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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starka zima še ni rekla svoje zadnje besede, prinesla nam je čudovito 

kristalno belino, česar so se najbolj razveselili otroci. 

 

V tem času je občina skupaj s PGD Kapla - Pondor pričela s 

pripravami na občinski praznik Občine Tabor, 26. Šentjurski sejem, ki 

bo v letošnjem letu potekal 29. aprila 2018. V ta namen je na spletni 

strani objavljeno vabilo in prijavnica domačim in tujim sejmarjem, da 

se nam pridružijo v čim večjem številu s široko paleto različnih 

domačih izdelkov. Celoten program in spremljajoče prireditve v 

okviru občinskega praznika boste našli v naslednjih novicah.  

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zima, zima bela 

 
Februar nam je z obilico snega po več desetletjih postregel s pravo zimo,  ki bo prinesla veliko radosti našim najmlajšim. 

Med šolskimi počitnicami se bodo lahko naužili vseh zimskih radosti. 

 

Za nami je kulturni praznik z izjemno proslavo našega kulturnega društva, vendar žal pred premalo polno dvorano. 

 

Lokalna skupnost se že pripravlja na občinski praznik in prireditve v okviru praznika. 

 

Na 25. seji občinskega sveta so šli v prvo branje – javno obravnavo – občinski akti zaradi uskladitve z novimi veljavnimi 

zakoni. Dopolnjujeta se statut in poslovnik lokalne skupnosti, poslovnik nadzornega odbora in tudi Odlok občinskih cest – 

1. predlog, javna obravnava bo trajala mesec dni. 

 

S strani RAS so usklajeni in potrjeni projekti Drugega javnega poziva za razvoj regij 2014 do 2020 za občine SSD in tako 

tudi za našo lokalno skupnost, kjer je potrjen projekt Kolesarske povezave Tabor mimo Miklavčič in Breznik do meje z 

Iz županovega kabineta 
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lokalno skupnostjo Vransko, nov most čez Konjščico pri Nemivšek in obnova primarnih vodov vodovoda z občinama 

Prebold in Braslovče. O poteku aktivnosti boste obveščeni. 

 

Prijetno praznovanje 8. marca vsem ženam. Vsi pa tudi ne pozabite na materinski dan. 

                                                                                

 Župan Tone Grobler  

 

 

 

 
 

 

Izvajanje programov socialnega varstva v letu 2017 
 

Sistem socialnega varstva v Sloveniji zagotavlja različne oblike pomoči 

posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v socialnih stiskah. Storitve socialnega 

varstva izvajajo javni socialnovarstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki si 

pridobijo koncesijo ali dovoljenje za delo. 

 

Lokalna skupnost je v letu 2017 za izvajanje programov socialnega varstva namenila 

proračunska sredstva v skupni višini približno 94.150,00 EUR, od tega: 

 

 za varstvo duševno in telesno prizadetih: 27.160,00 EUR; regresirala se je oskrba v domovih za štiri osebe, ki so 

nastanjene v CUDV Dobrna, Domu Nine Pokorn Grmovje, ZUDV Dornava in v Domu Lukavci, 

 za družinskega pomočnika: 10.280,00 EUR; iz tega naslova so se zagotavljala izplačila eni osebi, 

 za socialno varstvo starih: 27.160,00 EUR; regresirala se je oskrba v domovih za starejše, in sicer za sedem oseb, ki 

so nastanjene v Domu upokojencev Trbovlje, Zavodu Sv. Rafaela Vransko, Domu Lipa Štore in v  Domu 

upokojencev Polzela, 

 za pomoč družini na domu: 17.615,00 EUR; pomoč s strani izvajalca Sveti Rafael Vransko je redno ali občasno 

koristilo 18 oseb; 

 za transfere Rdečemu križu Žalec: 720,00 EUR in  

 za  sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti: 1.070,00 EUR; sredstva so bila v glavnem namenjena za 

sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti po javnem razpisu. 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Pomoč pri nakupu letne vinjete velikim družinam in invalidom v letu 2018 
 

Vlada je na svoji 158. redni seji v novembru 2017 sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih 

prejemkih, s katero ureja tudi pomoč pri nakupu vinjete za velike družine in invalide. 

 

Leta 2013 je bil na področju cestninjenja osebnih vozil (vozila do 3.500 kg največje dovoljene mase) uveden nov 

cestninski razred, v katerega se uvrščajo vozila, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m in na katera je potrebno za 

uporabo cestninskega omrežja namestiti vinjeto 2B, ki je dražja od vinjete za 

»klasična« osebna vozila. 

 

Novela zakona bo tako prispevala k preprečitvi  dodatne finančne obremenitve 

velikih družin in invalidov. V preteklosti je sredstva za pomoč zagotavlja družba 

DARS, d. d., v obliki donacij, ki so se izplačevale preko RK Slovenije. 

 

Za uveljavitev pomoči pri nakupu letne vinjete bo potrebno po novem posredovati 

vlogo in ustrezna dokazila na pristojni center za socialno delo, vendar šele po 

uveljavitvi novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki naj 

bi jo Državi zbor RS sprejel na eni od februarskih sej. 

 

Vir informacij: MDDSZ, RK Slovenije, CSD Žalec. 
 

 

 

 

Saša Zidanšek Obreza 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg1YeryqfZAhXPLFAKHdvKDJMQjRwIBw&url=https://data.si/blog/2016/08/04/dnevno-institucionalno-varstvo-starejsih/&psig=AOvVaw3h4bWPeLUSS-B8garbEuRq&ust=1518772429239645
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUlZ2n06XZAhXG2aQKHXHrAVkQjRx6BAgAEAY&url=https://www.dars.si/Dokumenti/Vinjeta_228.aspx&psig=AOvVaw0BRFgw7u4ibvQ8vH9S-YeK&ust=1518706112296856
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Prejeli smo 

Na navedeno telefonsko 

številko in e-naslov 

miha.centrih@pravnak

linika.si se lahko 

obrnete tudi z 

vprašanji, ki se 

nanašajo na delo 

občinskega sveta in 

nasploh Občine Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v 

volilnem okraju Loke, 

sem vam na voljo v 

prostorih Občine 

Tabor tudi v času 

uradnih ur Pravne 

klinike, torej vsako 

prvo sredo v mesecu 

med 17.00 in 19.00. 

Spoštovani občani! 

 

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

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

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

 

 

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

tel. št. 040 303 888. 

 

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

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

sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, 

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

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

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

 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                      

                                                                                                                   Vaša pravna klinika                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovacije in Spodnja Savinjska dolina 

 

Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica 

zasebnega gospodarstva Žalec bodo tudi letos sodelovali pri izvedbi razpisa »Inovator leta Spodnje Savinjske doline«. 

 

Razpis že šesto leto zapored poteka na medobčinski ravni, in sicer sodelujoče Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 

Vransko in Žalec že pred objavo razpisa namenijo 

sredstva za izvedbo, ki se v 90 % namenijo za 

denarne nagrade nagrajenim 5 najbolje ocenjenim 

inovacijam. Omeniti je potrebno, da je razpis v tem 

smislu dokaj edinstven, saj se na podobnih 

tekmovanjih tudi na višjih nivojih inovatorjem 

podeljujejo le priznanja.  

 

Izbrana sedemčlanska komisija za ocenjevanje 

deluje po zastavljenem pravilniku, ocena posamezne 

inovacije pa je sestavljena iz več kriterijev, od 

katerih se še poseben poudarek namenja 

inovativnosti. Kvaliteto nagrajenih inovacij se 

zagotavlja s predpisano minimalno oceno, ki jo 

morajo nagrajene inovacije dosegati, potrdi pa jih na 

koncu še svet županov sodelujočih občin. 

 

Tako je bilo do sedaj skupaj nagrajenih že 24 

inovacij in 40 inovatorjev. Inovacije zagotavljajo rešitve z najrazličnejših področij človeškega delovanja, od osnovnih 

pripomočkov za gospodinjsko rabo, do raznih kmetijsko obdelovalnih in industrijskih strojev, elektronskih naprav, 

Brezplačno svetovanje za naše občane 

Nagrajenci lanskega razpisa; zaključna slovesna podelitev z OŠ Vransko. 
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inovativnih rešitev družbeno socialnega okolja ter celo specializiranih naprav za medicinsko diagnostiko. Od nagrajenih 

inovacij jih je nekaj zelo uspešno kandidiralo tudi na regionalnem in državnem nivoju.  

 

Aktualni razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2017« bo s koncem meseca februarja objavljen po vseh občinskih 

glasilih in spletnih straneh sodelujočih občin in partnerjev, prijave pa se bodo zbirale do konca meseca marca na RA 

Savinja.  

Dejan Jazbinšek 

Razvojna agencija Savinja 

 
 

 

 

 

 

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO 

»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« 

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec 

 

objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije 

 

razpis za podelitev nagrad in priznanj 

 

INOVATOR LETA SSD 2017 

v kategorijah: 

patenti, 

izboljšave izdelkov, 

izboljšave tehnoloških postopkov. 

 

Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe – avtorji inovacij s stalnim bivališčem 

na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, 

ali 

fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh 

občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator občine Žalec" ali na razpisu 

"Inovator leta SSD". 

 

Prijave na razpis sprejema do 31. marca 2018 

Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec. 

 

Prijava na razpis mora vsebovati: 

 ime in priimek ter naslov inovatorja, 

 naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po kriterijih za ocenjevanje, 

 slike, načrte in opis prijavljene inovacije, 

 stopnjo realizacije inovacije. 

Prijavitelji oddajo prijavo na PRIJAVNEM OBRAZCU, ki je obvezni del vloge in je dosegljiv 

na spletnih straneh RA Savinja, s priloženo elektronsko verzijo kompletne 

prijave s podrobnim opisom inovacije v pdf formatu oz. formatu, ki ne dopušča spreminjanja 

vsebine. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako 

»NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR LETA«. 

 

Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet Območnega razvojnega 

partnerstva Spodnje Savinjske doline, bo vloge obravnavala do najkasneje 24. aprila 2018. 

 

Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator 

leta SSD« dobite na Razvojni agenciji Savinja, 

tel.: 03/713 68 60 in na spletni strani www.ra-savinja.si 
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Novosti v Občinski 

knjižnici Tabor,  

januar 2018: 
 

 Tudor, J. C.: Kreda; 

 Giordano, R.: Tvoje 

drugo življenje se začne, 

ko se zaveš, da imaš 

samo eno;  

 Follett, K.: Stebri zemlje: 

prva knjiga trilogije 

Kingsbridge;  

 Finn, A. J.: Ženska na 

oknu.  

 

Vabljeni v Občinsko knjižnico 

Tabor vsak torek med 14. in 

18. uro in vsak konec meseca 

na pravljično urico. 

  

Občinska knjižnica Tabor 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sprostitvene urice v Našem domu 

 

Sprostitvena terapija daje našemu telesu priložnost za počitek, za okrevanje in obnavljanje. Svoje telo sprostimo in 

nahranimo vse svoje celice v telesu. Zelo učinkovita je pri lajšanju tesnobe, anksioznosti in napetosti v mišicah. 

Priporočljiva je v stresnih obdobjih in življenjskih krizah. 

 

Stres zelo slabo vpliva na naš organizem in počutje. Povzroča povečan pritisk, glavobole, bolečine v trebuhu, napetosti. 

Povezan je tudi z depresijo in paničnimi napadi.  

 

Sproščeno stanje telesa in duha upočasnjuje srčni utrip, znižuje pritisk, 

pospešuje prekrvavitev mišic, zmanjšuje napetost mišic, upočasnjuje 

dihanje, izboljšuje koncentracijo in povečuje produktivnost.  

 

V domu izvajamo tehnike sproščanja dokaj redno in ob istem času, kar je 

zelo pomembno. Najbolj pogosta tehnika je tehnika dihanja. Redno jo 

izvajamo po skupinski telovadbi trikrat tedensko. To je najbolj praktična 

tehnika in najprimernejši način sproščanja napetosti. Učimo se dihati počasi, 

s trebuhom, enakomerno in se osredotočamo na vdih in izdih. Vsaj enkrat 

mesečno pa izvajamo tudi vizualizacijo, aromaterapijo, poslušanje sproščujoče glasbe. Vsak izmed stanovalcev najde sebi 

najbolj primeren način sproščanja. Stanovalci imajo radi urico za sproščanje, ki jih telesno sprosti, napolni s pozitivno 

energijo in odžene slabo počutje. Kljub temu da v domu nimamo prav posebnega prostora namenjenega sproščanju, si po 

najboljših močeh uredimo skupni prostor, ki je približek prostoru za sproščanje. V pomladanskem času bomo pričeli tudi s 

terapijo z živalmi. Tudi ta vrsta terapije koristi pri samem sproščanju ter izboljšuje kvaliteto življenja. 

 

Zavedati se moramo, da so te tehnike veščine, kar pomeni, da se jih moramo najprej dobro naučiti in jih nato redno vaditi. 

To pa zahteva čas.  
 

 

 

Delovna terapevtka Lili Koban 

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor 

 

Prvo letošnjo pravljično uro smo v Občinski knjižnici Tabor obarvali že povsem 

pomladno, kakor se za letošnji januar tudi spodobi, saj se je narava že začela 

prebujati. Otroci so z zanimanjem prisluhnili zgodbici o ptički, ki se je nenadoma 

znašla v težavah, potem pa je s svojo odločenostjo dosegla skoraj nemogoče. Mala 

vrabčevka je s svojo odločenostjo, skromnostjo, odgovornostjo in ob pomoči 

prijatelja prišla nazaj do svojega največjega zaklada. Spoznali smo, da pravega 

prijatelja res spoznaš v nesreči.  

 

Otroci so na koncu izdelali vsak svojo ptičko, ki bo z njimi letela skozi leto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Občinska knjižnica Tabor 
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Pes pomočnik za gibalno ovirane osebe  

 
 

Že v stari Grčiji so poznali pse, ki so 

vodili slepe. Množično pa so pse 

vodnike začeli uporabljati po 1. 

svetovni vojni, zlasti v Nemčiji. V 

Sloveniji se je pričelo usposabljanje 

psov vodnikov leta 1953. Do sedaj je 

Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Republike Slovenije pokrival stroške za 

psa pomočnika le slepim ljudem, s spremembo Zakona o 

izenačevanju možnosti invalidov in sprejemom 

Pravilnika o psih pomočnikih pa lahko invalid, ki je 

zaradi invalidnosti težko ali najtežje gibalno oviran, a ima 

ustrezne psihofizične lastnosti in primerne bivalne 

pogoje, dobi psa pomočnika. Biti mora polnoletni 

državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim 

bivališčem v Republiki Sloveniji, sposoben sam sprejeti 

odločitev za psa in imeti socialno mrežo v primeru, ko za 

psa ne zmore krajši čas skrbeti sam. 

 

Psi pomočniki so naučeni, da za gibalno ovirano osebo 

pobirajo in prinašajo razne predmete (npr. telefon, jedilni 

pribor, kovance, daljinec za TV, zdravila, časopis itd.), 

odpirajo in zapirajo vrata, prižigajo in ugašajo luči, 

pomagajo osebi pri oblačenju, slačenju, 

pomagajo pri hišnih opravilih, vlečejo 

invalidski voziček, spremljajo osebe pri 

vsakodnevnih opravilih kot so 

nakupovanje, obisk pošte, banke in 

drugo. Za psa pomočnika ni primeren 

vsak pes, temveč mora biti ustrezno 

izšolan. Biti mora popolnoma navezan 

na invalida in pripravljen na delo z njim. Zato mora 

gibalno ovirana oseba najprej vložiti vlogo za 

uveljavljanje pravice do psa pomočnika. To lahko od 1. 

maja 2018 stori na kateri koli upravni enoti v Republiki 

Sloveniji, tudi na Upravni enoti Žalec. 

 

Na upravni enoti bomo po prejemu vloge zaprosili 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije 

– Soča ter izvedenca, da podata izvedenski mnenji o 

fizičnih, osebnih in drugih značilnostih invalida, oceno o 

združljivosti invalida in psa ter uspešnosti para, ki ga 

tvorita invalid in pes. Na podlagi izvedenskega mnenja 

bomo izdali odločbo o odobritvi šolanja psa 

pomočnika. Po pravnomočnosti odločbe bo upravičenec 

prejel vrednotnico za financiranje šolanja psa. Sredstva za 
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šolanje psa so zagotovljena v proračunu Republike 

Slovenije. Upravičenec izbere izvajalca šolanja psa v 

roku enega meseca od izdaje vrednotnice. Seznam 

izvajalcev je objavljen na spletni strani Ministrstva za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Šolanje 

psa traja približno dve leti (predpriprava – splošno 

šolanje eno leto, sledi posebno šolanje). 

 

Če izvajalec med šolanjem psa oceni, da upravičenec ne 

izpolnjuje več pogojev za pridobitev psa, o tem obvesti 

upravno enoto, ki izda odločbo, s katero odloči, da 

invalid ni upravičen do dodelitve psa pomočnika. 

 

Po končanem šolanju psa član multidisciplinarnega tima 

inštituta in izvedenec skupaj z izvajalcem opravijo končni 

preizkus usposobljenosti invalida in psa za sodelovanje. 

Če sta invalid in pes preizkus uspešno opravila, bomo 

izdali na upravni enoti (po prejemu zapisnika) po uradni 

dolžnosti odločbo o dodelitvi psa invalidu v last. 

 

Če pes ne more več opravljati nalog zaradi bolezni, 

poškodbe ali smrti, za katero ni kriv invalid, lahko invalid 

uveljavlja pravico do novega psa. V primeru pa, da 

invalid po svoji krivdi izgubi psa pomočnika, ni 

upravičen do novega psa najmanj osem let od pridobitve. 

 

Invalid mora psa, od dne, ko postane njegov lastnik, 

zavarovati za poškodbo oziroma škodo, ki bi jo pes storil 

ljudem ali stvarem, ter psa nezgodno zavarovati za primer 

bolezni in poškodb. Psu mora zagotavljati prehrano, 

negovanje oziroma čiščenje, redno veterinarsko oskrbo, 

redne sprehode ter drugo. Zagotoviti mu mora, da pes 

živi v stanovanju ali hiši. 

 

Izšolan pes je spremljevalec človeka, mu zagotavlja 

stalno bližino in je njegov zvest prijatelj. Znano je, da pes 

ugodno vpliva na človekovo počutje in zdravje. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski 

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

ue.zalec@gov.si. 

            

           Simona Stanter, načelnica                                                                     

 

 

 

 

 

Policijska kronika za mesec januar 2018 

  

6. 1. 2018 ob 21.45 je bil 

Operativno komunikacijski center 

Celje (OKC) obveščen, da je bilo 

vlomljeno v stanovanjsko hišo v 

Miklavžu pri Taboru. Po sprejetem 

obvestilu je na kraj odšla policijska 

patrulja, ki je ugotovila, da je bilo 

vlomljeno skozi okno hiše ter 

odtujen denar in zlatnina.  

 

7. 1. 2018 ob 8.47 je bila Policijska 

postaja Žalec obveščena, da je 

neznanec preko noči v Kapli vlomil 

v rezervoar tovornega avtomobila. 

Po sprejetem obvestilu je na kraj 

odšla policijska patrulja, ki je 

ugotovila da je neznani storilec 

poskušal vlomiti v rezervoar 

tovornega avtomobila. Slednje mu 

ni uspelo in je nastala škoda samo 

na rezervoarju.  

 

9. 1. 2018 ob 18.28 je bil 

Operativno komunikacijski center 

Celje (OKC) obveščen, da je bilo 

vlomljeno v stanovanjsko hišo v 

Pondorju. Po sprejetem obvestilu je 

na kraj odšla policijska patrulja, ki 

je ugotovila, da je bilo vlomljeno 

skozi okno hiše ter odtujen denar, 

ročna ura in prenosni računalnik.  

9. 1. 2018 ob 19.05 je bil 

Operativno komunikacijski center 

Celje (OKC) obveščen, da je bilo 

vlomljeno v stanovanjsko hišo v 

Taboru. Po sprejetem obvestilu je 

na kraj odšla policijska patrulja, ki 

je ugotovila, da je bilo vlomljeno 

skozi okno hiše in terasna vrata, 

vendar ni bilo ničesar odtujenega.  

 

9. 1. 2018 ob 19.20 je bil 

Operativno komunikacijski center 

Celje (OKC) obveščen, da je bilo 

vlomljeno v stanovanjsko hišo v 

Taboru. Po sprejetem obvestilu je 

na kraj odšla policijska patrulja, ki 

je ugotovila, da je bilo vlomljeno 

skozi okno dnevne sobe. Preiskana 

je bila hiša, vendar ni bilo ničesar 

odtujenega.  

 

9. 1. 2018 ob 19.37 je bil 

Operativno komunikacijski center 

Celje (OKC) obveščen, da je bilo 

vlomljeno v stanovanjsko hišo v 

Pondorju. Po sprejetem obvestilu je 

na kraj odšla policijska patrulja, ki 

je ugotovila, da je bilo vlomljeno 

skozi okno hiše ter odtujen denar, 

ročna ura in prenosni računalnik. 

 

Za vse dogodke sledi zbiranje 

obvestil in kazenska ovadba ona 

ODT Celje. 

 

Zavarujte se pred vlomom v 

stanovanje ali hišo 

 

Število vlomov v stanovanja ali 

stanovanjske hiše in tudi vikende iz 

leta v leto narašča, storilci pa so 

čedalje bolj predrzni ali nasilni. 

»Prilika dela tatu« in  vlomilec bo 

raje izbral tisto stanovanje ali hišo, 

kjer bo za kaznivo dejanje najmanj 

ovir in tveganje za odkritje 

najmanjše. Stavba, v kateri ni 

nikogar, ker so stanovalci na primer 

na dopustu ali ki je očitno brez 

varovanja, bo bolj verjetno tarča 

vloma kot obratno. Posebno 

vabljiva za vlomilce so odprta vrata 

ali okna, razpoložljivo orodje za 

dostop (na primer zaboji, lestev, ki 

omogoča dostop do drugače 

nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko 

orodje, s katerim lahko vlomilec 

nasilno vlomi, zapuščene žive meje 

ali visoke ograje. 

Zato pred daljšo odsotnostjo z 

doma: 

 zaklenite vrata in zaprite okna, 
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 predtem ne pozabite zapreti 

plina in vode ter izklopiti 

elektrike, predvsem na aparatih 

(da vam zaradi puščanja vode 

ali požara ne bo treba predčasno 

prekiniti dopusta), 

 vklopite alarmno napravo, 

 ključev ne puščajte na "skritih 

mestih", kot so nabiralniki, 

predpražniki, lončki za rože 

ipd., 

 ne puščajte doma dragocenosti 

in denarja (med dopustom raje 

najemite sef), 

 o svoji odsotnosti ne puščajte 

sporočil (na telefonskem 

odzivniku, na listkih), 

 poskrbite, da bo videti, kot da je 

nekdo vedno doma (naj vam 

prijatelj ali sosed redno prazni 

poštni nabiralnik, dviguje rolete, 

vgradite časovna stikala za 

samodejno prižiganje luči, 

odpovejte dostavo časopisov), 

 doma parkirana vozila zaklenite 

ter varno shranite dokumente in 

ključe, tudi rezervne, 

 ne puščajte orodja ali drugih 

priročnih sredstev v okolici hiše, 

 z vidnih mest umaknite 

vrednejše predmete, 

 povejte sosedom, kako ste 

dosegljivi, 

 preglejte zavarovalne police, 

kako je s kritjem škode pri 

vlomu, 

 zapišite si serijske številke 

vrednejših predmetov ali jih 

celo fotografirajte, po možnosti 

pa tudi označite (umetniške 

slike, nakit, tehnične predmete 

idr.). 

  
Nasvet glede uporabe mobilnih 

telefonov 

 

Ker bomo policisti teh dneh več 

pozornosti namenili uporabi 

mobilnih telefonov med vožnjo, 

vam posredujemo preventivni 

nasvet glede uporabe mobilnih 

telefonov: 

 

Telefoniranje med vožnjo je med 

slovenskimi vozniki vse bolj 

prisotno. Ti se žal premalo 

zavedajo, da uporaba mobilnega 

telefona za volanom bistveno 

zmanjša njihovo zbranost. Zaradi 

tega lahko spregledajo pomembno 

prometno signalizacijo in se 

prepočasi odzovejo na 

nepredvidljive razmere na cesti. 

Takšne okoliščine lahko povzročijo 

hudo prometno nesrečo. 

 

Namen preventivne akcije Policije 

je zmanjšati možnost udeležbe v 

prometnih nesrečah, ki bi bile 

posledica uporabe mobilnega 

telefona med vožnjo, in ozavestiti 

širšo javnost o tem, kako nevarno je 

med vožnjo pogovarjanje po 

mobilnih telefonih. Policisti se v 

akcijo vključujemo tako s 

preventivnimi dejavnostmi kot tudi 

poostrenimi nadzori, ki jih izvajamo 

med rednim delom.  

  

Motnje pozornosti med vožnjo, 

kamor štejemo tudi uporabo 

mobilnih telefonov, so lahko tudi 

dejavnik nastanka prometnih 

nesreč. Po nekaterih tujih 

raziskavah je tveganje za nastanek 

prometne nesreče kar štirikrat večje, 

če med vožnjo govorimo po 

telefonu. 

 

Slovenska zakonodaja telefoniranje 

med vožnjo dovoljuje, a le v 

primeru, če je v vozilo vgrajena 

naprava za prostoročno 

telefoniranje. Kljub temu pa v 

policiji svetujemo, da med vožnjo 

ne telefonirate, saj je vožnja 

aktivnost, ki ji moramo posvetiti 

vso našo pozornost! 

 

V primeru nujne uporabe 

mobilnega telefona je zato najbolj 

varno, da se ustavite na primernem 

mestu zunaj vozišča in pot 

nadaljujete šele, ko končate s 

pogovorom. 

 

Gorazd Trbovšek 

komandir Policijske postaje Žalec 

višji policijski inšpektor III 

 

40 dni brez alkohola 

 

V Agenciji za varnost prometa že trinajsto leto zapored podpiramo in kot soorganizator 

sodelujemo s Slovensko Karitas v akciji 40 dni brez alkohola. To je ena bolj odmevnih akcij 

nevladnih organizacij, ki s svojo kontinuiteto, jasnostjo sporočila in nagovorom velikega števila 

državljanov zaseda prepoznavno mesto v slovenskem prostoru. Alkohol zaznamuje življenja 

premnogih državljanov in državljank, otrok in mladine in vsak korak, ki ga kot družba naredimo v 

smeri ozaveščanja in spreminjanja odnosa do uživanja alkohola, je korak v pravi smeri. Letos je 

slogan akcije: Mlad, vesel in pogumen brez alkohola. 

  

V ospredju akcije 40 dni brez alkohola je tako ozaveščanje mladih o nevarnostih uživanja alkohola in spodbujanje 

zdravega življenjskega sloga in zabave, za katero alkohol ni potreben. Akcija se je začela v sredo, 14. februarja, in se 

zaključi 31. marca 2018. 
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V letu 2017 je kar 32 ljudi na slovenskih cestah umrlo zaradi alkoholiziranega povzročitelja. Štiri prometne nesreče s 

smrtnim izidom so povzročili vozniki v starostni kategoriji od 18 do 24 let, ki so vozili pod vplivom alkohola. V teh štirih 

prometnih nesrečah je življenje izgubilo pet ljudi. Posledice prometnih nesreč mladih alkoholiziranih voznikov pa so tudi 

telesne poškodbe – v letu 2017 je 23 ljudi utrpelo hude, 101 pa lažje telesne poškodbe. Alkohol ima na mlajše voznike 

močnejši in večji vpliv, saj se njihovi možgani še razvijajo. Zato je tudi tveganje za prometno nesrečo pri mladih voznikih 

pod vplivom alkohola veliko večje kot pri starejših. Že pri nizkih koncentracijah alkohola v krvi pride do slabše ocene 

tveganja, zmanjšanega nadzora ravnanja in nerazsodnosti. Akciji se pridružujejo tudi drugi partnerji, v letošnjem letu se 

akciji kot gosta pridružujeta Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Zveza tabornikov Slovenije. 

Sodelujejo pa s svojimi aktivnostmi tudi občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, aktivno se bo vključilo 

54 slovenskih občin. 

 

Vsi, ne samo mladi, smo lahko pogumni in veseli tudi brez alkohola. S svojim ravnanjem bodimo zgled odgovornega 

obnašanja v družbi.  Poskrbimo za svojo varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu. Več informacij je na naših 

spletnih straneh www.avp-rs.si in Portalu SPV www.avp-spv.si . 
 

Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa 

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

E-mail: spv@avp-rs.si  

www.avp-rs.si 

 

Jugozahodnik je doma v Spodnji Savinjski dolini 

 

Jugozahodnik je precej značilen veter za naše kraje v jesenskem in zimskem času, v ostalih dveh letnih časih pa je manj 

pogost oziroma se skoraj ne pojavi. Običajno zapiha pred prihodom hladne fronte ter prinaša toplejši in vlažen zrak 

(spomladi je zaradi hladnejšega morja bolj suh) iznad toplega Sredozemskega morja. Ko 

ta zrak trči ob Dinarsko pregrado in Julijske Alpe, se prične dvigati in ohlajati, posledično 

nastanejo oblaki in padavine. Če je v zahodni in deloma osrednji Sloveniji takrat oblačno 

z občasnimi padavinami, ki so močnejše na privetrnih straneh hribov in gora, pa je 

povsem drugače vzhodno od Trojan. Tukaj se jugozahodni veter spusti v nižine. Če 

znamo dobro opazovati, bomo hitro opazili oblačno kapo na Čemšeniški (1205 m) in 

Menini planini (1508 m), ki je značilen pokazatelj jugozahodnika v višinah. V naslovu je 

zapisano, da je Spodnja Savinjska dolina dom jugozahodnika, kar je povsem na mestu. 

Sunki jugozahodnega vetra v Celjski kotlini pogosto dosegajo hitrost 30 km/h, občasno 

zapiha tudi močneje. V višjih legah hitrosti presegajo 50 km/h, redkeje pa 100 km/h. 

Poleg Spodnje Savinjske doline jugozahodnik domuje tudi v Zgornji Savinjski dolini, na 

Koroškem, Notranjskem, Kočevskem, na Ribniškem, v Podravju, Pomurju idr. 

 

V tekoči zimski sezoni 2017/2018 smo bili pogosto deležni močnega jugozahodnega 

vetra, ki je marsikje povzročil večjo gmotno škodo. Najmočneje je pihal med 11. in 15. 

decembrom 2017, ko je v višjih legah dosegal viharno moč (v tabeli poglejte najvišje 

vrednosti za nekatere postaje ARSO po Sloveniji, ki so presegale 100 km/h). Na postaji 

Celje Medlog (242 m) je bil izmerjen sunek 20.2 m/s (73 km/h), na postaji Trojane 

Limovce (713 m) pa kar 30.1 m/s (108 km/h). Posledice vetra so bile številne odkrite 

strehe in na stotine podrtih dreves, ki so nekatere kraje odrezali od sveta. 

Vir: ARSO 

 

Literatura in viri: 

 Vrhovec, T., Kastelec, D., Petkovšek, Z. Vreme in podnebje v gorah. Ljubljana, 

Tehniška založba Slovenije, 2006. 

 Izjemno vremensko dogajanje od 8. do 16. decembra 2017. ARSO. URL: 

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/izjem

no-vreme_8-16dec2017.pdf (Citirano 13. 2. 2018). 

 Jasno z Andrejem Velkavrhom: Jesenski jugozahodnik. Dnevnik. 2017. URL: 

https://www.dnevnik.si/1042792389 (Citirano 13. 2. 2018). 

Mišel Podgorski (misel.podgorski@gmail.com) 

Geografija Slovenije #geoslo, https://www.facebook.com/geoslovenija/ 

Najmočnejši sunki 

jugozahodnega vetra po 

Sloveniji med 11. in 15. 

decembrom 2017 

Ratitovec – 40.9 m/s  

(147 km/h)             

Bovec, letališče – 39.8 m/s 

(143 km/h) 

Uršlja gora – 37.2 m/s 

(134 km/h) 

Zgornja Kapla – 36.2 m/s 

(130 km/h) 

Kredarica – 36.1 m/s  

(130 km/h) 

Rogla – 35.2 m/s  

(127 km/h) 

Slavnik – 31.9 m/s 

(115 km/h) 

Trojane Limovce – 30.1 m/s 

(108 km/h) 

Kum – 29.6 m/s 

(107 km/h) 

Vogel – 29.3 m/s 

(105 km/h) 

Nanos – 28.6 m/s 

(103 km/h) 

Lisca – 27.7 m/s 

(100 km/h) 

http://www.avp-rs.si/
http://www.avp-spv.si/
mailto:spv@avp-rs.si
http://www.avp-rs.si/
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/izjemno-vreme_8-16dec2017.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/izjemno-vreme_8-16dec2017.pdf
https://www.dnevnik.si/1042792389
mailto:misel.podgorski@gmail.com
https://www.facebook.com/geoslovenija/
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Brezplačne aktivnosti večgeneracijskega centra Planet generacij 

Hiša Sadeži družbe Žalec 

 
Vsak dan 

od 14.00 do 17.00 

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA  »UČNA POMOČ« 

vsak TOREK in PETEK 

ob 9.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»TAI – CHI« 

vsak TOREK 

ob 17.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

 »SPROŠČANJE S PLESOM« 

vsako SREDO 

ob 8.30 

ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico« 

vsako SREDO 

ob 17.00 

ob 18.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE« 

»ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE« 

vsak ČETRTEK 

ob 9.00 in ob 18.00 

VSEBINE, NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU 

»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA ZA STAREJŠE« 

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

delavnice, tečaje in vadbe. Med šolskimi počitnicami pa organiziramo POČITNIŠKO VARSTVO za 

OSNOVNOŠOLCE od 6 do 11 let.  

Posebni dogodki: 

1. četrtek, 1. 3., ob 9.00: ZIMSKI POČITNIŠKI TABOR ‒ Indijska kuhinja (Robert Kuder); 

2. petek, 2. 3., ob 10.00: ZIMSKI POČITNIŠKI TABOR »Skrivnosti genijev, najboljših vodij in velikanov 

človeštva« (Andrej Pešec);  

3. sreda, 7. 3., ob 10.00: NEPALSKA KUHINJA (Birman Shrestha); 

4. četrtek, 8. 3., ob 11.00: Ustvarjalna delavnica ob dnevu žena; 

5. ponedeljek, 12. 3., ob 10.30 : INDIJSKE VEGI JEDI (Robert Kuder); 

6. četrtek, 22. 3., od 11.00 do 13.00: SLIKARSKA DELAVNICA (Birman Shrestha); 

7. četrtek, 29. 3., ob 10.30 : UPORABA ZELIŠČ IN ZAČIMB V VSAKDANJEM    ŽIVLJENJU (Alenka Tabor). 
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Obiskala nas je štorklja 

OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC 

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

Vsak torek: Japonska kaligrafija ‒ ob 10.30. 

Vsako sredo: Risanje mandal ‒ ob 8.00, Kuharska delavnica ‒ ob 10.00. 

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

Vsak petek: Kuharska delavnica ‒ ob 10.00, vsak drugi teden nordijska hoja okrog Ribnika Vrbje 

 

Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite.  

 

 DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA POTREBUJEJO 

VAS. 

 

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

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

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

socialnega sklada in Občina Žalec. 

 

 

 
 

 

 

 

 
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod 

novorojenčka: 

 
 

 

 27. januarja se je v Celju rodil 50 cm velik in 3170 g težek deček Črt     

     staršema Jani Pustoslemšek in Janušu Juhartu iz Kaple.  

 

                 ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 

 

 

 

 

 

 

Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z 

veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: 

info@obcina-tabor.si. 
 

  

 

 
 

 

Dragi prijatelji narave! 

 
Naj vas tokrat izzovem z uganko. 

Sok, olje in penina, 

nista na mojem jedilniku rutina. 

… 

Sem rjavo-beli ptič, 

ki domuje tam čez grič. 

Še en namig … 

Samci smo manjši od samice, 

a letimo hitreje, kot vse ptice. 

Med vsemi živalmi sem rekorder 

in zelo občutljiv na zastrupljen teren. 
 

 

 

 

Letim lahko s hitrostjo do 320km/h, zato mi ptice s 

težavo uidejo, prehranjujem se izključno s pticami do 

velikosti rac (ogled posnetka). 

Iz vrtca in šolskih klopi 

mailto:hisa-zalec@filantropija.org
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
mailto:info@obcina-tabor.si
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Okoli vaših domov pa boste videli manjše ptice, ki se čez leto hranijo s pajki, žuželkami, 

ličinkami žuželk … pozimi pa so zelo vesele najrazličnejših semen, oreščkov in maščob. 

 

Pripravite danes ptičje pogače in polepšajte zimo pticam v okolici vrtca. Opazujte, katere 

ptice se družijo z vami. 

 

Kmalu na snidenje.   

 

Friderik 

 

 

 

 

Godala in Kuža pazi 
 

Konec januarja so nas v našem vrtcu obiskali učenci Glasbene šole Risto Savin iz Žalca. S sabo pa tokrat niso imeli 

harmonike in kitare, ampak godala. Seveda nam ta beseda ni bila najbolj znana, a ker se vsak dan naučimo kaj novega, nam 

je uspelo tudi tokrat. Spoznali smo violino, kontrabas in violončelo. S skupnim imenom so to godala. Vodja »mini« 

godalnega orkestra gospod Andraž Slakan nam je instrumente predstavil, učenci pa so nam nanje zaigrali. In seveda, 

najprej smo prepoznali skladbo Kuža pazi, ki smo jo skupaj z orkestrom tudi zapeli. Hvala nastopajočim. Bilo nam je lepo. 

 

Klavdija Konečnik 

 

 

Zimska skrivnost 
 

Le kdo nima rad skrivnosti? V Vrtcu Tabor smo jih še posebej veseli. Tokrat so za zimsko skrivnost poskrbeli dijaki 

Gimnazije Celje Center, ki so nam pod vodstvom profesorice in naše sokrajanke gospe Anje Mlakar zaigrali predstavo z 

istim naslovom. Polh, medved, volk, lisica pa veliko glasbe, plesa z dodatkom humorja in veliko pozitivne energije. 

Dvorana je bila polna, otroci in učenci pa vzorni gledalci. Hvala vsem nastopajočim. Mi pa že zremo v prihodnost. Kakšna 

skrivnost nas čaka naslednjič? 

Klavdija Konečnik 
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Načarala bi  idealnega učitelja 

 
Načarala bi idealnega učitelja, 

ki redko dajal nemške bi petice 

in zelo pogosto nemške enice. 

Bil bi zelo zabavno tečen. 

Če mu kdo nagajal bi, 

ga pošteno okregal bi. 

Na koncu se izve, 

da učitelj zakon je! 

 

Zarja Petrovič Poljanec, 3. b, POŠ Tabor 

Grajska čajanka 

 
Že več kot mesec dni v skupini 4‒5 let spoznavamo in raziskujemo gradove ter življenje v njih. Petek, 19. 1., pa je bil prav 

poseben, saj smo pripravili grajsko čajanko. Oblekli smo se v razkošna oblačila, prinesli svoje najdragocenejše skodelice, 

najokusnejši čaj in ko smo ravno ugotavljali, da bi sladkor izboljšal okus, sta prišla Friderik in Veronika Celjska. 

Pozdravila sta vse dvorjane, gospodo, plemstvo, viteze, podložnike, pisarje … in skupaj z nami spila čaj ter celo zaplesala. 

 

Otroci oddelka 4‒5 let z Matejo in Nives 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pripravila Darja Savinek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ŠOLI BREZ UČITELJEV  (narisala Mija Kreča, 3. b, POŠ Tabor) 

Dan v šoli brez učiteljev 

 
Zajtrk, ogrevanje, nato pa odbojka … 

Danes ni bilo učiteljice, da bi padla dvojka. 

Enka danes ni bila problem, 

igrali smo te karte in uživali pri tem. 

Vsak je v eni rundi zmagal 

in potem do stropa skakal. 

Trije smo najboljši par. 

Dan brez učiteljev je pravi dar. 

Malica, naprej pa šport 

in še odlično kosilo, 

nikomur se domov ni prav nič mudilo. 

 

Mija Kreča, 3. b, POŠ Tabor 
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Pohod v Marijo Reko 
 

V nedeljo, 14. 1. 2018, ob 8. uri smo se učenci planinskega krožka POŠ Tabor pod mentorstvom gospe Simone Jan zbrali 

pri ribniku Lisjak. Spremljala nas je tudi planinska vodnica Maja Leskovšek, ki nam je zelo natančno opisovala pot. Kljub 

temu da je rahlo snežilo 

in bilo mrzlo, smo se 

podali na pohod v Marijo 

Reko. Pridružili so se 

nam tudi nekateri naši 

starši in člani PD 

Braslovče ‒ Dobrovlje. 

Ko smo se vsi zbrali, 

smo se malo ogreli s 

plesom.  

 

Pot se je začela po 

asfaltu. Kmalu smo zavili 

desno na makadamsko 

pot. Čez pol ure smo 

prispeli do kmetije 

Štajnar. Pot nas je vodila do naslednje domačije, kjer nas je pričakal zelo prijazen kuža. Sledila je ozka gozdna pot in ko 

smo prišli iz gozda, smo videli cerkev sv. Miklavža. Pot nas je vodila mimo domačije Kisovar. Pri tabli je sledilo skupinsko 

fotografiranje in počakali smo starejše planince, da so nas dohiteli. Par korakov naprej smo lahko opazovali tromejo: Tabor, 

Prebold in Trbovlje. Tu smo zavili desno v klanec, ki je bil najbolj strm na našem pohodu. Prispeli smo do ceste. Hoja po 

njej je trajala kar dolgo. Prispeli smo do cerkve, kjer smo se spustili po stopnicah in končno prišli do našega cilja. Pri koči 

smo dobili zastonj topel čaj. V koči je bila gneča, vendar se je še našla kakšna klop, tako da smo lahko v miru pojedli 

malico in se posladkali s priboljški, ki smo jih imeli s sabo.  

 

Okoli 12.30 smo se začeli počasi vračati. Hodili smo po isti poti, vendar namesto da bi zavili na gozdno pot, smo šli 

naravnost po cesti. Prispeli smo na veliko planoto, kjer stoji kmetija Mak. Pri njih raste zaščitena lipa, ki je zelo stara. 

Hodili smo še nekaj časa in prišli do ribnika. Tam so že čakali starši. Doma sem imel toplo kosilo. Izlet mi je bil všeč. 

Najboljše pa je bilo, ker je snežilo. Vrnili smo se okoli 13.30 ure. 

 

Jakob Juhart, 4. c 

 

Sankanje na POŠ Tabor 

 
V sredo, 7. februarja 2018, smo učitelji Stanka Kužnik Tominšek, Silva Rizmal, Darja Savinek, Simona Jan, Manja 

Drnolšek, Manja Majcen in Maja Jerman z učenci od 1. do 4. razreda POŠ Tabor izvedli zimski športni dan sankanja na 

Sirševem  griču.  

 

Lepo je bilo: 

 ko smo si delali progo in izposojali bobe. 

(Andraž, Zala Ž.) 

 ker smo lahko v šolo prinesli bobe in sani. 

(Mija) 

 ker smo imeli športni dan. (Iris) 

 ko smo šli na sneg. (Ula K.) 

 ko smo lahko v šolo prinesli vrečo s senom. 

(Luka) 

 ko smo delali snežaka. (Timotej) 

 ker smo se sankali. (Matija, Veronika, Zala M.) 

 ko smo se fotografirali ob snežaku. (Gaja, 

Mija, Lovro) 

 ko smo valili kepe in delali snežaka. (Žiga) 

 

Učenci 1. c 
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Na podlagi Zakona o vrtcih  (Ur.l. RS, št. 100/05-UBP, 25/08,98/09-ZIUZGK,36/10,62/10-ZUJPS,94/10-ZIU,40/12-

ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki opravljajo javno službo 

(Ur.l. RS, št. 97/03,77/05,120/05 in 93/2015) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Ur.l. RS, št. 44/99, 120/06,060/15) je 

Občinski svet Občine Tabor na 25. redni seji 19. 2. 2018 sprejel 

 

 

SKLEP 

O CENAH PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V JVIZ OŠ VRANSKO - TABOR, OE 

VRTEC TABOR Z VELJAVNOSTJO OD 1. 2. 2018 DALJE: 

 

 

Program Ekonomska cena Cena živil 

Dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane)   

Prvo starostno obdobje (1–3 let) 411,28 EUR 1,70 EUR 

Drugo starostno obdobje (3–6 let) 378,52 EUR 1,70 EUR 

Kombiniran oddelek 390,08 EUR 1,70 EUR 

 

 

 

 

Št.: 03201-24/2014-25/5 

Datum: 19. 2. 2018  

                                                                                                                               ŽUPAN 

                                                                                                                             OBČINA TABOR 

                                                                                                                             Anton GROBLER 

                                                                                                                               l.r. 

  

VSEBINA 
 

 SKLEP o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko - Tabor, OE Vrtec Tabor z veljavnostjo od 1. 2. 

2018 dalje 

 POROČILO o izidu nadomestnih lokalnih volitev v VE 3 – Kapla, Občina Tabor  
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Na podlagi 90.  člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3,45-1987/08-ZLV-H) 

Volilna komisija Občine Tabor objavlja 

 

POROČILO 

O IZIDU NADOMESTNIH LOKALNIH VOLITEV V VE 3 – KAPLA,  

OBČINA TABOR 

 

 

Volilna komisija Občine Tabor je na 15. seji, 28. 1. 2018, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 

ugotavljanju izidov glasovanja za volitve člana občinskega sveta na predčasnih nadomestnih volitvah 24. 1. 2018 in na 

rednih nadomestnih volitvah 28. 1. 2018 v VE 3 – Kapla, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člana 

občinskega sveta.  

 

I. 

1. Na nadomestnih lokalnih volitvah 28. 1. 2018 je imelo pravico voliti skupaj 240 volivcev, ki so bili vpisani v 

volilni imenik. 

 

2. Glasovalo: 

Skupno število volivcev za  območje občine - 240 

Skupaj glasovalo – 118 volivcev 

Odstotek udeležbe v občini 49,17  % 

 

Skupni rezultat glasovanja za člana občinskega sveta v VE 3: 

Oddanih glasovnic: 122 

Neveljavnih glasovnic: 4 

Veljavnih glasovnic: 118 

 

II. 

Na volitvah za člana Občinskega sveta Občine Tabor je Volilna komisija Občine Tabor ugotovila, naslednje rezultate: 

 

Volilna enota 3, ki obsega območje  naselja KAPLA 

      

Kandidat Št. glasov % glasov Predlagatelj 

1. Ivan HRASTNIK 72 61 skupina volivcev 

2. Marjana ROTAR 46 39 SDS 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da  je v skladu z 11. členom ZLV, za člana občinskega sveta iz 

volilne enote tri, kjer se voli en kandidat, izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel najvišje število glasov: 

 

1. IVAN HRASTNIK, rojen 14. 12. 1969, stanujoč Kapla 25, Tabor, po poklicu strojni mehanik, predlagatelj: 

SKUPINA VOLIVCEV. 

 

 

Številka:  041-01/2014-15 

Tabor, 28. 1. 2018 

 

Pripravila: 

Tajnica OVK 

Saša ZIDANŠEK OBREZA 

  

Predsednik 

OVK Občine Tabor 

David TERŽAN, l.r. 
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Všeč mi je bilo, ko sem se s sankami spustila po hribu. S 

sanmi sem dosegla veliko hitrost. Na koncu sem šla po 

topel čaj. Ajda Drča, 2. c 

 

Všeč mi je bilo, ko smo delali iglu. Zala Stojčević,  2. c 

 

Meni je bilo všeč sankanje. Maks mi je posodil bob in 

zaletel sem se v snežaka. Ožbej Lesjak, 2. c 

 

Bilo mi je fajn, ko mi je Zala posodila bob in sem zelo hitro 

drvela navzdol. Rukalo je, na koncu pa sem padla. Karin 

Špacapan, 2. c 

 

Fino je bilo, ker smo se sankali in delali snežaka. Anže 

Škornik, 3. b 

 

Meni je bilo vse všeč na športnem dnevu! Iza Kvas, 3. b  

Učiteljico sem kepal. Imel sem se fajn…kul…odlično! Z 

Vitom  sva naredila tudi snežaka. Jakob Aljaž Jančar, 3. b 

 

Dobro sem se imel. Skoraj bi padel! To me ni prestrašilo, 

da bi se ne zabaval naprej. S sošolci smo naredili snežaka. 

Anže Ribič Čvan, 3. b 

 

Bilo mi je zelo všeč, ko smo se sankali. Ni mi bilo všeč, da 

sem padel. Ožbej Mlakar, 3. b 

 

Na športnem dnevu mi je bilo všeč, da smo delali snežaka z 

gospo Manjo Majcen ter iglu z gospo Silvo Rizmal. 

Zabavno pa mi je bilo, ko smo  s fanti drsali. Želim si, da bi 

bilo še več  takšnih dni. Nely Zabukovnik, 3. b 

 

Stanka Kužnik Tominšek, Silva Rizmal in Darja Savinek 
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Pohod na POŠ Tabor 

 
V petek, 9. februarja 2018, so se učenci od 1. do 4. razreda odpravili na pohod. Spremljale smo jih učiteljice Stanka 

Tominšek Kužnik, Manja Drnolšek, Silva Rizmal, Darja Savinek, Simona Jan in Mojca Dobnik. Prehodili smo Pondor, 

Kaplo, Ojstriško vas ter Tabor. To je bil obhod kar štirih vasi od sedmih v naši lepi občini Tabor. Naužili smo se čistega 

zraka, okrepili kondicijo in se naklepetali … 

Darja Savinek 
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Pohod 50 + v januarju 
 

Nadpovprečno topel dan za konec meseca januarja smo pohodniki 50 + ponovno dobro izkoristili za naše mesečno 

snidenje. Tokratni pohod je v večini potekal po poteh okoliških gozdov Ojstriške vasi, najprej v smeri Tabor – Klovn, nato 

nazaj proti Ramšakovi kmetiji in na naše izhodišče pri KZ Tabor. 

 

Polni pozitivne energije, dobre volje, novih doživetij in še v lepem sončnem vremenu smo to triurno druženje uspešno 

zaključili. Na takšne nezahtevne pohode vabljeni še ostali člani društva. 

Srečno do prihodnjič! 

                                                                                    Društvo upokojencev Tabor 
 

 

Otroška maškarada 
 

Že star pregovor pravi, da pust mora biti mastnih ust in malo nor. Tega se zaveda tudi 

Turistično društvo Tabor, zato smo organizirali otroško maškarado. Bilo nas je kar 

precej. Veliko je prišlo najrazličnejših žuželk, od pikapolonic, čebelic, pa miške in 

muce so skakale po telovadnici. Kraljične in princeske ter prave orientalske plesalke so 

rajale, da je bilo veselje gledati. Manjkali niso niti vojaki, nindže, kavboji, indijanci. 

Čarovnice so nam pričarale lepo vreme. Še bi lahko naštevala. Upam pa, da nisem koga 

pozabila. Skratka, minilo je lepo popoldne. Imeli smo se lepo in vidimo se prihodnje 

leto.   

Lep pozdrav od tete Pehte 

 

Valentinov ples – od skromnih začetkov do gala prireditve 

 

V soboto, 10. februarja 2018, je v Domu krajanov Tabor potekal že 20. Valentinov ples, tudi letos pod taktirko Društva 

podeželske mladine Tabor.  

 

Začetki segajo v leto 1997, ko so takratni člani prišli na idejo, da dogajanje v občini popestrijo s kakšnim novim 

dogodkom. Odločitev, kaj organizirati, pa v poplavi različnih prireditev ni bila lahka. Po pripovedovanju tedanjega 

Aktivnosti naših društev 
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predsednika Janija Basleta je bil prvih nekaj let to skromen ples, brez posebej okrašene dvorane. Se pa lahko pohvalimo, da 

so imeli prav na našem Valentinovem plesu Modrijani prvi uradni špil! Iz skromnih začetkov se je tradicija začela razvijati. 

Vsi bivši predsedniki ‒ Jani Basle, Marjeta Rak Jezernik, Alen Kovačič in Jana Pustoslemšek so k izvedbi prispevali 

ogromno, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.  

 

Organizacije letošnjega Valentinovega plesa smo se člani DPM Tabor 

tokrat lotili nekoliko prej kot običajno, saj se za takšen jubilejni 

dogodek spodobi, da se zanj še posebno potrudimo. Že v mesecu 

novembru in decembru so se naše članice lotile risanja treh velikih 

plakatov, ki so jih naši pridni fantje postavili po okolici. Moramo jih še 

posebej pohvaliti, saj so jih tako dobro namestili, da jih niti orkanski 

veter, ki nam je nagajal v januarju, ni uničil! 

 

Najbolj naporen pa je bil zadnji teden pred prireditvijo. Kar tri dni smo 

porabili, da smo uredili bar in športno dvorano okrasili jubileju primerno. Letos smo jo po dolgem času oblekli v 

tradicionalno rdeče-belo kombinacijo in jo popestrili z vintage okraski. Seveda to ne bi bilo možno brez naših sponzorjev 

(SIP strojna industrija, FIS d. d. in Kmetijske zadruge Vransko), ki so nam omogočili nakup materiala za okrasitev 

dvorane, kot smo si jo zamislili.  

 

Tako se je v soboto, 10. februarja, 

odvil 20. Valentinov ples, kjer smo 

vrteli pete na plesišču ob zvokih 

ansambla Unikat. Ples je s 

pozdravnim govorom odprl 

predsednik Simon Stiplovšek. 

Seveda pa družabnega večera ne bi 

bilo brez obiskovalcev, ki so se z 

veseljem zavrteli na plesišču Doma krajanov Tabor. Mnoge obraze srečujemo že vrsto let in dejstvo, da se vedno znova 

vračajo, nam zelo veliko pomeni. Letos se lahko pohvalimo, da nam je po skoraj desetletju uspelo popolnoma napolniti 

dvorano, saj so bile vse karte prodane že tri tedne pred dogodkom. Ansambel Unikat je igral vse do jutranjih ur in v dvorani 

je prevladovalo izjemno vzdušje (kar si lahko ogledate tudi v videoposnetkih, objavljenih na naši Facebook strani 

@dpmtabor).  

 

Sami menimo, da je to bil 

eden izmed najboljših 

Valentinovih plesov, kar so 

nam odzivi gostov še samo 

potrdili. V društvu smo zelo 

ponosni na naše delovanje, 

saj vseskozi dokazujemo, da 

smo, mladosti navkljub, 

sposobni organizirati tudi zahtevnejše prireditve in trdno verjamemo, da se bo ta tradicija obdržala tudi v prihodnje. 

»Čeprav smo majhno društvo, nam uspevajo velike stvari, katerih brez tako zagnanih članov ne bi bilo. Zato bi se rad 

zahvalil vsem članom za ves vložen trud, čas, energijo in del mladosti,« nas je po prireditvi pohvalil naš predsednik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakati 

Okraševanje dvorane 

Poskrbimo za vsak detajl 

Dogajanje na plesu 

Dvorana pred začetkom 

Dogajanje na plesu 
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Iz domače župnije 
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DPM Tabor 

 

                                                                                   

        

 
 

Tukaj sem, ker si me klical 

 
Misijon                                                                                                                                           

Besedo »misijon« Slovar slovenskega knjižnega jezika 

predstavi z besedami: skupek verskih prireditev, zlasti 

govorov, v župniji za obnovo verskega življenja. 

 

Prav takšen misijon bomo imeli v naši župniji, Župniji sv. 

Jurij ob Taboru, v času od 16. do 25. marca letos. To bo 

skupek verskih prireditev, ki bodo vabile, klicale in 

spodbujale vse nas k obnovi verskega, krščanskega 

življenja. Vabile, klicale in spodbujale bodo k veselju, 

miru, ljubezni, vztrajnosti, spoštovanju, odpuščanju … k 

odločitvi za krščanske vrednote, za molitev, za 

spreobrnjenje. Vabil, klical in spodbujal bo k našemu 

odgovoru: Tukaj sem, ker si me klical. 

 

Koga kliče, vabi in spodbuja misijon 

Vse in vsakega posebej, vse župljane in občane (saj so v 

našem primeru meje občine in župnije iste), ki boste 

prebrali te vrstice in morda začutili radovednost, povabilo, 

željo … vse, ki se že trudimo živeti krščanske vrednote, 

vse, ki ste se morda oddaljili od cerkve, vse, ki je še ne 

poznate, mlade, starejše, otroke, bolne, invalidne, samske, 

poročene, živeče v cerkvenem zakonu, civilnem zakonu, 

partnerski skupnosti, razvezane … vse, prav vse.  

 

Zakaj misijon 

Misijon ima po Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

namen obnoviti versko življenje v župniji. Prav ta namen 

ima tudi v naši župniji. Misijon v letu 2018 pa nas bo hkrati 

duhovno pripravljal na novo mašo našega župljana Matica 

Lesjaka. Matic se je odzval in sledi Božjemu klicu in 

upamo ter molimo, da bi vztrajal, bil stanoviten in svet. 

Preko Matica Bog kliče tudi vsakega izmed nas, še posebej 

v času misijona od 16. do 25. marca letos in vsakemu daje 

priložnost odgovoriti: Tukaj sem, ker si me klical. 

 

Misijonar                                                                                                                      

Misijonar je tisti, ki širi krščansko vero. V naši župniji bodo 

krščansko vero širili:  

br. Primož Kovač, kapucin, duhovnik, predstojnik 

kapucinskega samostana – gvardijan v Celju, 

br. Metod Benedik, kapucin, duhovnik, raziskovalno se 

posveča cerkveni zgodovini poznega srednjega in začetka 

novega veka, zgodovini redovništva, reformaciji ter 

obdobju katoliške prenove in profesor zgodovine Cerkve,  

s. Anna Walaszek, frančiškanka Marijina misijonarka, 

Poljakinja iz Skupnosti Marije – Zarje nove evangelizacje, 

predstojnica skupnosti v Celju.     

 

Program misijona »Tukaj sem, ker si me klical«  

(16. marec‒25. marec) 

                                                                                                                  

PETEK, 16. marec, TUKAJ SEM 

18.00 Sv. maša in govor za vse, 

po maši Srečanje za animatorje                                                                                                                                                                                                                                              

SOBOTA, 17. marec, JAZ SEM OTROK MARIJIN 

9.00 Sv. maša in govor za vse 

15.00 Oratorijski dan za vse otroke, (vse, ki obiskujejo 

verouk, in tudi tiste, ki verouka ne obiskujejo), 

Romanje od Marije do Marije za starše otrok,  ki 

se bodo udeležili oratorija, 

18.00 Sv. maša in govor za vse,  

Naši prizadevni člani Naši prizadevni člani 
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po maši Srečanje z vsemi župnijskimi sodelavci.                                                                                                                                                                                                                                       

NEDELJA, 18. marec, VERUJEM 

9.00 Sv. maša in govor za vse, 

po maši srečanje z ministranti, 

15.00 Sv. maša in srečanje za ostarele, bolne in invalide, 

zvečer misijonsko srečanje po vaseh. 

PONEDELJEK, 19. marec, sv. JOŽEF 

 9.00 Sv. maša in govor za vse,   

po maši obisk bolnikov po domovih, (za obisk se lahko 

prijavite na tel.  št.: 040 429 894) 

popoldne Verouk, 

17.45 Molitev pred Najsvetejšim, 

18.00 Sv. maša in govor za vse,  

po maši Srečanje za pare (poročene, civilno poročene, 

izvenzakonske skupnosti).                                                                                                                                          

TOREK, 20.  marec, VRNIL SE BOM K OČETU 

9.00 Sv. maša in govor za vse, 

17.45 Molitev pred Najsvetejšim, 

18.00  Sv. maša in govor za vse, 

po maši  Srečanje za starše predšolskih,  osnovnošolskih in 

odraslih otrok.                                                                                                                                            

SREDA,  21.  marec, TI SI KRISTUS 

9.00 Sv. maša in govor za vse, 

17.45 Molitev pred Najsvetejšim, 

18.00  Sv. maša in govor za vse,   

po maši  Srečanje za samske in ovdovele.                                                                                                      

ČETRTEK, 22.  marec, GOSPOD, NAUČI ME 

MOLITI 

 9.00 Sv. maša in govor za vse, 

17.45 Molitev pred Najsvetejšim, 

18.00 Sv. maša in govor za vse,   

po maši  Pričevanje duhovnih poklicev (s. Mira, g. Iztok, s. 

Anna, br. Primož).                                                                                                                                           

PETEK, 23.  marec, DAJ, DA SPREGLEDAM 

9.00 Sv. maša in govor za vse, 

popoldne  Verouk, 

17.45 Molitev pred Najsvetejšim. 

18.00 Sv. maša in govor za vse, 

po maši  Srečanje za mladino.                                                                                                                                                     

SOBOTA,  24.  marec, POKLICAL SI ME 

9.00  Sv. maša in govor za vse,  

17.45 Molitev križevega pota, 

18.00 Sv. maša in govor za vse,  

po maši  Pričevanje zakonskega para.                                                                                                                                                       

NEDELJA ‒ cvetna,  25.  marec, PRVI DAN TEDNA 

pred sv. mašo Molitev križevega pota, 

9.00 Sv. maša in govor za vse, blagoslov butar, zelenja 

in cvetja, nabožnih  predmetov in zahvalna 

pesem. 

 

Marec 2018, v Župniji sv. Jurij ob Taboru 

- v času od 16. do 25. marca bo v naši župniji 

misijon. Še enkrat lepo vabljeni prav vsi. Še več o 

misijonu bo objavljeno v prilogi župnijskih oznanil. 

Dodatne informacije dobite tudi pri članih 

župnijskega pastoralnega sveta iz vašega kraja. 

 

- v četrtek, 29. marec, petek, 30. marec, in sobota, 

31. marec, bodo obredi svetega tridnevja pred 

praznikom vseh praznikov, Gospodovega vstajenja, 

velike noči. Več informacij in ura obredov bo 

objavljeno v župnijskih oznanilih. 

 

 Vida Slakan 

 

Spoštovani občani Občine Tabor  

 

Naj se še sam oglasim pred pričetkom dogodka, za katerega 

upam, da bo zaznamoval vso župnijo sv. Jurija in hkrati vso 

občino. V mesecu januarju sem že obiskal vašo župnijo, 

tako da smo se že spoznali s člani župnijskega pastoralnega 

sveta, mnogi pa ste me srečali v cerkvi. Rad bi še enkrat 

podelil z vami pogled na to, kaj je sveti misijon, oziroma 

kaj je njegov namen. Razlog, da ga bomo skupaj obhajali, 

je novomašna slovesnost, katere bo v celotni Celjski škofiji 

deležna le vaša župnija. Lahko ste ponosni in hvaležni za 

to. 

 

Vsi ste že in še boste povabljeni, da bi se pridružili 

dogajanju misijona. Ko zapišem »vsi«, mislim res na vas 

vse, dragi občani. Misijon nikakor ni le za tiste, »ki hodijo 

v cerkev«. Zakaj? Kaj bomo počeli? 

 

Osnovna želja vsakega človeka je, da bi bil srečen, vesel, 

zadovoljen. Med temi tremi besedami, mi je najboljša 

beseda zadovoljen. Biti zadovoljen s svojim življenjem: 

zadovoljen v svoji koži, zadovoljen s svojo družino, 

zadovoljen s svojo službo, zadovoljen s svojimi sosedi, 

zadovoljen s svojimi uspehi … Le kdo si tega ne želi? In 

kdo mi to lahko zagotovi? 

 

Kadar se me polasti nezadovoljstvo, je najlažje iskati krivce 

zunaj sebe. Pa najpogosteje tam ni prave rešitve za moje 

nezadovoljstvo. Rešitve so v meni. Na misijonu bomo 

odkrivali, koliko in kako mi lahko oziranje na Jezusa 

Kristusa zagotavlja, da bom postal in ostal zadovoljen in s 

tem srečen in vesel človek. Vera se res dotika življenja v 

večnosti, nič manj pa se ne dotika našega življenja na 

zemlji. Kar poglejmo Jezusa: vsi čudeži, ki jih je naredil, so 

ljudem zagotovili bolj kakovostno življenje na zemlji; 

njegovo učenje neprestano govori, kako prav živeti v času 

zemeljskih let in se usposobiti za srečen prehod v večnost; 

njegova srečevanja z ljudmi so model, kako naj tudi mi 

pristopamo k bližnjim. Prav to želimo odkrivati. Kako 

živeti čim bolj polno življenje sedaj in se s tem pripraviti 

tudi za večnost. Zato, ne bojte se pridružiti misijonskemu 

dogodku. Tudi če boš prišel/prišla z držo: prav, tvegam en 

poskus, dobrodošel, dobrodošla. Vsem pa želim, da bi 

odkrivali, da biti kristjan pomeni najprej biti pristen človek 

in krščanstvo nam to zagotavlja. 

 

Mir in vse dobro. 

br. Primož, kapucin 
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Fotokotiček 

Gledanje 

 

Z odprtimi očmi želim 

gledati v tvojo dušo, 

z odprtimi dlanmi želim 

razgrniti tvojo miselnost! 

Želim te varovati zunanjih čustev, 

želim te varovati laži … 

želim te imeti sam ‒ 

zase!! 

Naj vsemogočni daruje nama 

naslednika najine ljubezni, 

naj bo najino bitjece 

brstenje ožarjene prihodnosti!!! 

 

TKsm 

Preteklost 

 

Tudi takrat, ko nisem uspel 

priti do tebe, 

sem te ljubil! 

Tudi takrat, ko si mislila o drugem 

so bile misli pri tebi! 

 

Tudi takrat, ko si me preklinjala, 

sem te oboževal! 

Tudi takrat, ko so tvoje oči 

sovražno zrle vame, 

sem sprejemal tvojo navidezno ljubezen! 

Tudi takrat, ko sem te obsipal z zlatom, 

te nisem sovražil!!! 

 

Tudi danes še mislim  

‒ nate!!! 

 

TKsm 
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Zgodilo se bo 

Foto: Hermina Zorenč 
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Projekt »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju« 

 

VABILO  

na predavanja o demenci 

 

za občane Spodnje Savinjske doline: občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

 

Z demenco se na tak ali drugačen način pogosto srečujemo, zato je zelo pomembno, da na tem področju krepimo svoja 

znanja in izkušnje. Še posebej je to pomembno za svojce, neformalne oskrbovalce in strokovne delavce pri oskrbi oseb 

z demenco. 

Potrebno je tudi ozaveščanje posameznih poklicnih skupin, kot so: uslužbenci v bankah, poštah, trgovinah v lokalnem 

okolju, saj je tovrstno znanje izjemnega pomena za zagotavljanje prijaznih storitev osebam z demenco. 

Izberite svoj termin, temo, lokacijo … 

…………………………………………. 

 

Lokacija: Kulturni dom Vransko, Vransko 134, Vransko 

sreda, 14. marec 2018, ob 18. uri 

 Uvod v demenco, vrste demenc, obravnava demence  

Predavateljica: nevrologinja mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med. 

 

četrtek, 15. marec 2018, ob 18. uri  

Komunikacija in odzivanje na nepredvidljive reakcije oseb z demenco  

ter način komunikacije z osebami z demenco 

Predavateljica: psihologinja dr. Veronika Kragelj. 

……………………………………….…. 

 

Lokacija: Dom II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9 a, Žalec  

ponedeljek, 21. maj 2018, ob 18. uri  

Uvod v demenco, vrste demenc, obravnava demence  

Predavateljica: nevrologinja mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med. 

 

torek, 22. maj 2018, ob 18. uri  

Komunikacija in odzivanje na nepredvidljive reakcije oseb z demenco  

ter način komunikacije z osebami z demenco 

Predavateljica: psihologinja dr. Veronika Kragelj 

 

Predavanje traja 2 šolski uri, nato bo možnost razprave s predavateljico. Udeležba je brezplačna. 

 

Izvajalec projekta »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju« je Dom ob Savinji Celje, skupaj s partnerji v 

projektu. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje. 

Dodatne informacije:  DOM OB SAVINJI, Jurčičeva 6, 3000 Celje   

Kontaktna oseba: Mateja Pavlič, (03) 427 95 06 ali krepitevspomina@domobsavinji.si 

 

Ob podpori županov Spodnje Savinjske doline vas prijazno vabimo k sodelovanju! 

                                              

Bojana Mazil Šolinc 

Direktorica Doma ob Savinji 

Vodja projekta »Živeti z demenco –   podpora v domačem okolju« 

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. 
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Vabilo 

 
Vabimo vas, da nas obiščete na sejmu Altermed, v nedeljo, 18. 3. 2018, od 9. do 

18. ure v hali L celjskega sejmišča. V okviru projekta Eko šola, bomo zastopale 

Vrtec Tabor in predstavile dejavnosti, ki jih pripravljamo z otroki v Friderikovih 

pismih. 

 

Prisrčno vabljeni. 

 

Eko koordinatorka Mateja Jezernik 
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Oglasi 

ŠD Partizan Tabor organizira 

 

KOŠARKARSKO TEKMO STARI – MLADI 
 

v torek, 27. 3. 2018,   

ob 19. uri  

v telovadnici Doma krajanov Tabor. 

 

Vljudno vabljeni. 

ŠD Partizan 

Sekcija košarka 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – MAREC 2018 
 

 

 

 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

3. 3. 2018 
5.00 

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V 

KATSCHBERG 

odhod izpred športne 

dvorane 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

3. 3. 2018 

19.30 

Gledališki abonma 

NA SVIDENJE NAD ZVEZDAMI 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

6. 3. 2018    
10.00 

BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI 

DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

8. 3. 2018 

17.00 
DAN CIVILNE ZAŠČITE SLOVENIJE 

Športna dvorana 

Vransko 

Uprava RS za zaščito in 

reševanje 

10. 3. 2018 

10.00–18.00 

5. VELIKA VSESLOVENSKA RAZSTAVA 

ROŽ IZ PAPIRJA 

Športna dvorana 

Vransko 

DUTŽO Vransko 

Sekcija Vranske Rož'ce 

(041 640 405) 

11. 3. 2018 

10.00–18.00 
5. VELIKA VSESLOVENSKA RAZSTAVA 

ROŽ IZ PAPIRJA 

Športna dvorana 

Vransko 

DUTŽO Vransko 

Sekcija Vranske Rož'ce 

(041 640 405) 

14. 3. 2018 Predavanje Kulturni dom Center za krepitev 
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... in še modrosti naših babic 

 Če je na štirideset mučencev (10. 3.) lepo, bo štirideset dni ostalo tako. 
 
 

 
 

 
 

 Če se na Jožefa (19. 3.) vreme zvedri, prežene za letino kmetu skrbi.  
 

 Marca grmi, lakota beži.  
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DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

SOBOTA, 

24. 2. 
10.00 

PREDAVANJE 

KOLOBARJENJE IN 

OBDELAVA TAL 

Občina Tabor 

sejna soba 

Ajda Štajerska 

051 394 494 

TOREK, 

27. 2. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobč. spl. knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52) 

SOBOTA, 

3. 3. 
16.00‒18.30 

ZAČETNI TEČAJ 

BIODINAMIKE 

SEMENA; BIODINAMIČNI 

PREPARATI 

Občina Tabor 

sejna soba 

Ajda Štajerska 

051 394 494 

ČETRTEK, 

8. 3. 

9.00‒10.00 

 

KROŽEK 

BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE 

Občina Tabor 

sejna soba 

Kmetijsko gozdarski 

zavod, Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

SOBOTA, 

10. 3. 
8.00‒13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o. 

Kapla 16 

Steyr klub 

Savinjske doline 

(041 620 270) 

18.00 »ŽIVETI Z DEMENCO – PODPORA V 

DOMAČEM OKOLJU« 

Vransko spomina 

(03 427 95 06) 

15. 3. 2018 

17.00 
PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU 

Športna dvorana 

Vransko 

OŠ Vransko-Tabor 

(03 703 23 70) 

15. 3. 2018 

18.00 

Predavanje 

»ŽIVETI Z DEMENCO – PODPORA V 

DOMAČEM OKOLJU« 

Kulturni dom 

Vransko 

Center za krepitev 

spomina 

(03 427 95 06) 

16. 3. 2018 

18.00 

Predavanje Franca Kralja 

FRIDERIK IN VERONIKA 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

17. 3. 2018 

10.00 

Otroški abonma 

ŽOGICA MAROGICA 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

17. 3. 2018 

19.30 

Gledališki abonma 

DEKAMERON 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

20. 3. 2018    
10.00 

BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI 

DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

22. 3. 2018 PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU 
Športna dvorana 

Vransko 

Vrtec Vransko 

(03  703 23 90) 

23. 3. 2018 

18.00 
PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

27. 3. 2018 VRTEC NA OBISKU 
Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

30. 3. 2018 VRTEC NA OBISKU 
Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

31. 3. 2018 

13.00‒16.00 
VELIKONOČNA STOJNICA trg Vranskega 

Folklorno društvo 

Vransko 

(041 270 546) 

Koledar dogodkov in prireditev – februar in marec 2018 
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SOBOTA, 

10. 3. 
16.00‒18.30 

ZAČETNI TEČAJ 

BIODINAMIKE 

KOMPOST, KOLOBAR, 

PLEVELI IN ŠKODLJIVCI 

Občina Tabor 

sejna soba 

Ajda Štajerska 

051 394 494 

TOREK, 

13. 3. 
17.00 

PRIREDITEV OB 

MATERINSKEM DNEVU 

Dom krajanov 

telovadnica 

POŠ Tabor 

(03 703 21 80) 

SOBOTA, 

24. 3. 
9.00–12.00 

DAN ODPRTIH VRAT 

KMETIJE LAZNIK IN  

TRŽNICA TD GUŠT TABOR 

Kmetija Laznik 

Miklavž pri Taboru 

Adi Laznik 

(041 543 396) 

TOREK, 

27. 3. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobč. spl. knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52) 

TOREK, 

27. 3. 
19.00 

KOŠARKARSKA TEKMA 

STARI – MLADI 

Dom krajanov 

telovadnica 

ŠD Partizan 

Sekcija košarka 

(031 895 542) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

DATUM URA DRUŠTVO PROSTOR KONTAKT 

PETEK, 

2. 3. 
19.00 

PLANINSKO DRUŠTVO 

TABOR 

društveni prostori Doma 

krajanov 
031 604 429 

SOBOTA, 

3. 3. 
19.00 

PGD OJSTRIŠKA VAS - 

TABOR 

Gasilski dom Ojstriška 

vas 
041 663 681 

NEDELJA, 

4. 3. 
10.00 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 

TABOR 

telovadnica Doma 

krajanov 
031 426 461 

PETEK, 

9. 3. 
21.00 PEVSKO DRUŠTVO TABOR 

društveni prostori Doma 

krajanov 
041 657 580 

PONEDELJEK, 

12. 3. 
19.00 

TURISTIČNO DRUŠTVO  

GUŠT 
Kmetija Laznik 041 543 396 

NEDELJA, 

18. 3. 
9.00 ZBZV NOB – KO TABOR 

društveni prostori Doma 

krajanov 
040 502 954 

SOBOTA, 

24. 3. 
19.00 LOVSKA DRUŽINA TABOR Lovska koča 041 335 274 

 

 
 

             

 

   »Kako je preprost človek v naravi, kot ptica, ki plava pretiho nad nami.« 
  

(Srečko Kosovel)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

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

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

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

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

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

blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega 

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

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

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

tabor.si. 

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

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

Tabor, DPM Tabor, DU Tabor, TD Tabor, RA Savinja, Občinska knjižnica Tabor, 

T. Tavčar.  

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom. 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 

Občni zbori društev Občine Tabor 2018 
 


