinjske doline je Šentjurski sejem 

ena večjih pomladanskih prireditev na prostem z 

dolgoletno tradicijo. Na sejmu boste lahko kupili različne 

izdelke naših domačih proizvajalcev ter prodajalcev iz 

vse Slovenije. Vaše malčke boste lahko razveselili z 

ogledom razstave malih živali in otroško delavnico. Tudi 

pod šotorom se bo odvijal bogat program, naši gasilci pa 

bodo poskrbeli za dobro hrano, pijačo ter glasbo. V 

okviru občinskega praznika boste našli tudi veliko 

spremljajočih prireditev skozi ves teden.  

 

Skratka, za vsakogar se bo nekaj našlo, zato pridite z 

obilo dobre volje in se poveselite z nami. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kljub praznikom delavno 

 

Župani občin Spodnje Savinjske doline smo na tretjem 

sestanku županov SSD razpravljali o izgradnji malih 

čistilnih naprav za gospodinjstva, ki se ne bodo mogla 

priključiti na skupne čistilne naprave. V SSD bo potrebno 

okrog 8000 malih čistilnih naprav in tudi v naši lokalni 

skupnosti okrog 300. Že sama investicija v čistilno 

napravo za občane predstavlja velik strošek, v 

nadaljevanju pa nastanejo še stroški obratovanja. Tudi za 

občine bo to velik strošek, če bodo hotele pomagati 

občanom in v proračunih zagotoviti del sredstev za 

sofinanciranje, kar pa je do konca leta 2017 zaradi nastale 

in trajajoče gospodarske situacije nemogoče.  

 

Zaradi navedenega je bila na Ministrstvo za okolje in 

prostor poslana pobuda za podaljšanje roka do leta 2022, 

saj občine do leta 2017 ne bodo mogle zagotoviti vseh 

finančnih virov, potrebnih za izvedbo operativnega 

programa ob zaostankih pri dokončanju centralnih čistilnih 

V sestavi članstva županov je bila zadnja 47. skupščina 

JKP Žalec, d. o. o., dne 9. 4. 2015. Na 6. seji OS Tabor, 

dne 13. 4. 2015, pa so poleg ostalega sprejeti: Odlok o 

ureditvi statusa, upravljanja in organizacije JKP Žalec, d. 

o. o. – druga obravnava in Odlok o ustanovitvi  Sveta 

ustanoviteljev JKP Žalec, d. o. o. – druga obravnava.   

 

Vseslovenska čistilna akcija je imela poseben poudarek 

na ureditvi gozda ob igriščih in šoli, kjer se bo ureditev še 

nadaljevala. 

 

Občinski prostorski načrt je v javni razgrnitvi od 7. maja 

do 8. junija 2015.  

 

17. slavnostna seja OS, letos 22. aprila, ob občinskem 

prazniku ima vedno poseben pomen in že 23. Šentjurski 

sejem, 26. aprila, je ob prazniku za veliko občanov tudi 

delaven.                                                           
 

 

Iz županovega kabineta 
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Lilijana Štor Krebs 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008;ZVO-1B, 

108/2009, 80/2010-ZUPUDPP, 43/2011;ZKZ-C, 57/2012, 57/2012;ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013-

sklep US) ter 29. čl. Statuta Občine Tabor (Uradni list Republike Slovenije ŠT. 120/06, 51/2010 ) župan 

Občine Tabor podaja naslednje 

 

J A V N O   N A Z N A N I L O 

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Tabor 

 

I. 

Javno se razgrne: 

Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Tabor, ki ga je pod številko 49-2008 izdelalo podjetje 

Urbanisti, d. o. o., iz Celja. 

 

II.  

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno za obdobje od četrtka, 7. maja 2015, do ponedeljka, 8. junija 2015, in 

sicer v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, Tabor.  

Javna obravnava bo potekala v torek, 26. maja 2015, s pričetkom ob 17. uri, v veliki sejni sobi Občine Tabor, Tabor 21, 

v Taboru.  

V času javne razgrnitve bo del gradiva na vpogled tudi na spletni strani: http://www.obcina-tabor.si/.  

 

III. 

H gradivu lahko v času javne razgrnitve, najkasneje do ponedeljka, 8. junija 2015, podajo svoje pripombe in predloge vse 

zainteresirane fizične in pravne osebe. Pisne pripombe oziroma predlogi se posredujejo na upravo Občine Tabor, Tabor 21, 

Tabor, na elektronski naslov: info@obcina-tabor.si, lahko pa se vpišejo v knjigo pripomb. Pripombe in predlogi se lahko 

podajo tudi ustno na javni obravnavi.  

Občina Tabor bo do vseh podanih pripomb oz. predlogov zavzela stališče in ga objavila skladno z zakonom na krajevno 

običajen način in na svetovnem spletu. Še posebej bo pisno po pošti o zavzetih stališčih obvestila lastnike zemljišč, ki se 

jim z OPN spreminja namenska raba in bodo na to spremembo podali pripombo oz. predlog. Zaradi obvestila o zavzetih 

stališčih do podanih predlogov in pripomb naj zato pripombodajalci pisnim pripombam oz. predlogom pripišejo svoj 

naslov ter številke zemljiških parcel in oznake katastrskih občin, na katere se pripomba oz. predlog nanaša. V kolikor 

naslovi ne bodo jasno navedeni, Občina Tabor o zavzetem stališču lastnika ne bo obvestila pisno. 

 

IV. 

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si , na oglasni deski Občine Tabor in v 

informatorju Novice izpod Krvavice. 

 

Številka: 35040/2015                                                                                                                                  Anton Grobler, l.r. 

Datum: 13. 4. 2015                                                                                                                                 župan Občine Tabor 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prodaja zemljišča v k. o. Ojstriška vas 

 
Občinski svet Občine Tabor je na svoji 6. redni seji, dne 13. 4. 2015, sprejel sklep, da se z namero prodaje nepremičnine 

parc. št. 1305/2 k. o. Ojstriška vas dopolni Načrt ravnanja s premičnim premoženjem in nepremičnim premoženjem občine 

za leto 2015. Namero prodaje in interesa za nakup se objavi v Novicah izpod Krvavice in se s tem razširi krog potencialnih 

interesentov za nakup. 

 

Za prodajo zemljišča se je občinski svet odločil po izkazanem interesu s strani občana za odkup zemljišča. 

 

V kolikor obstajajo še drugi interesenti za nakup zemljišča parc. št. 1305/2 k. o. Ojstriška vas, interes izrazite pisno na 

naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, ali ustno na zapisnik na občinski upravi, do vključno 4. 5. 2015. Dodatne 

informacije lahko pridobite na e-pošti: lilijana.stor.krebs@obcina-tabor.si ali tel. (03) 705 70 80. 

 
 

 

 

 

 

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

http://www.obcina-tabor.si/
mailto:lilijana.stor.krebs@obcina-tabor.si
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Prejeli smo 

Spoštovani občani! 

 

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

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

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

 

 

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

najava na tel. št. 040 303 888. 

 

Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim 

izpitom (t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, 

Okrožnem sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, 

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

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

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

 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                      

                                                                                                            Vaša pravna klinika                                               

 

Nudi  BREZPLAČNO 
 

PODJETNIŠKO IN 

DAVČNO 

SVETOVANJE 
 

v prostorih Občine Tabor. 

 
Nujna je predhodna najava 

na tel. št.  

(03) 712 05 00  

za zagotovitev prisotnosti 

strokovne osebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obvestilo organizatorjem kresovanja – pazite na varnost in si pravočasno priskrbite dovoljenje 

upravne enote 

 

Vse organizatorje javnih prireditev – kresovanj, ki boste 

ob 1. maju kurili kresove, želimo v nadaljevanju opozoriti 

na vaše zakonske obveznosti in varnost. 

 

Kresovanje je javna prireditev, za katero je potrebno 

zaradi uporabe odprtega ognja v skladu z Zakonom o 

javnih zbiranjih pridobiti dovoljenje na pristojni upravni 

enoti. Vlogo s prilogami za izdajo dovoljenja morate 

organizatorji na upravni enoti vložiti najmanj 10 dni 

pred dnevom prireditve.  

 

Vlogo najdete na spletni strani http://e-

uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1328.  

 

K vlogi je potrebno priložiti podrobnejšo opredelitev 

kraja, časa, trajanja, programa prireditve oz. načina 

varovanja, soglasje lastnika prireditvenega prostora ali 

dokazilo o lastništvu ter dokazilo o obvestitvi lokalne 

skupnosti (pristojne občine) o prireditvi oz. kresovanju 

ter skico prireditvenega prostora. Obvezni del prilog je 

tudi dogovor o zagotovljeni požarni straži ali izjava  

prostovoljnega gasilskega društva. Pri kurjenju kresov je 

namreč potrebno upoštevati pravila, ki veljajo za kurjenje 

v naravnem okolju, zato mora biti na kresovanju 

organizirana požarna straža, ki pa jo lahko opravljajo 

samo gasilci. Upravna enota bo, ob izpolnjevanju zgoraj 

naštetih pogojev, izdala organizatorju dovoljenje za 

prireditev v obliki odločbe. 

 

Hkrati bi vas radi opozorili še na določene pogoje, katere 

je potrebno upoštevati pri kurjenju kresa. V naravnem 

okolju je treba poskrbeti, da je kurišče obdano z 

negorljivimi materiali, kot na primer s peskom, kamni, 

opeko ali kovino. Poskrbeti je treba, da v neposredni 

bližini kurišča ni gorljivih snovi. Kurišče mora biti vsaj 

50 metrov oddaljeno od gozda in vsaj 100 metrov od 

pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, 

kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali 

nevarne snovi. Pri kurjenju se ne sme uporabljati 

gorljivih tekočin, na primer bencina, ali materialov, ki pri 

gorenju razvijajo močan dim in strupene pline, kot na 

primer avtomobilske gume. Ko se kresovanje konča, je 

treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, kurišče pa 

prekriti s peskom, zemljo ali kakšnim drugim negorljivim 

materialom. 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Med prvomajskimi prazniki se poveča tudi uporaba 

pirotehničnih izdelkov. Zakon o eksplozivih in 

pirotehničnih izdelkih vsebuje določbe, ki se nanašajo na 

prepoved prodaje, posesti in uporabe pirotehničnih 

izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok 

(najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči). 

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih 

glavni učinek je pok, pa je dovoljena le od 26. decembra 

do 2. januarja! 

 

Če še ne veste, kam bi se odpravili za prvomajske 

praznike, lahko pogledate na spletno stran http://e-

uprava.gov.si/e-uprava/shodiUE.euprava, kjer so 

objavljene vse prijavljene javne prireditve in javni shodi. 

 

Upravna enota Žalec 

 

Za vse tiste, ki razmišljate o poroki! 

 

Vonj pomladi s sabo prinaša tudi čas, ko se zaljubljeni pari 

najpogosteje odločajo za velik korak – poroko.  

 

Poročni dan je zagotovo eden izmed posebnih in najlepših 

dogodkov v življenju. To je dan, ko si zaročenca želita, da bi 

bilo vse popolno, edinstveno in nepozabno. Poroka zahteva 

številne priprave in dobro organizacijo. Prva vprašanja 

zaročencev so zagotovo, kje in kdaj se poročiti. Ali se poročiti v 

uradnem prostoru za sklepanje zakonske zveze ali izven uradnih 

prostorov, med tednom ali v soboto? 

 

 

Zakonsko zvezo se lahko sklene med tednom na sedežu 

Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, ob 

sredah med 10. in 16.30 in petkih med 10. in 12.30. Ob 

sobotah se sklepajo zakonske zveze v zgoraj 

navedenih uradnih prostorih med 10. in 19. uro. 

Poročni obredi se ne izvajajo na dan, ki je praznik ali dela 

prost dan v Republiki Sloveniji. Stroškov v tej zvezi ni, 

saj so dokumenti in dejanja za sklenitev zakonske zveze 

oproščeni plačila upravne takse. 

 

V primeru, da imata bodoča zakonca željo dahniti usodni 

DA na nekem posebnem mestu ob posebnem času – 

poroka izven uradnih prostorov ali izven uradnega 

časa za sklepanje zakonske zveze – lahko svojo željo 

posredujeta upravni enoti pod pogojem, da navedeta za to 

opravičljive razloge (na primer huda bolezen) oziroma 

tudi iz drugih razlogov, če se to dovoli glede na možnosti 

upravne enote. V tem primeru je na Upravni enoti Žalec 

potrebno vložiti vlogo 30 dni pred nameravano 

sklenitvijo zakonske zveze. Vlogi je potrebno priložiti 

tudi soglasje za uporabo lokacije in poravnati stroške za 

sklenitev zakonske zveze v znesku 170,00 evrov (v 

primeru sklenitve zakonske zveze izven uradnih 

prostorov zaradi opravičljivih razlogov, kot že navedeno, 

npr. huda bolezen, ni povečanih stroškov za bodoča 

zakonca). Ostali stroški, ki so povezani s sklenitvijo 

zakonske zveze izven uradnih prostorov (npr. najem 

prostora in dodatna ponudba), so na strani 

mladoporočencev v dogovoru z lastnikom prostora. 

 

Za prijavo sklenitve zakonske zveze se oba bodoča 

zakonca zglasita na sedežu Upravne enote Žalec, v 

pisarni št. 2 (pritličje), pri tem pa, če sta slovenska 

državljana,  

potrebujeta le: 

- osebni dokument 

s fotografijo in  

- podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, 

stalno prebivališče).  

 

V primeru, da je bil kateri od bodočih zakoncev že 

poročen in upravni organ ne razpolaga z dokazilom o 

prenehanju zakonske zveze, mora predložiti tudi dokazilo 

o prenehanju prejšnje zakonske zveze.  

 

Na območju Upravne enote Žalec imamo določenih več 

uradnih prostorov za poročne obrede, bodoči zakonci 

lahko izbirajo med:  

- poročnim salonom v Savinovi hiši v Žalcu, 

- salonom v Schwentnerjevi hiši na Vranskem, 

- gotsko dvorano v gradu Komenda na Polzeli in 

- sejno sobo Upravne enote Žalec, na naslovu Ulica 

Savinjske čete 5, Žalec. 
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Datum sklenitve zakonske zveze izbereta bodoča zakonca 

med prostimi termini, ura pa se določi glede na vrstni red 

prijav. Sklenitve zakonske zveze si namreč sledijo v 

strnjenem časovnem zaporedju. Ko se bodoča zakonca 

odločita za prost termin, uradna oseba sestavi zapisnik o 

prijavi sklenitve zakonske zveze. 

 

Tujec, ki se želi poročiti pri nas, mora poleg 

identifikacijskega dokumenta priložiti še potrdilo o 

državljanstvu (če tega ne izkazuje identifikacijski 

dokument), izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo, 

da po pravu države, katere državljan je, ne obstajajo 

zadržki za sklenitev zakonske zveze in potrdilo, da je 

samskega stanu. Vse listine, ki ne smejo biti starejše od 

šestih mesecev, morajo biti prevedene v slovenski jezik 

in overjene v skladu z določili Zakona o overitvi listin v 

mednarodnem prometu. Pogoj, da listina ne sme biti 

starejša od šestih mesecev, ne velja za listine izdane v 

državah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in 

dokazuje le posamično matično dejstvo, ne pa osebnega 

statusa.  

 

Za sklenitev zakonske zveze je potrebna navzočnost obeh 

bodočih zakoncev, dveh prič, načelnika upravne enote ali 

od njega pooblaščene osebe in matičarja. Velja omeniti, 

da poročni prstani niso več obvezni. Morda niste vedeli, 

da se zakonska zveza lahko izjemoma sklene tudi po 

pooblaščencu, kar pa mora odobriti upravna enota, kjer se 

zakonska zveza sklepa. Priča pri sklepanju zakonske 

zveze je lahko vsaka oseba (tudi sorodnik 

mladoporočencev), ki ima poslovno sposobnost. V 

kolikor zaročenca ne razumeta slovenskega jezika, mora 

biti navzoč še tolmač, ki ga določi upravna enota na 

stroške bodočih zakoncev. Obred sklenitve zakonske 

zveze traja okrog 20 minut in je lahko prilagojen željam 

mladoporočencev.  

 

A če se malo pošalim, bo tako matičarjem kot tudi 

pooblaščencem za sklepanje zakonskih zvez  ljubezen 

mladoporočencev pri tem delu dala veliko spodbudo. 

Vabimo vas, da se pri načrtovanju vašega posebnega 

dogodka ali v primeru dodatnih vprašanj oglasite na našo 

upravno enoto, nas pokličete na tel. št. 713 51 20 ali nam 

pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.  

                                                                                        

Simona Stanter, načelnica 

 

Razpis za posojila projektom na področju obdelave in predelave lesa 

 
Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni 

sklad v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 21 z dne 

27. 3. 2015, objavil Javni razpis za ugodna posojila 

projektom na področju obdelave in predelave lesa. 

 

Razpis nudi posojila z ugodnimi posojilnimi pogoji: 

-       Euribor (trimesečni) s pribitkom od 0,80 % do 1,20   

        % letno, 

-       ročnost vračila do 12 let, 

-       možnost koriščenja tri letnega moratorija. 

 

Upravičenci so gospodarske družbe vseh velikosti, 

samostojni podjetniki in zadruge z glavno dejavnostjo 

C16 in C31 po SKD. 

Roka za oddajo vlog sta: 30. 4. in 30. 6. 2015. 

 

Več informacij na: 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi 

 

Slovenski regionalno razvojni sklad,  

Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica 

Tel. št: (01)836 19 53 

Fax št: (01) 836 19 56 

e-naslov:www.regionalnisklad.si 

 

Slovenski regionalno razvojni sklad 

O delovni terapiji na domu 

Pride dan, ko na naša vrata nepričakovano potrka poškodba ali bolezen in je potreben obisk bolnišnice. Nemalokrat je 

potrebno ostati v bolnišnici dalj časa in zaradi tega obnemoremo. Ob odpustu nam zdravniki priporočajo nadaljnjo 

okrevanje v rehabilitacijskih centrih, zdraviliščih, ustanovah, ki nudijo pobolnišnično zdravljenje. Včasih pa osebni 

zdravnik napiše delovni nalog za fizio- in delovno terapijo na bolnikovem domu.  

 

Delovni terapevti najprej z bolnikom oz. uporabnikom, kot ga imenujemo, opravimo razgovor in osnovno testiranje. Na 

podlagi pridobljenih podatkov lahko pripravimo nadaljnjo obravnavo. Povečini uporabnike najprej učimo posedanja preko 

roba postelje. Lahko vključimo tudi enostavne vaje za ravnotežje, prenosa teže iz ene strani telesa na drugo. Seveda je 

dosti lažje delati, če ob tem sodelujemo s fizioterapevti. V kolikor uporabnik potrebuje za premikanje invalidski voziček, 

ga naučimo samostojnega presedanja in postelje na invalidski voziček in nazaj kot tudi vožnje z invalidskih vozičkom.  Če 

bo naš uporabnik voziček potreboval dalj časa, mu svetujemo pri nakupu najprimernejšega. Velikokrat se zgodi, da se naši 

uporabniki ne zmorejo več samostojno obleči – tu jim najprej pomagamo z vajami za večanje mišične moči, obsega gibov 

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi
http://www.regionalnisklad.si/
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Pa smo se dobili tudi taborniki v Vrtcu Tabor. Naše prvo srečanje je bilo konec 

marca, na katerem smo se spoznali in skupaj izbrali ime našega rodu, zložili himno 

in ustvarili zastavo. Znova smo dokazali, da otroška kreativnost ne pozna meja! Ime 

našega rodu smo izglasovali, zdaj se imenujemo rod SOKOL SELEC, ki je v 

zastavi, skupaj s Krvavico. 

 

V načrtu imamo še veliko izzivov, odšli smo že na travnik, kjer smo iskali užitne 

rastline, jih poskusili, razločevali okuse, se veliko smejali in peli. V naslednjih 

srečanjih bomo spoznali užitne rastline v gozdu, si pripravili kakšen namaz ali 

solato iz njih, zaprisegli in še in še. Se vam oglasimo. 

TABORNIŠKA HIMNA  

(poje se na melodijo pesmi MOJ 

OČKA IMA KONJIČKA DVA) 

Ko tabornik v hribe gre, 

rumeno rutico pripne, 

hojla drija, drija, drom hojla drija, 

drija, drom, 

hojla drija, drija, drija drom. 

 

Na Krvavico se povzpnem, 

kjer sokol selec čaka me, 

hojla drija, drija … 

 

Res pravi sokol selec sem, 

z naravo res živeti znam, 

hojla drija, drija … 

 

Taborniški pozdrav. 

Otroci s Klavdijo in Matejo 

Prijetno vrtnarjenje tudi vam. 

Mateja in Nives 

in podobno ter seveda s samim izvajanjem oblačenja in slačenja. V kolikor vidimo, da oseba potrebuje kakšen pripomoček 

za lažje opravljanje vsakodnevnih opravil, mu svetujemo pri nakupu ali izdelavi ustreznega pripomočka – za obuvanje 

nogavic, zapenjanje gumbov, pobiranje predmetov s tal, umivanje hrbta, rezanje kruha, protizdrsna podloga za obroke in 

tuš, stol v tuš kabini in mnogi drugi. Če na uporabnikovem domu ocenimo, da je potrebna kakšna prilagoditev, mu to 

priporočamo in pomagamo. Vse dejavnosti in aktivnosti,ki jih izvajamo z uporabnikom, izberemo po njegovih prioritetah. 

Poskušamo ga narediti samostojnega glede na dano situacijo. Včasih uporabnik postane popolnoma samostojen, kot pred 

boleznijo ali poškodbo. Spet drugič pa je že velik uspeh, če zna samostojno narediti presedanje na invalidski voziček in se 

sam peljati z njim. Veselimo se majhnih uspehov. Za mnoge je okrevanje hitrejše in lažje, ker ostanejo v domačem okolju.  

 

Saša Svetec, delovna terapevtka 

Zavod sv. Rafaela Vransko 

 

 

 

 

Taborniki smo tu! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Živela pomlad ali vrtnarji smo tu 

 

Kot prve zvončke je tudi mlade vrtnarje Vrtca Tabor prebudila 

pomlad. Z zavzetostjo smo se lotili prekopavanja visoke grede in 

vanjo že sadili krompir in posejali redkvico, solato in rukolo. 

Veliko smo se pogovarjali o tem, kaj sploh lahko posejem. Naši 

inovativni vrtnarji so predlagali, da posadimo tudi meso in 

pomarančo. Seveda smo naredili tudi to in zdaj zavzeto opazujemo, 

kaj se dogaja. Ker se vse rastline še ne sadi in seje na prosto, smo 

paradižnik in papriko posejali v lončke. Zdaj opazujemo, kako 

rastejo in jih skrbno zalivamo. 

 

Soočamo se s težavo, kam posaditi vse, kar naše pridne roke 

posejejo, zato poglejujemo naokoli, kam bi lahko zorali majhen vrt. 

Mogoče pa ga najdemo … 

 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Velikonočni zajček 

 
Velikonočni zajček se zgodaj zbudi 

in vedno kaj prinese mi. 

Pisana jajčka in čokoladnega zajčka 

poskrije na travnik mi. 

Pa še za kakšno malenkost poskrbi. 

 

Gaja Miklavžič, 2. b, POŠ Tabor 

 

Sistematski zdravniški pregled tretješolcev 

 

V četrtek, 19. 3. 2015, smo se odpeljali v ZD Vransko. Po 

stopnicah smo se povzpeli v čakalnico. Nato smo k 

zobozdravnici hodili po dva. Po pregledu zob smo začeli 

hoditi po štirje k zdravnici. Pregledala nam je sluh, vid, 

stehtali so nas, izmerili višino in utrip, poslušala je srce in 

pljuča, pregledala hrbtenico. Nazadnje pa smo bili 

cepljeni. Med čakanjem smo si čas krajšali z igrami dan – 

noč, rihtar tolč, tihi telefon … na dvorišču zdravstvenega 

doma pa črni mož. Po končanem pregledu smo se s 

kombijem vrnili v POŠ Tabor. 

 

Iza Zorenč, 3. c, POŠ Tabor 

  

Najprej smo šli v čakalnico. Po dva smo hodili k 

zobozdravnici, da nam je pregledala urejenost zob. Čas 

smo si krajšali z igrami telefon, dan – noč, rihtar tolč in 

črni mož. Prišla sem na vrsto k medicinski sestri. Tam 

nam je preverila vid, sluh, pritisk, težo in velikost. Poslali 

so nas k zdravnici, da nam je poslušala srce. Na koncu 

nas je še cepila. Odšli smo na šolski kombi in se odpeljali 

v šolo.  

  

Ana Zupančič, 3. c, POŠ Tabor 

  

Šli smo v prvo nadstropje. V čakalnici smo se zabavali z 

igrami kot so: dan – noč, rihtar tolč in telefon. Najprej 

sem šel k zdravnici, da mi je 

pregledala sluh, vid, težo, velikost, 

srčni utrip in dala mi je injekcijo. 

Šel sem k zobozdravnici. 

Pregledala mi je zobe. Ko smo 

končali s pregledom, smo šli pred 

ZD Vransko in čakali avtobus. 

Videli smo, da ga še ni, zato smo si 

v sončnem dopoldnevu igrali še 

igro črni mož. Vstopili smo v avtobus in se odpeljali v 

šolo. 

 

Gal Gosak, 3. c, POŠ Tabor 

  

 19. 3. 2015 smo se odpeljali v ZD Vransko. Najprej smo 

odbrzeli v čakalnico. Da nam ne bi bilo dolgčas, smo se 

igračkali z igrami kot so dan – noč, rihtar tolč, telefon … 

Nato smo imeli zobozdravniški pregled in zdravniški 

pregled, kjer so nam preverili sluh in vid, izmerili pritisk, 

težo in višino, nato pa smo se cepili proti oslovskemu 

kašlju. 

Po končanem pregledu smo se odpeljali v Tabor. 

 

Andrej Vian Vertovšek, 3. c, POŠ Tabor 

  

Pripravila razredničarka Darja Savinek 

  

Plavalni tečaj tretješolcev 

 

46 tretješolcev OŠ Vransko - Tabor se je od 23. 3. do 27. 3. 2015 udeležilo plavalnega tečaja v celjskem Golovcu. Učence 

– plavalce smo spremljale razredničarke Polona Vodičar, Danica Kaluža in Darja Savinek. Tečaj je organizirala Športna 

zveza Celje, izvedel pa ga je Plavalni klub Neptun 

Celje. 

 

Naša vaditelja plavanja sta bila Aleš Keržan in Matej 

Rotar, učitelj plavanja Matej Čretnik, trenerja plavanja 

pa prof. športa Franc Božiček in Robert Kekec. 

  

Udeleženci plavalnega tečaja so izjavili: 

 Najbolj všeč mi je, da sem se naučila plavati … 

in malica. Nina, 3. c 

 Uživala sem med igranjem v vodi. Jasna in 

Lara, 3. c 
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 Uživam pri drsenju na vodi, igri v vodi z žogo 

ter malici. David, 3. c 

 Najljubše mi je hrbtno plavanje. Sem pa na 

tečaju izgubila kar tri gumice za lase. Iza, 3. c 

 Na plavalnem tečaju mi je vse všeč. Ana, 3. c 

 Plavanje v velikem bazenu ter igre v vodi … to 

je super! Vanesa, 3. c 

 Malica in plavanje žabice mi je 

najljubše. Franja, 3. c 

 Plavanje po svoje – brez vodenja, je 

najlepše! Eva, 3. c 

 Najboljše je skakati  v vodo in plavanje žabice. 

Andrej, 3. c 

 Uživam pri plavanju žabice. Andraž, 3. c 

 Rad plavam kravl. Žan, 3. c 

 Skačem v vodo in dobro plavam kravl. Maj, 3. c 

 

 Vsem zaposlenim v Golovcu Celje se zahvaljujemo za vso prijaznost! 

  

Pripravila razredničarka 3. c, Darja Savinek, POŠ Tabor 

 

Prvi pomladni pohod 

 
V soboto, 21. marca, na prvi pomladni dan, smo s šolskimi planinci 

odšli na pohod. Pot smo začeli v Lokah (Ojstrici) in jo nadaljevali proti 

Črnemu Vrhu. Pod Lukmanovim kozolcem v Črnem Vrhu smo imeli 

malico. Po gozdni poti smo odšli proti Dolu, kjer je rastlo veliko 

božjega lesa. Ta nas je malo popikal, a  to nas ni ustavilo. V Tabor smo 

nato šli ves čas po cesti.  

 

Kljub precejšnjemu vetru smo se imeli zelo lepo. Na parkirišče smo 

prispeli pol ure prezgodaj, zato smo morali starše malo počakati.  

                                                                                                      

Filip Lukman, 5. c, POŠ Tabor                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, 

26. 4. 2015, ob 10.30,  

organizira že tradicionalno prireditev  

 

»TABOR IMA TALENT«.  
 

Vabimo vse mlade talente, 

ki radi pojejo, plešejo, igrajo in nastopajo.  

 

Kdo vse se lahko prijavi? 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

Aktivnosti naših društev 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gb9az3u21_7uOM&tbnid=yMLXampH9o2CYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://173.192.111.7/~cecc/index.php/adults-18-plus/ballroom-dancing&ei=l0Q_UeyaA436sgb42YDICA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNFK_judcmEcgZ7djEnnKDp1EM57Dg&ust=1363187178468037
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2G_5Wn6qdVcryM&tbnid=9tRmKSZmK6ecPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://english.m3n4.com/12/09/2012/general/6080&ei=y0M_UeKOAYXMswbwyYC4Aw&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNF-P2KvmZRoFKgGZWxhabbFU3-mgg&ust=1363187013403268
mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
mailto:info@obcina-tabor.si
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PRIJAVNICA ZA TABOR IMA TALENT 2015 

 

Ime in priimek:   

Naslov:   

Telefon / GSM:   

E-naslov:   

Starost ali razred:   

Izkušnje:   

 

PRIJAVLJAM SE ZA:  _ 

 

1. MLADI PEVEC – SKLADBA DOMAČEGA ALI TUJEGA AVTORJA 

Naslov pesmi:   

Izvajalec pesmi:   

 

2. MLADI GLASBENIK – S SVOJIM GLASBENIM INSTRUMENTOM 

Instrument:   

Naslov pesmi:   

Izvajalec pesmi:   

 

3. MLADI PLESALEC ALI PLESNA SKUPINA 

Naslov pesmi:   

Izvajalec pesmi:   

 

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

Naslov točke:   

  

 

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

  

  

 

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

na glasbilu, ... 

 

Razno:    

  

 

Prijavnico do 20. 4. 2015 pošljite po elektronski ali navadni pošti na gornji naslov s pripisom »za Tabor ima talent 

2015«. 

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

 

Prijave sprejemamo pisno na naslov: 

Pevsko društvo Tabor 

Za prireditev »Tabor ima talent« 

Tabor 25 

3304 Tabor 

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

 

Rok za oddajo prijav:  

20. 4. 2015 

 

Več informacij na: 

http://www.pevskodrustvotabor.si/  

ali na telefon 031 872 814 (Magda) 

 

Lepo vas pozdravljamo članice in člani Pevskega društva Tabor! 

 

  

PEVSKO DRUŠTVO TABOR  

Tabor 25 

3304 Tabor 

pevsko.drustvo.tabor@gmail.com 

mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
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Od leve: Milan Blatnik, Anton Kozmelj, Danijela Pajk Zupanc, 

Slavko Čuk in Franc Uranjek. 

Zahvaljujemo se g. Strožerju za čas, ki ga nam je naklonil za predstavitev teh kulturnih znamenitosti. Vračali smo se mimo 

kmetij Šalamon ter Laznik in po gozdni poti nazaj v Tabor. 
 

 

 

 

Srečno do prihodnjič! 

                                                                                            Društvo upokojencev Tabor 

Taborski upokojenci praznujemo 60-letnico svojega društva 

 

Letošnji občni zbor društva upokojencev je potekal v znamenju 

praznovanja 60-letnice ustanovitve društva. Kot je ob takih 

priložnostih v navadi, smo se med drugim poglobljeno posvetili 

arhivskim dokumentom društva.  

 

Društvo upokojencev Tabor je bilo ustanovljeno 1. 7. 1955. Po 

podatkih, ki so nam na razpolago, je štelo 52 članov. Število se 

je nato iz leta v leto večalo in tako leta 1979 preseglo magično 

število 100. V prvih dvajsetih letih delovanja društva zasledimo 

nekaj imen članov, ki so še posebno izstopali po svoji 

aktivnosti: MIHA TURNŠEK, BLAŽ TURNŠEK, MAKS 

GREGL, MARTIN MARKO, ANTON STRNAD, FRANC 

CILENŠEK, ALEKS SVILIGOJ, IVAN KRAŠEVEC, 

ANTON EBERLINC, BOGOMIR ŠVENT, IVAN 

JAVORŠEK in drugi. 

 

Konec leta 1975 je bil izvoljen nov upravni odbor. Sprejeta so 

bila tudi nova pravila društva. Duša tega novega zagona je bil ANTON PILKO, ki je tajniške in tudi druge zadolžitve 

upravljal skoraj dvajset let. Poleg njega so bili v upravnem odboru še FRANC LESJAK, ANTON STRNAD, MARTIN 

MARKO, ALOJZ KRIŽNIK, ANTON EBERLINC, MARIJA ROŽANC, EMA KOZMELJ, MIHAEL DOLAR in 

HUBERT VRANIČ. Pridružil se jim je še SLAVKO ČUK, ki je bil predsednik društva dvanajst let, vse do leta 1993. 

Naslednji predsednik je bil FRANC URANJEK. Leto kasneje je blagajniške posle vodila MARIJA JELEN, po njeni smrti 

pa jih je prevzela SILVA PAVLINC, ki zanje vzorno skrbi še danes. Izpostaviti je potrebno še eno ime, ELICO VEBER, 

ki je bila tajnica društva petnajst let, pod predsedovanjem kar treh predsednikov društva. Obema se je na občnem zboru za 

njuno vestno in požrtvovalno delo  zahvalil zdajšnji predsednik društva MILAN BLATNIK. Od leta 1998 do danes so se 

zvrstili na mestu predsednika društva še ANTON KOZMELJ (8 let), DANIJELA PAJK ZUPANC (2 leti) in MILAN 

BLATNIK (društvo vodi še danes). Danes blagajno vodi SILVA PAVLINC, tajniška dela pa NADA ŽURA. 

 

V vseh letih delovanja društva upokojencev je bil poudarek na druženju članov in skrbi za najstarejše člane. Življenje pa si 

članstvo lepša na organiziranih izletih, udeležbi na raznih srečanjih, v zadnjem času pa tudi na balinišču in pohodih po 

obronkih domače občine. 

 Da ne bi ušlo pozabi, pogledal v arhiv: 

Anton Kozmelj 

 

Pohod za 50 + v marcu 

 

Na zadnji dan v mesecu marcu nas je tokratna pot vodila v 

Grajsko vas. To je prva vas, ki smo jo pohodniki obiskali 

izven območja naše občine. Odpravili smo se v smeri: 

Tabor – Ojstriška vas – Klovn – novo naselje v Grajski 

vasi in do središča vasi. 

 

Ogledali smo si lepo obnovljeno in vzdrževano baročno 

cerkev, ki stoji v tem zgodovinsko znamenitem savinjskem 

»puntarskem naselju«. Posvečena je sv. Krištofu, 

zavetniku voznikov in popotnikov. Notranjost krasi bogato 

okrašen »zlati« oltar, na stenah pa visijo steklene slike 

križevega pota, delo domačega umetnika Lukanca. Za 

podstavek daritvene mize je domiselno uporabljena stara 

prižnica. V tlakovanem vaškem jedru smo si ogledali še spomenik padlim krajanom iz 1. svetovne vojne in obnovljeno 

vaško perišče. Tukaj so se obudili spomini na ročno pranje žehte in na morebitne čenče ter ostale lokalne novice. 
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Podrobnejše podatke najdete v društveni vitrini. 
 

 

 

Vsem hvala za udeležbo, vabljeni novi člani ter srečno do septembra, ko zopet začnemo. 

 

Velikonočni pohod 

 

Tradicija narekuje, da prvi dan po veliki noči, na velikonočni 

ponedeljek, obiščemo sorodnike, prijatelje, naše bližnje. 

Takrat pravimo, da gremo v Emavs. Taborske planince in 

pohodnike pa »pot v Emavs« že dolga leta vodi v Marija 

Reko. Nič drugače ni bilo letos. Sončno, a mrzlo jutro nas je 

že zgodaj motiviralo, da se nas je izpred kmetijske zadruge 

proti preboldski izletniški točki odpravilo blizu 50. 

 

Znana pot nas je gnala mimo pokopališča in domačije 

Ribarjevih, kmalu pa je asfalt pod našimi nogami zamenjala 

gozdna cesta. Tu se je kolona pohodnikov že podaljšala, saj 

je vsak stopal v svojem tempu. Od Štajnarjevih se nam je 

odprl eden izmed najlepših pogledov proti taborskim 

vasicam in Savinjski dolini, kar jih naša občina ponuja. Po 

kratkem postanku smo se namenili naprej mimo Kališkovih, 

vse do domačije Kisovar. Tu nam odprtost in gostoljubnost 

gospodarja Jurija vedno postreže s kakšnim priboljškom iz 

domače kleti, za popolno presenečenje pa so poskrbele 

drobne, a vztrajne snežinke z vetrom. Pogled proti cerkvici 

sv. Miklavža nam je v spomin priklical pravo snežno 

pravljico, ki se je nadaljevala tudi po ozki gozdni potki po 

hribu do Čerena. Na makadamski cesti, ki povezuje Marija 

Reko z našim Miklavžem, nas je zopet spremljalo sonce in tudi zavetrje je bilo dobrodošlo. Tako je bilo vse do Doma pod 

Reško planino, kjer nas je prijazno sprejel dolgoletni oskrbnik g. Pišek. Izpraznili smo nahrbtnike in pomalicali 

velikonočni »žegen«, ki smo ga s seboj prinesli iz doline, zadišala pa nam je tudi ponudba oskrbnika. Po klepetu in počitku 

je že bil čas, da se odpravimo proti domu. A ko smo pustili planinski dom le nekaj metrov za seboj, se je nad nami 

ustvarila mrzla snežna nevihta z zavijanjem vetra, ki je ostro bril naše obraze. Mrzlično smo brskali za kapami in 

rokavicami, ki jih običajno »za vsak slučaj« spravimo v najbolj težko dostopen žep v nahrbtniku. Eni so se neustrašno 

spopadli s snegom in šli naprej, spet drugi pa so poiskali kanček zavetja blizu marijareške cerkve in mraz odganjali s 

požirkom namočenih domačih zelišč in dišavnic. Krenili smo naprej, ko pa se je pot prevesila proti dolini, se nas je nekaj 

odločilo za novo, nekaterim še neznano pot proti zdaj zapuščeni hribovski kmetiji Zibmoharjevih ženičk. Tu se je cesta 

zožila v pot po pretežno bukovem gozdu. Na vrhu smo krenili desno, se spustili in pri Škrabarjevi domačiji uživali v 

razgledu proti Taboru. Naš pohod smo nadaljevali proti dolini in kmalu smo zavili desno ter tako zaobšli Štrukljev grič z 

lovsko kočo. Spustili smo se proti travniku, kjer je nekdaj stala stara Matejčeva hiša in šli še nižje do Ramšakovih. Tu sta 

nas gospodarja Magda in Jani postregla z domačimi dobrotami in kavo. Po le nekaj prehojenih korakih stran od kmetije 

Ramšak nam je vreme spet natreslo nekaj snežink, opazovali pa smo lahko tudi megle, ki so se vlekle po hribih, ki smo jih 

ravno prehodili. Vrnili smo se po gozdu in pri kmetijski zadrugi, kjer smo našo planinsko smer začeli, tudi končali.  

 

In tako smo polni vtisov s pohoda zaključili velikonočne praznike. 

Planinsko društvo Tabor 

 

Košarkarska tekma stari – mladi 2015 
 

S prihodom pomladi se rekreacija košarke v dvorani zaključi. Ta 

poteka vse od septembra pa do meseca aprila, vsak torek zvečer. 

 

Druženja z žogo so prijetna, prepletena s humorjem pa tudi z 

nekaj vroče krvi, ki na hitro vzroji in se ravno tako tudi pomiri. 

Sezono pa še zaključimo s tekmo med starejšimi in mlajšimi 

rekreativci. Tekma je bolj prestižne narave – kdo bo imel primat 

zmagovalca za naslednjo sezono. Organizirali smo jo že 

šestnajstič, kakor tudi tekmovanje v metih za tri točke. 

Zmagovalna ekipa je že drugič zapovrstjo ekipa mladih, v trojkah pa Rok Pustoslemšek.  

 

ŠD Partizan Tabor 
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Kip sv. Jurija nad glavnim 

vhodom v našo župnijsko 

cerkev. 

Judoisti za pokal Ptuja 

 

V soboto, 11. aprila, so nastopili na mednarodnem turnirju za pokal Ptuja tudi judoisti Judo kluba Shido Tabor in dosegli 

lepe rezultate, tako med najmlajšimi kot tudi malo starejšimi. 

 

ČESTITKE VSEM ZA LEPE IN SRČNE BORBE ... 

Judo klub Shido Tabor 

 

 

 

 

Sveti Jurij, prosi za nas! 

 

Občina Tabor v teh dneh praznuje svoj občinski praznik, 

ki simbolično spominja na kmečki upor, ki naj bi se začel 

v Ojstrici in na godovanje našega farnega zavetnika 

svetega Jurija. Upor proti izkoriščanju je tako povezan z 

vero v prihodnost in predanost Tistemu, ki daje rast. 

 

Zadnja nedelja v aprilu je za 

našo župnijo tako 

imenovana šentjurska ali 

farna, tudi lepa nedelja. Ta 

dan je sveta maša še posebej 

slovesna, farani pa svojega 

zavetnika sv. Jurija prosimo: 

»Sv. Jurij, prosi za nas!« 

Letos bo to v nedeljo,  26. 

aprila. Lepo in vljudno 

vabljeni k sv. maši. 

 

Zavetnik naše župnije in 

nas faranov je sv. Jurij, 

vojak in mučenec. Med 

svetniki sv. Jurij skorajda nima vrstnika, ki bi ga častile 

tolikšne množice. Prednost pred njim pripada le še Mariji, 

Jezusovi materi. V zadnjem stoletju ponekod čaščenje sv. 

Jurija nekoliko upada, še posebej v pokoncilskem času, 

ko želimo pri svetnikih vedeti tudi zanesljive podatke o 

njihovem življenju. O sv. Juriju pa so se še posebej bujno 

razvile legende, tako da je že v starem veku papež Gelazij 

v svojem dekretu iz leta 496 zgodbo o njegovem 

mučeništvu zavrgel kot izmišljeno. Kljub temu nikoli 

niso opustili prepričanja, da gre za resničnega mučenca. 

Raziskovanja hagiografov na podlagi arheoloških odkritij 

so to prepričanje tudi potrdila. 

 

Torej, kaj je zanesljivo znanega o sv. Juriju? 

 

Njegov grob je v palestinskem mestu Lydda (Diospolis), 

kjer napis že iz leta 368 poveličuje »svetega in 

zmagoslavnega  mučenca Jurija«. Sledovi bazilike v 

njegovo čast, pozidane že v Konstantinovi dobi,  so še 

zdaj dobro vidni. Obstoji obilo pričevanj o velikih 

čudežih, ki so se na priprošnjo k sv. Juriju tam dogajali. 

Jurijeva domovina je bila maloazijska provinca 

Kapadokija. Njegova starša, oče Geroncij, doma iz 

Perzije, in mati Polikronija, sta bila oba dobra kristjana. 

Sin Jurij si je izbral vojaški poklic in hitro napredoval v 

službi. Hkrati je v Juriju rasla njegova globoka in silna 

vera. Ko se je pričelo preganjanje kristjanov, je razdal 

svoje premoženje revežem in se sam oglasil na dvoru v 

Nikomediji kot kristjan. Začelo se je vsestransko in dolgo 

mučenje, ki ga je junaško prenesel. S svojo držo in 

izpovedjo ter še bolj s svojim zaupanjem v Kristusovo 

zmago nad trpljenjem je spreobrnil mnogo ljudi. 

Nazadnje je bil obglavljen. Najstarejše poročilo poroča, 

da se je to zgodilo pod perzijskim kraljem Dacijanom, 

vendar se v tem imenu verjetno skriva ime rimskega 

cesarja Dioklecijana, najbrž leta 305, ko je cesar 

»iztrebil« krščanstvo v svoji armadi. 

 

Svetega Jurija častimo po vseh krščanskih deželah. Tudi 

v Sloveniji je veliko krajev, oziroma jih je bilo še več, ki 

Mali borci JK Shido za pokal Ptuja: In še malo starejši borci ter borke JK  

Shido v Ptuju: 

Julija Blatnik: 1. mesto, U – 8; POŠ Tabor  

Neža Pevec: 2. mesto, U – 8 Anita Kramer: 1. mesto, U – 14 
Luka Mlakar: 3. mesto, U – 8 Lenart Oprčkal: 1. mesto, U – 14 
Jaka Božnik: 3. mesto, U – 8 Ana Nuša Detela 3. mesto, U – 14 
Gašper Pevec: 1. mesto, U – 10 Nuša Hrustel: 3. mesto, U – 14 
 Tilen Einfalt: 5. mesto, U –14 
Vsak v svoji kategoriji, ČESTITKE VSEM! Žiga Klep: 5. mesto, U –14 

Iz domače župnije 



 

13 

so poimenovani po njem. Tudi naš kraj Tabor se je vse do 

leta 1954 imenoval Sv. Jurij ob Taboru ali ljudsko 

Šentjur. Posvečenih mu je 39 župnijskih in 36 

podružničnih cerkva. Kot zanimivost, sv. Jurij je tudi 

zavetnik našega glavnega mesta Ljubljana. 

 

Cerkev na vzhodu že od začetka slavi njegov spomin, 

godovni dan, 23. aprila. Le v severni Italiji, v oglejskem 

patriarhatu je bil že od nekdaj ta god 24. aprila. To je 

veljalo tudi za slovenske dežele južno od Drave. Zato 

včasih tudi nekaj nejasnosti ali sv. Jurij goduje 23. ali 24. 

aprila. 

 

Na jurjevo je po ljudskem koledarju začetek pomladi, ko 

naj bi bilo oziroma je že vse zeleno. Ponekod po 

Sloveniji so bili vsaj do druge svetovne vojne v navadi 

jurjevi koledniški obhodi. V naši župniji oziroma občini 

je bil v navadi Jurijev sejem, ki je bil bolj kmetijske 

narave. 

 

Župnija Sv. Jurij ob Taboru teritorialno sovpada z 

območjem Občine Tabor. Zanimivo, da je Občina Tabor 

ob svoji prvi ustanovitvi v času Dravske banovine sredi 

19. st. nosila isto ime kot župnija, prav tako tudi osnovna 

šola, torej Občina oziroma Osnovna šola sv. Jurij ob 

Taboru.  

 

Glede samostojnosti župnije pa je težko uskladiti različne 

letnice. V delu Zgodovina Lavantinske škofije (1228–

1928), ki jo je napisal prof. dr. Franc Kavčič, Maribor 

1928, je navedeno: »Šele 1677 je bila izdana ustanovna 

listina za to župnijo, … Najprej je bila le lokalna 

kapelanija, potem podvikariat vranske župnije in končno 

samostojna župnija pod patronatom gornjegrajske 

graščine ljubljanskega škofa …« Po zapisu zgodovinarja 

in duhovnika Mateja Vrečarja je bil prvi šentjurski župnik 

leta 1680 Matevž Pevc.   

 

Župnija je že leta 1845, po zaslugi takratnega kaplana in 

pesnika Jožefa Hašnika, ustanovila redno osnovno šolo. 

Skozi njeno zgodovino so jo obiskovali številni naši 

predniki, ki so postali znani duhovniki, profesorji, 

raziskovalci, zdravniki, glasbeniki, … Med njimi je bilo 

več kot dvajset deklet, ki so odšle v redovni poklic in 

delovale širom sveta kot vzgojiteljice, medicinske sestre, 

misijonarke, učiteljice, glasbenice, … (o njihovih imenih 

in delu več kdaj v prihodnje). 

 

Zapisano je, da se v osrčju Slovenije kot majhen biser 

skriva Savinjska dolina. Zdi se, kot da bi Stvarnik raja 

pod Triglavom tu pustil odtis svoje dlani. Na jugu pod 

šmiklavškimi hribi, proti Krvavici in Čemšeniški (Veliki) 

planini je prostora za Stvarnikov palec. Tu leži naša 

župnija, nekoliko odmaknjena od avtocestnega vrveža, 

sanjava, čista. Njeni farani smo vztrajno gradili svojo 

samostojnost in jo tudi živimo. Tako občinski praznik kot 

praznovanje godovnega dne našega farnega zavetnika je 

lepa priložnost, da se zavemo svojih korenin in s 

pogumom ter vdani v Božjo previdnost zremo v 

prihodnost. Položiti svojo roko v Božjo, to je bolje kot vsi 

načrti in bolj zanesljivo kot znana pot.  

 

Torej pogumno in z Božjim blagoslovom v prihodnost 

ter čestitke vsem občankam in občanom ob občinskem 

prazniku! 

Vida Slakan 

 

 

 

V zadnjih letih je marsikdo pomislil, da smo priča vse bolj katastrofalnim in pogostim naravnimi nesrečami, od poletnih 

suš, orkanskih neurij, poplav, zemeljskih plazov in vse do žleda. Ravno za nekatere med naštetimi smo si predstavljali, da 

teh pri nas ni. Veliko smo k takšni razsežnosti naravnih nesreč pripomogli sami, se oddaljili od narave ter postali bolj 

materialno ogroženi. Naravo smo si poskušali podrediti, zagraditi in preusmeriti, a smo pozabili na povratne zanke. To je 

niz dogodkov, ki jih nevede sprožimo ob določenem posegu. Ravno na te zanke so pozabljali tudi načrtovalci ukrepov. 

Kljub temu imamo veliko možnosti, da s preventivnim delovanjem in ukrepi preprečimo katastrofalne posledice.  

 

Vse bralce vabim, da za novo rubriko tudi sami napišejo kakšne spomine o preteklih naravnih nesrečah, pošljejo kakšno 

fotografijo oziroma podajo svoje mnenje in predloge o ukrepih za zaščito pred naravnimi nesrečami.  

 

Poplavne karte 

 
Karta poplavnih dogodkov za območje Tabora in okolice prikazuje dosedanje poplavne dogodke, kjer je prihajalo do 

katastrofalnih posledic obsega 100-letnih poplav. Od zadnjih poplavnih dogodkov (v letih 1990, 1998, 2007 in 2010) so po 

podatkih Agencije RS za okolje zabeležene le za leto 2007, čeprav iz lastnih izkušenj vemo, da v našem prostoru niso bile 

edine in najbolj uničujoče. Zato se moramo zavedati, da pri sprejemanju posegov v poplavne ravnice naši obstoječi podatki 

niso dovolj zanesljivi in je potrebno dodatno proučevanje in posvet z domačini. Veliko se dela tudi na tem, da se dopolnijo 

evidence dosedanjih poplavnih dogodkov, kar bo omogočilo izdelavo popolnejših kart. 

 

Ko udari narava 
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Ostajaš z mano, 

ostajaš kot tista burja 

sredi tvoja kraške planote! 

 

Zavdala si me s svojimi lasmi, 

zavdala si me s svojimi črnimi očmi, 

zavdala si me s svojimi belimi zobmi, 

zavdala si me s svojimi valujočimi prsmi … 

Karta poplavnih dogodkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobno natančne so tudi karte območij dosega poplav z 10- in 100-letno povratno dobo, ki, kot lahko vidimo, na karti za 

območje občine Tabor niso označene, čeprav za takšne poplave dobro vemo, da se pojavljajo vsakih nekaj let.  

 

Karta obsega 10- in 100-letnih 

poplav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alenka Jelen 

 

        

 

 

Tu – z mano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 

Pogledam te zopet in vem, da sem – 

odvisnež od tvojega življenja, 

ki daje moč mojemu hrepenenju po tebi, 

po tvojem nasmehu, 

po tvojem čarovniškem umikanju, 

ki ga poznava samo ti – 

in jaz!!! 

TKsm 

Utopija 

 

Ne gledam te v tvoje lepo telo, 

ne gledam tvojih dolgih nog, 

ne gledam tvojega zaobljenega oprsja, 

ne gledam tvojih živih, sivomodrih oči!! 

 

Gledam tvojo dušo, 

ki hrepeni po meni! 

Gledam tvoj drugi jaz, 

ki pričakuje najino srečanje. 

Gledam v tvojo prihodnost, 

ki bo ostala – 

brez mene!!! 

 

TKsm 
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380 let od izbruha drugega vseslovenskega kmečkega upora 

 

Zgodnjenovoveško zgodovino današnje Republike 

Slovenije močno zaznamuje okoli 250-letno obdobje 

kmečkih uporov, tekom katerega je izbruhnilo 5 večjih 

kmečkih uporov ter preko 1000 manjših, lokalno 

omenjenih uporov [2]. Generalno gledano so se kmetje 

začeli upirati takrat, ko jim je zaradi različnih vzrokov 

začela hitro padati raven težko pridobljenih pravic ali 

standarda. 

 

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili drugi 

vseslovenski kmečki upor, saj v letošnjem letu mineva 

380 let od njegovega začetka. Izbruhnil je leta 1635 na 

posestvu Ojstrica, ki je bila od leta 1565 dalje v lasti 

rodbine Schrottenbachov. Maksimilijan Schrottenbach je 

po letu 1591 začel pod Starim gradom zidati dvorec 

Ojstrica, ki ga je po njegovi smrti leta 1614 pa do 

izgradnje leta 1631 nadaljeval njegov sin Feliks [1]. Ta je 

kot nekdanji vojak v Vojni krajini do podložnikov 

postopal s trdo roko, zahteval je vedno večjo vsakdanjo, 

lovsko in vozno tlako ter višje dajatve, kot je to 

dovoljeval urbar. Vse to je med podložniki povzročalo 

vedno večje negodovanje, zato so se proti fevdalcu 

Feliksu in njegovemu namestniku Mihi Šalaherju večkrat 

pritožili predstavnikom notranjeavstrijskih organov. 5. 

aprila 1631 je bil sklenjen sporazum med podložniško 

delegacijo in Feliksovimi zaupniki v Gradcu, ki je omejil 

tlako in dajatve, a ga podložniki doma niso priznali, saj 

jim je bil vsiljen [3].  

 

Po letu 1631 je na ojstriškem gospostvu nezadovoljstvo 

naraščalo. Vodenje nezadovoljnih podložnikov so 

prevzeli kovač Jurij Šorn iz Grajske vasi, Gregor in Jurij 

Skorja iz Ločice, Matija Skorja, Filip Šinko, Andrej 

Melihar in Jakob Kotnik. Podložniki so se maja 1632 

znova pritožili notranjeavstrijskim organom, ki so na 

dvorec Ojstrico poslali dva deželnoknežja komisarja [3], 

a so se v sporu med zemljiškim gospodom in njegovimi 

podložniki postavili na fevdalčevo stran [4]. Posledično 

so se začeli ojstriški podložniki po letu 1633 povezovati s 

podložniki sosednjih gospostev in tudi širše. To so 

deželne oblasti skušale preprečiti, zato so maja in julija 

1633 nanje naslovile pismi, s katerima so jih pozivale k 

pokornosti. Avgusta 1633, ko so v Gradcu ponovno 

razpravljali o upornikih v Ojstrici, Laškem in Gornjem 

Gradu, so vodji puntarjev pripeljali najprej v Gradec, od 

tam pa v Celje, kjer so 

ju zaslišali zaradi 

hujskanja podložnikov. 

Kasneje so ju izpustili 

[3].  

 

V letu 1634 so se razmere še poslabšale. Podložniki z 

ojstriškega gospostva so se še vedno zbirali na skrivnih 

sestankih, tako da jih je notranjeavstrijski vladar maja 

1634 ponovno pozval k pokornosti in spoštovanju 

sporazuma. Julija je napovedal ostrejše ukrepe: zahteval 

je, da vodilne hujskače podložnikov zaprejo in napotijo 

na prisilno delo v Gradec ali dunajski Graben. 

Notranjeavstrijska vlada se je odločila, da bo v primeru 

nadaljnje podložniške neposlušnosti povabila podložniške 

zastopnike v Gradec in jih tam zaprla. Uporniki oblastem 

in grajskemu gospodu niso zaupali, zato se niso odzvali 

večkratnim povabilom na pogovore. Vlada je poskušala 

januarja 1635 ponovno zvabiti ojstriške podložnike v 

Gradec na zagovor, a neuspešno. Februarja je izdala 

odlok F. Schrottenbachu, s katerim je dala dovoljenje, da 

se lahko odpravi na uporno ojstriško gospostvo in tam 

polovi vodilne upornike [3].  

 

Sredi aprila 1635 so oblasti skušale zatreti delovanje 

upornih kmetov, ki so se utaborili v Grajski vasi. Tam jih 

je 21. aprila 1635 napadel F. Schrottenbach z okoli 200 

vojaki, jih pregnal v Krištofovo cerkev in jih oropal. 

Poskus zatrtja uporništva je prerastel v oborožen spopad, 

ki je v naslednjih dneh zajel celotno Spodnjo Savinjsko 

dolino [3]. Upor se je hitro in silovito razširil na večino 

ozemlja Spodnje Štajerske: v porečju zgornje in srednje 

Savinje do Celja, med spodnjo Savinjo in Sotlo do črte 

Sevnica – Podčetrtek ter v porečju Dravinje in do Drave 

pred Mariborom. Kmetje so do sredine maja na 

Spodnjem Štajerskem zažgali in oplenili okoli 70 graščin, 

samostanov in župnišč. Konec aprila se je začel širiti upor 

tudi na Kranjsko, najprej na vzhodno Gorenjsko in 

severno Dolenjsko, nato na Kočevsko, v Belo krajino ter 

na Notranjsko. Na Kranjskem so podložniki do sredine 

junija zasedli okoli 20 graščin ter uničili več mitnic pri 

Postojni in na meji med Kranjsko in Štajersko, med 

drugim Vransko, Čemšenik, Zagorje, Radeče [2].  

 

Upor, ki je v največjem obsegu zajel območje veliko 

15.000 km
2
 in v katerem je sodelovalo okoli 15.000 

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 pobrišete prah z albuma 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 

alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).  

. 

  



 

16 

(Foto: www.kmetija-laznik.si) 

upornih kmetov, je trajal okoli 2 meseca. Štajerski in 

kranjski deželni stanovi so se na upor zelo hitro odzvali 

ter do sredine maja zbrali okoli 2000 vojakov, od tega je 

bilo okoli 1800 krajišnikov iz Vojne krajine [4]. 

Krajišniki so upor kmalu zadušili. Na Štajerskem je prišlo 

le do manjših spopadov pri Šoštanju okoli 20. maja, na 

Kranjskem pa do dveh spopadov na vzhodnem 

Dolenjskem (pri Leskovcu pred Krškim 27. maja in pri 

Pleterjah 1. junija) ter do večje bitke na Notranjskem pri 

Šilentabru 14. junija [2]. Ker se krajišniki in kranjski 

deželni stanovi niso mogli dogovoriti za primerno plačilo, 

so začeli krajišniki ropati po vaseh, kar je povzročilo 

opustošenje mnogih vasi, tudi tistih, ki v uporu niso 

sodelovale [4].  

 

Po končanem uporu je oblast upornike kaznovala na 

različne načine. Na Kranjskem so zajete uporniške 

voditelje kaznovali zemljiški gospodje sami, nekatere je 

sodil ljubljanski mestni sodnik. V Celju je bilo zaprtih 

približno 150 kmetov, od katerih so jih okoli 20 poslali 

na sodbo v Gradec, 130 pa je bilo sojenih v Celju. 

Pomembnejši uporniški voditelji so bili obglavljeni in 

razčetverjeni, druge so poslali na prisilno delo na Ogrsko 

ali na galeje v Beneško republiko (največ v Devin), 

večina pa je dobila denarno kazen. Tudi po končanem 

uporu se razmere podložnikov niso izboljšale, tako da so 

se iz leta v leto vrstili manjši, lokalni kmečki upori, ki so 

jih fevdalni gospodje hitro zadušili [2].  
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Cankarjeva založba, str. 316–324. 

[3] Koropec, J., 1975. Slovenski puntarji med 1573 in 1635. V: 

Koropec, J. (ur.). Časopis za zgodovinopisje in narodopisje. 

Maribor, Univerza v Mariboru, Zgodovinsko društvo Maribor, 

12–44.  

[4]. Simoniti, V., Štih, P., Vodopivec, P., 2008. Slovenska 

zgodovina. Družba–politika–kultura. Ljubljana, Inštitut za 
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Zgodilo se bo 

VAŠKI ODBOR MIKLAVŽ 

 

prireja jubilejno 10. SALAMIJADO 
 

v PETEK, 24. 4. 2015, ob 20. uri,  

 

 

 

v degustacijski sobi STARA ŠTALA na kmetiji 

LAZNIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošnjo bero domačih salam boste lahko poskusili 

ob kapljici rujnega in prijetnemu druženju ter 

licitaciji salame velikanke. 

 

Letos nas bo obiskal predsednik Društva 

salamarjev Slovenije g. Stane Krnc. 

 

Vabljeni vsi izdelovalci in ljubitelji domačih salam, 

tudi tisti, ki ne boste prispevali salam v ocenitev. 

 

SPREJEM SALAM BO V  

SREDO, 22. 4. 2015, OD 19. DO 21. URE, NA 

KMETIJI LAZNIK. 

 

VLJUDNO VABLJENI. 

 

 

VAŠKI ODBOR MIKLAVŽ 

Info: 041 543 396, Adi 

V A B I L O 

Strelska ekipa LD Tabor prireja veliko strelsko 
tekmovanje, ki bo potekalo na lovski koči LD Tabor, v 
soboto, 25. 4. 2015, s pričetkom ob 9. uri.  

Tekmovanje bo potekalo v kategorijah: 

- ekipno (ekipno štejejo 3 člani iste lovske družine), 
- člani, 
- veterani (55–65), 
- superveterani  (65 +), 

Streljalo se bo na 20 golobov, lovski položaj (10 m), 
možna večkratna prijava. Za končno razvrstitev šteje 
najboljši rezultat. V primeru enakega rezultata, se izvaja 
schot-off, ostalo po gostoti. 

Prvi trije v vsaki konkurenci prejmejo pokale v trajno last, 
najboljši pa tudi bogate nagrade.  

Prijave na dan tekmovanja od 9.00 dalje ali na tel. št. 031 
344 069, Grega Kovče.  

Trening bo v petek, 24. 4. 2015, od 15.00 do 18.00.  

 

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.  

       Organizatorji (strelska ekipa LD Tabor): 

- Primož Matko 
- Ivi Sedminek 
- Stane Resnik 
- Grega Kovče 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.humanu.eu/events/gongi-za-slovenijo/&ei=VqMFVYfcN8mwaf_NgKgD&bvm=bv.88198703,d.d2s&psig=AFQjCNGKPH7hQ90gNy2DYq5nAit8JxOh3g&ust=1426519239139020
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Dragi otroci,  
 

Občinska knjižnica Tabor vas tudi tokrat vabi na pravljično uro,  
ki bo v torek,  26. maja 2015, ob 18. uri. 

                            
                  Prijazno vabljeni! 

ZDRUŽENJE BORCEV  

ZA VREDNOTE NOB Žalec,  

Krajevna organizacija Tabor  

 

vabi 

 v ponedeljek, 27. aprila 2015,  

 

 

 

NA TOVARIŠKO SREČANJE  

pri DOMAČIJI KISOVAR 

(Miklavž pri Taboru). 

  

Začetek krajšega kulturnega programa  

v počastitev 70. obletnice konca druge svetovne vojne je 

ob 11. uri. 

                                            

Odhod pohodnikov izpred Kmetijske zadruge Tabor ob 9. uri. 

 

Za vse udeležence bo pripravljen partizanski golaž! 

 

Vljudno vabljeni pohodniki in vsi ostali občani! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PGD KAPLA - PONDOR 

 vas  

 

 

 

v nedeljo, 26. aprila, 
 

 

 

vabi 

 

NA OKUSEN GOLAŽ, SLASTNE 

ČEVAPČIČE IN VRATOVINO Z ŽARA. 
 

Zraven tekne še kozarček domačega ali vrček 

piva in seveda dobra glasba ansamblov 

Franci in prijatelji, Šus, Stoj pa glej, Mladika, 

Navihani muzikanti in 

 

VESELI SVATJE.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vse to bo na voljo na Šentjurskem sejmu pod 

šotorom, zato vljudno vabljeni! 

 

Gasilci iz Kaple in Pondorja 

 

PLANINSKO DRUŠTVO 

TABOR 
vabi 

 
 

 

v petek, 1. maja 2015, 
 

 

 

NA POHOD NA 

ČEMŠENIŠKO 

PLANINO 

IN ZAJČEVO KOČO. 
 

 
Odhod ob 9. uri izpred Kmetijske zadruge Tabor. 

 

Vabljeni! 

Pevsko društvo Tabor 
vas vabi na 

 

LETNI KONCERT 
 

Nastopili bomo pevke in pevci Pevskega društva Tabor pod vodstvom Milana Kasesnika 

 

 

ter  
 
 

 

Mešani pevski zbor Vrtojba  
pod vodstvom Zdravka Lebna. 

 

Koncert bo v soboto, 16. maja 2015, ob 20.00, 
v Domu krajanov Tabor.  

 
Vstop prost! 
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Oglasi 

EGIS – TEHNODOM trgovina 

Tel.: 70 33 130, 041 256 612 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A K O  Z N I Ž A T I  S T R O Š K E 

O G R E V A N J A? 
 
Pri tem vam pomaga Tehnodom trgovina, ki ima bogate izkušnje 

na področju gradnje in prenove kurilnic, 

- na vašem domu vam nudimo brezplačno strokovno svetovanje 

   pri prehodu na cenejši vir ogrevanja, 

- za vas dobavljamo in zmontiramo vse vrste priznanih peči na 

   pelete, drva, sekance, v kombinaciji s hranilnikom toplotne energije, toplotne črpalke … 

                                                   

 

Ugodno vam nudimo tudi cevi za kanalizacijo – UKC, vse za 

ureditev doma, čistilne naprave! 
 

BREZPLAČNA DOSTAVA NA DOM! 

Kmetija Laznik obvešča, da bomo zaradi 

prvomajskih praznikov imeli prodajo svežega 

svinjskega in govejega mesa ter ostalih izdelkov 

 

v soboto, 25. 4. 2015, od 9. ure dalje.  
 

Pripravljamo tudi prodajo osnovnih kmetijskih 

proizvodov in izdelkov v naši novi premični 

prodajalni. 

 

Vabljeni! 

 

Informacije: Adi, 041 543 396 

 

Kmetija Laznik 

Prva tekma v športnem plezanju v SSD 

 
Planinsko društvo K2 že tretje leto vzgaja tekmovalce v športnem 

plezanju. Tekmujemo v športnem plezanju v Vzhodni ligi, ki 

pokriva celotno vzhodno Slovenijo. Glede na skromne pogoje za 

trening dosegamo lepe rezultate. Poleg tega, da stremimo k 

izgradnji bolder stene, ki bi pripomogla h kvalitetnemu treningu, 

smo se letos odločili, da pripravimo tekmo v športnem plezanju za 

občine SSD. Tekma bo v nedeljo, 24. 5. 2015, s pričetkom ob 

9.00, v telovadnici OŠ Griže in je namenjena otrokom od 1. do 9. 

razreda osnovne šole, s stalnim bivališčem v občinah SSD. 

Prijavite se lahko do 13. maja 2015 na elektronsko pošto 

pdrustvok2@gmail.com. Obvezni podatki prijave so: ime in 

priimek, naslov ter razred, ki ga otrok obiskuje. 

 

Povzpnite se z nami! 

Planinsko društvo K2 
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... in še modrosti naših babic 

Organizacija prireditve: PGD Kapla - Pondor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

sobota, 18. april, 

ob 14.00 

TEKMA MALEGA NOGOMETA MED VASMI 

igrišče pri Domu krajanov Tabor 

(Jernej Grobler, 051 381 306) 

 

ob 14.00 

BALINARSKI TURNIR 

igrišče pri Domu krajanov Tabor 

prijave pred tekmo 

(Ivan ZORENČ, 051 621 959) 

 

sreda, 22. april, ob 19. uri 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S 

PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ 

Dom krajanov Tabor 

(Občina Tabor, KUD IC Tabor, (03) 705 70 80) 

petek, 24. april, 

od 16.00 do 18.00 

DAN ODPRTIH VRAT KONOPLJARNE HANNAH 

BIZ V KAPLI 

(Hannah biz, d. o. o., 05 915 75 80 in 040 426 624) 

 

ob 20.00 

10. TRADICIONALNA SALAMIJADA 

degustacijska soba Stara štala na kmetiji Laznik 

(Vaška skupnost Miklavž, 041 543 396) 

 

sobota, 25. april, ob 9.00 

LOVSKO STRELSKO TEKMOVANJE 

Lovska koča LD Tabor 

prijave na dan tekmovanja 

(Grega Kovče, 031 344 069) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nedelja, 26. april, 

23. ŠENTJURSKI SEJEM 
 

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, hmeljski 

starešine, gasilci, društva Občine Tabor, Kinološko 

društvo Celje, oldtimerji 

 

ob 10.30: TABOR IMA TALENT 

pod šotorom 

(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814) 

 

ob 11.20: PREDSTAVITEV: TAEKWON-DO KLUB 

SUN BRASLOVČE 

pod šotorom 

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

 

od 11.30 do 12.30: PREDSTAVITEV ANSAMBLA 

JERNEJA KOLARJA 
 

od 13.00 do 22.00:  ZABAVA Z ANSAMBLI: Veseli 

svatje, Navihani muzikanti, Mladika, 

Stoj pa glej, Šus, Franci in prijatelji 

pod šotorom 

RAZSTAVE IN DELAVNICE 

 

od 8.00 do 15.00: SPREMLJEVALNE RAZSTAVE: 

- prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet, 

- razstava unikatnega nakita in lesenih izdelkov Kopos, 

- razstava lesenih miniatur Francija Parašuha, 

- razstava ročnih del Vide Strožič, 

- razstava Foto kluba Tabor, 

- razstava ZB za vrednote NOB, KO Tabor – slovensko 

partizanstvo. 

Dom krajanov Tabor 

 

od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA MALIH ŽIVALI 

pod kozolcem kmetije Lukman 

(Savinjsko društvo gojiteljev malih živali Občine Žalec, 

031 669 970) 

 

od 10.30 do 13.00: OTROŠKA DELAVNICA V 

JEDILNICI POŠ TABOR 

(Turistično društvo Tabor, 031 705 469) 

  

Koledar dogodkov in prireditev – april in maj 
 

 Če je pred Servacem (12. 5.) poletje, mraz rad pritiska na cvetje.  
 

 Če je Urbana (25. 5.) sonce gorko, obilo bo vina, ki bo sladko.  
 

 Če je majnika lepo, je dobro za kruh in za seno.  
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Čestitka 
 

ponedeljek , 27. april, 

TOVARIŠKO SREČANJE PRI DOMAČIJI 

KISOVAR 

(70. obletnica konca druge svetovne vojne) 

pohod ob 9.00 izpred KZ Tabor 

kratek kulturni program ob 11.00 

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

 

petek, 1. maj, ob 9.00 

PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO 

PLANINO IN ZAJČEVO KOČO 

odhod izpred KZ Savinjska dolina 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

sobota, 2. maj, ob 16.00 

NOGOMETNA TEKMA: SEVER – JUG 

nogometno igrišče na Vranskem 

(Športno društvo Partizan Tabor, 051 381 306) 

 

sobota, 16. maj, ob 20.00 

LETNI KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA TABOR 

Dom krajanov Tabor 

(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814) 

 

torek, 26. maj, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec) 

 

nedelja, 31. maj, ob 8.00 

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 
 

 
 

 

 

č č

 

 
 

 

 

 

»V tem pomladanskem letnem času, ko je zrak blag in prijeten, bi bili hudobni in kujavi 

do Narave, če ne bi šli ven in si ogledali njenih bogastev in sodelovali v njenem rajanju z 

nebom in zemljo.« 
 

 (John Milton) 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.  

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid, vsebina. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče, 

vsebina; Ana Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija: hrib Krvavica – avtorica Urša 

Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. 

Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali 

institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v 

elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov:  

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

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

 

  

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

