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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

Junij je že šesti mesec v letu in 21. junija se je začelo koledarsko poletje. V 

najtoplejšem letnem času nestrpno odštevamo dneve in sanjamo o brezskrbnih in 

sproščenih trenutkih, ko se bomo posvetili  stvarem, ki jih imamo radi. Če boste 

odšli na sprehod v gozd, ne pozabite vzeti s sabo lončka, saj boste našli 

borovnice, ki so dobrega okusa in  imajo številne zdravilne učinke. Borovnice 

večajo odpornost organizma, izboljšujejo vnetja, iz njih lahko izdelamo 

marmelado, kompot, borovničev sladoled in še bi lahko naštevali.  

 

Privoščite si zdrave sadeže iz gozda – borovnice. 

               Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polovica leta je za nami 

 

Šolarjem, dijakom in študentom se bližajo zaslužene počitnice. Čestitke vsem, ki ste dosegli sebi zastavljene cilje. 

 

V lokalni skupnosti se nadaljujejo dela po sprejetih načrtih. OPN se pripravlja za končno potrditev na resornih 

ministrstvih. Posredovane pobude v času javne razgrnitve bodo preučene in obravnavane tudi na 8. seji OS.  

 

Končana je ureditev strelovodov na stari šoli, vrtcu in Domu krajanov. S tem bo večja varnost naših otrok vsaj s tega 

vidika. 

 

Župani si prizadevamo, da se pravilnik o nujni medicinski pomoči ne bi sprejel v obliki, ki prebivalstvo s podeželja 

spreminja v DRUGORAZREDNE državljane. Smo za nadgradnjo obstoječega sistema, ne pa za ukinitve obstoječih 

centrov in daljšanje intervencijskih časov na 20 minut izven urbanih naselij. 

 

Snema se oddaja Vodni krog reke Bolske v petih lokalnih skupnostih od izvira do izliva v reko Savinjo. Del stroškov 

snemanja bomo skušali pokriti s sponzorskimi sredstvi. Donatorjem se vnaprej zahvaljujem! 

 

Ob dnevu državnosti vam želim prijetno praznovanje in iskrene čestitke!    

 

                              

 

Iz županovega kabineta 

Župan Tone Grobler  

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://images.24ur.com/media/images/640x338/Jul2014/61457980.jpg?d41d&imgrefurl=http://okusno.je/recept/zamrznjen-borovnicev-jogurt&h=338&w=640&tbnid=Zbu9dPzIjdSo0M:&zoom=1&docid=n3HoCmi7gX6fvM&ei=9KKCVanSKsyLsAGv9rPYBA&tbm=isch&ved=0CEcQMygfMB8
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Omejitev strani 

Novic 

 

Zaradi varčevalnih 

ukrepov smo omejili 

strani občinskega 

informatorja Novice 

izpod Krvavice na 

največ 20 strani. Pisce 

prosimo za kratke in 

jedrnate članke.  

 

Hvala za 

razumevanje. 

 

Uredniški odbor 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 97/2010), 29. člena 

Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,120/06-odl.US, 17/08 in 46/14-ZON-C) in 15. člena Statuta Občine 

Tabor (Ur.l. RS, št. 120/06), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja  

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2014 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oz. ukrepov varstva divjadi in 

biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje 

gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in 

vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v 

občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem.  

2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 

divjadjo, ki bo 19. 6. 2015 v celotnem besedilu objavljen  na spletni strani: www.obcina-tabor.si in oglasni deski Občine 

ter  razpisno dokumentacijo, ki jo lahko dvigneta v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Tabor. 

 

3. VIŠINA SREDSTEV 

Višina sredstev iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je 574,30 EUR.  

 

Podrobnejše informacije: Simon Jan, telefon: (03) 705 70 85, e-pošta: simon.jan@obcina-tabor.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nove oglasne table 
 
Skladno s prejetimi pobudami občanov in svetnikov Občinskega sveta Občine Tabor smo v mesecu juniju postavili dve 

novi oglasni tabli. Tabli se nahajata v naselju Kapla – Gorjakovo (pri kmetiji Pustoslemšek) in v zgornjem delu Kaple (ob 

avtobusni postaji in domačiji Bobnar). Upamo in želimo, da 

bo z novima oglasnima deskama obveščenost občanov v teh 

dveh naseljih veliko boljša. Vsem sodelujočim pri izvedbi in 

obema domačijama za soglasje k postavitvi se najlepše 

zahvaljujemo. 

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje 

 

Skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 

1/12 z dne 6.1.2012) je priključitev na območjih, kjer se gradi, obnavlja ali je zgrajena javna 

komunalna infrastruktura, obvezna. Postopek za priključitev obstoječih objektov je sledeč: 

- plačilo komunalnega prispevka (odločba po vlogi za izdajo KP ali odločbi po 

uradni dolžnosti);  

- vloga na JKP, d. o. o., za soglasje za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje,  

- praznjenje obstoječe greznice ali MČN (kontakt JKP d.o.o. tel. 03/713 67 50), 

- izvedba priključka na javno kanalizacijsko omrežje (v lastni režiji ali z uradnim 

izvajalcem gradbenih del, ob upoštevanju standardov za izvajanje komunalnih 

priključkov). 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na Občini Tabor: Simon Jan (03) 705 70 85. 
 
 

 
 

 
 

Simon Jan 

Simon Jan 

http://www.obcina-tabor.si/
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Lesen kozolec v Ojstriški vasi 

 

Občina Tabor poziva morebitne interesente, ki potrebujejo lesen kozolec oziroma toplar, k 

oddaji ponudbe. Kozolec se nahaja na lokaciji pri igrišču v Ojstriški vasi in bo oddan 

najboljšemu ponudniku. 

 

Interes izrazite pisno na naslov Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, ali ustno na zapisnik 

na občinski upravi, do vključno 15. 7. 2015. Dodatne informacije lahko pridobite na e-pošti: 

alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si ali telefon 03/705 70 82. 

 

 Alenka Kreča Šmid 

 

Praznovali 96 in 90 let 

 

V petek, 12. junija, je svoj 96. rojstni dan praznovala najstarejša občanka 

Slavka Leskovšek iz Ojstriške vasi. Na njenem domu so jo obiskali župan 

Anton Grobler, predsednik društva upokojencev Milan Blatnik in 

poverjenica društva za Ojstriško vas Anica Semprimožnik. Zaželeli so ji 

vsega dobrega, predvsem pa zdravja in dobrega počutja. Razveselili so jo 

tudi s šopkom in darilom. Slavje so nadaljevali v sproščenem vzdušju, ko so 

ob klepetu zaključili prijetno popoldne.  

 

Že naslednji dan pa je visoki jubilej praznovala Marija Dernolšek. 

Slaničarjeva Mici je svojih okroglih 90 let praznovala v družbi sorodnikov 

in prijateljev, na njeni skrbno urejeni in prijetni domačiji pod Krvavico pa 

so jo obiskali tudi župan, predsednik društva upokojencev in predstavnica 

občine Tatjana Kovče. V dar so ji poklonili skromno darilo in ji zaželeli 

zdravja, zadovoljstva in iskrivih misli. Sama se je obiska zelo razveselila, 

presenetila pa jih je s svojo dobro voljo in radoživostjo.  

 

Slavljenkama voščijo še veliko zadovoljnih let tudi ostali člani društva 

upokojencev in občinska uprava. 

 

Ana Leskovšek  

 

Mlečna kraljica v Taboru 

 
Mlekarna Celeia je aprila na slavnostnem dogodku v 

Velenju razglasila novo mlečno kraljico Zelene Doline 

za leto 2015. Ta naziv si je prislužila naša krajanka 

Maja Sirše. Njena naloga je spodbujanje ljudi k 

uživanju mlečnih izdelkov, ozaveščanje o pomenu 

zdravega načina prehranjevanja, promoviranje uživanja 

mleka in mlečnih izdelkov ter ozaveščanje o kakovosti 

domačega, slovenskega mleka brez gensko 

spremenjenih organizmov. Svoje poslanstvo je v 

Taboru predstavila že dvakrat. Sodelovala je v 

slavnostni paradi na Šentjurskem sejmu, predstavila pa 

se je tudi na dogodku, ki ga je organizirala Kmetijska 

zadruga Savinjska dolina v svoji enoti v Taboru. Tu je 

bila degustacija mlečnih izdelkov Mlekarne Celeia, 

mlečna kraljica pa je pozdravila zbrane občane, župana Antona Groblerja, direktorico KZ Savinjska dolina Darinko Pikl in 

otroke iz vrtca. Tudi na Občini Tabor smo ponosni, da imamo tako aktivno promotorko kmetijstva in mlekarstva.     

 

Ana Leskovšek 

mailto:alenka.kreca.smid@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.  

 Na zgoraj navedeno telefonsko številko in e-naslov miha.centrih@pravnaklinika.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergantovanje 
 

Na prekrasno nedeljsko jutro, 7. junija, se je spet skupaj zbrala Bergantova žlahta. Ker je bilo deseto po vrsti, smo rekli, da 

mora biti doma v Taboru, od koder pač izviramo, in da imamo sveto mašo za naše rajne. Že zjutraj smo iskali senco pod 

krošnjami jablan pri Mihu. 

 

Meni je najljubše, ko se zbiramo. Vsakega posebej se 

razveselimo, se pozdravimo in začne brneti kot bi čebele 

rojile. In ne boste verjeli, res so tudi čebele rojile. Kar čez 

cesto, iz Markovega čebelnjaka so se zbrale na jablani. 

Domači čebelarji so vse rešili, tako kot je potrebno. 

Sledila je topla malica in prvič smo organizirali srečolov. 

Vsaka srečka je zadela in v hipu so bile razprodane. 

Zmenili smo se, kdo bo pri sv. maši bral berilo in kdo bo 

pel na koru. Pričakala nas je prelepo okrašena cerkev, saj je bila prej slovesnost sv. obhajila. Z lepimi občutki smo se 

potem iz cerkve odpeljali na čudovit ambient, ki ga imamo Šentjurčani sredi gozda, na ribnik. Po dobrem kosilu sta nas 

Žiga in Luka s harmoniko in baritonom dvignila s stolov, nekateri pa so se odločili za pohod do Lovske koče in bili 

nagrajeni s prelepim razgledom.  

  

Seveda smo se imeli veliko za pogovoriti, malo potožiti glede zdravja, daš ali dobiš kak dober nasvet, obudili smo kakšen 

spomin, naredili načrt za naprej in je popoldne šlo mimo. Razšli smo se prisrčno in v želji, da se dobimo naslednje leto v 

isti sestavi ali pa še kdo več. 

Brezplačno svetovanje za naše občane 

Zvonka Drča 

Foto: Nataša Bergant 
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Maček je zver 

 

Vsak dan se peljem mimo, pridni, delavni ljudje, je bilo vedno moje mnenje. Dvakrat sem zadnje čase opazila suho muco 

ob cesti na poti v gozd v bližini edine hiše. Včeraj se ustavim. Gospodar me skeptično sprejme, vprašam ga glede muck. 

»Ja, štiri imamo,« mi odgovori in jih že vidim, kako stojijo skupaj in čakajo ob hiši. Nagovorim ga, zakaj so suhe, in meni, 

suh maček je "faulast" maček!!! Maček je zver! Da hranijo domačo hrano, kaj naj bi to bilo, mi ni znal povedati. Pustim 

jim hrano za nekaj dni, a nisem sigurna, da bodo hranili. Nikjer posode za hrano. Pri vsem tem se mi pohvali, da imajo še 

tretjega psa! Enega vidim v premajhnem boksu, verjetno pitbul mešanec, drugi na prekratki verigi, tretji še mladič v 

garaži! Muce so suhe, ena ima rano na vratu, v slabem stanju, prehlajene oči, vse izgledajo bolne. Da imam kot ljubiteljica 

živali ter članica društva Mačje vile stalno hrano v avtu, živalim odprem konzervo. Zvrnejo se na hrano, hudo mi je, ko to 

gledam, in vem, da je podobno stanje še marsikje. Dvomim, da se kdo ukvarja ali izpusti oba psa, da se zdivjata. Slišala 

sem, da je v časih, ko se psi ženijo, če niso kastrirani je to naravni nagon, prav pri tej hiši psa, ko se je vrnil s potepanja, 

gospodar hudo pretepel! 

 

Ljudje božji, vsaka žival ima pravico do življenja in odgovarjamo za njo, če jo imamo!! Muce je potrebno dati na 

sterilizacijo, kar mi lahko pomagamo po društveni ceni, tudi za lastniške muce, saj dobro sodelujemo z veterinarji. Ne kot 

včasih, da se zakopljejo v gnoj, odvržejo v vodo itd. Po zakonu smo dolžni preprečiti skotitev nezaželenih živali ter 

primerno skrbeti za te, katere imamo. Lastno pobijanje je mučenje živali in se kaznuje z globo do 1000 eur!! In tudi 

"naravna selekcija", kot sem že neštetokrat in tudi včeraj slišala, je neodgovorno in človeka nevredno dejanje. Članice smo 

aktivne že vrsto let, društvo je še mlado, je v Gotovljah. Pride pomagat, tako da se lastniki lahko obrnete na nas. V 

primerih nelastniških muc (odvržene živali brez lastnika) mora stroške pokriti občina, vsaka občina ima sredstva za takšen 

namen! Tudi tu rade pomagamo. Na žalost v nekaterih primerih mora ukrepati tudi živalska policija in inšpekcija, če ljudje 

sami me pomagajo svojim živalim in ne prepoznajo potrebe. Pa še en nasvet za te vroče dni. Poskrbite, da ima pes, ki je 

priklenjen (na žalost jih je še preveč) ali v boksu, zmeraj dovolj vode na razpolago, da je ne more razliti pa mora poskrbeti 

gospodar. In senco seveda. Skrbite lepo za vaše živali, saj nam popestrijo dan in so nam dostikrat najboljši prijatelji v 

življenju. Ne glejte proč, če kje opazite stisko živali, katere si same ne morejo pomagati. Gospodu sem odgovorila, da je 

dostikrat človek največja zver!!! 

Kontakti na tel.: 041 315 926 

Irena Zimmermann  

 

Želite odpreti dopolnilno dejavnost na kmetiji? 

 

Kaj je dopolnilna dejavnost na kmetiji? 

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča 

boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči 

kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji. 

 

Skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 

njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev 

dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetiji, vpis v register kmetijskih gospodarstev, 

podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih 

dejavnostih določa Uredba o dopolnilnih dejavnostih na 

kmetiji (Ur. list RS, št. 58/14). 

 

Kdo je lahko nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji? 

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko nosilec 

kmetije ali član kmetije, ki ima za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji soglasje nosilca kmetije. 

Dopolnilno dejavnost lahko opravljajo nosilec dopolnilne 

dejavnosti, člani kmetije in zaposleni na kmetiji. 

 

Katera kmetija lahko registrira tovrstno dejavnost? 

Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora 

imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih 

površin, razen v primeru čebelarstva, predelave medu in 

čebeljih izdelkov ter apiturizma. 

 

Za izračun primerljivih kmetijskih površin se upošteva 

vrsta rabe v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco 

dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Za izračun 

primerljivih kmetijskih površin se upoštevajo prijavljene 

grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva 

(v nadaljnjem besedilu: GERK) v Register kmetijskih 

gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. 

Glede na različne vrste dejanske rabe GERK se za en 

hektar primerljivih kmetijskih površin štejejo: 

- 1 ha njiv,  

- 2 ha travnikov ali ekstenzivnih ali travniških 

sadovnjakov,  

- 0,3 ha intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, 

oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč ali rastlinjakov 

ali  

- 6 ha drugih površin.  

 

Na kmetiji se ne sme opravljati posamezna vrsta 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če je nosilec ali član 

kmetije samostojni podjetnik posameznik, registriran za 
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istovrstno dejavnost, ali zakoniti zastopnik pravne osebe 

ali ima večinski delež v pravni osebi, registrirani za 

istovrstno dejavnost. 

 

Katere vrste dopolnilne dejavnosti se lahko registrira? 

- predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih 

sadežev in zelišč;  

- predelava gozdnih lesnih sortimentov;  

- prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;  

- vzreja in predelava vodnih organizmov;  

- turizem na kmetiji;  

- dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, 

storitvami oziroma izdelki;  

- predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in 

prodaja energije iz obnovljivih virov;  

- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in 

opremo, zakol živali ter ročna dela;  

- svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, 

gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo.  

 

Kje lahko registrirate dopolnilno dejavnost na 

kmetiji? 

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora pred 

začetkom opravljanja dopolnilne dejavnosti pridobiti 

dovoljenje krajevno pristojne upravne enote. Vlogo 

prosilec dobi na upravni enoti ali na spletnem naslovu 

(http://www.upravneenote.gov.si/zalec/o_upravni_enoti/o

brazci_upravne_enote_zalec/ ). 

 

Dopolnilna dejavnost se lahko začne izvajati po 

dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih 

za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti 

določajo področni predpisi. 

 

Hkrati bi vas opozorili, da letni dohodek iz dopolnilnih 

dejavnosti na kmetiji ne sme presegati treh povprečnih 

letnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v 

preteklem letu, na območjih z omejenimi možnostmi za 

kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati petih povprečnih 

letnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v 

preteklem letu. Kot dohodek iz dopolnilne dejavnosti se 

šteje dohodek, brez znižanj, povečanj in davčnih olajšav, 

ugotovljen kot razlika med davčno priznanimi prihodki in 

odhodki, kakor je izkazan v davčnem obračunu 

akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Kadar se 

davčna osnova od dohodka iz dopolnilne dejavnosti 

ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se kot 

dohodek iz dopolnilne dejavnosti šteje dohodek 

dopolnilne dejavnosti, ugotovljen na podlagi podatkov 

obračuna dohodnine iz dohodka iz dejavnosti. 

 

Obstoječi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti z 

določbami te uredbe najpozneje do 1. januarja 2016. 

Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so prejeli 

sredstva iz naslova ukrepov razvoja podeželja in se 

jim do 1. januarja 2016 ne bo iztekla petletna 

obveznost iz odločbe o pravici do sredstev, morajo 

opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji uskladiti 

z določbami te uredbe v 60 dneh po izteku petletne 

obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 

 

Nazadnje velja omeniti še, da Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano pripravlja spremembe predmetne 

Uredbe, katere bistvena novost naj bi bila v širitvi nabora 

dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kamor naj bi spadale 

tudi socialno-varstvene storitve in prodaja energije iz 

obnovljivih virov. 

 

Za podrobnejše informacije, povezane z izdajo dovoljenja 

za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, nam 

pišite ne e-naslov: ue.zalec@gov.si ali nas pokličite na 

tel. št. (03) 71 35 120. 

 

                                                                                                    

Simona Stanter, načelnica 

 

Državna štipendija – dijaki in študenti 

 

Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za 

državno štipendijo lahko vlagatelji – dijaki vložijo v 

mesecu avgustu, študentje pa v mesecu septembru na 

Center za socialno delo Žalec, osebno, po pošti ali v 

elektronski obliki. 

 

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki: 

 so državljani Republike Slovenije; 

 zadostijo drugim splošnim pogojem za 

pridobitev štipendije (starostni pogoj ter pogoj, 

da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne 

opravlja samostojne registrirane dejavnosti, da 

ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb in da ni 

poslovodna oseba gospodarske družbe ali 

direktor zasebnega zavoda); 

 izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede 

povprečnega mesečnega dohodka na 

družinskega člana. 

V imenu mladoletnih dijakov za štipendijo zaprosijo 

njihovi starši. Štipendije se podeljujejo za študij na 1. in 

2. bolonjski stopnji. Državno štipendijo za izobraževanje 

v tujini lahko pridobi državljan Republike Slovenije pod 

splošnimi pogoji iz zakona (ZŠtip-1), če se izobražuje 

po  javno veljavnem izobraževalnem  programu. 

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/
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Trajanje in izplačevanje državne štipendije 

  

Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za 

posamezen letnik na isti ravni 

izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v 

mesecu za pretekli mesec, razen v končnem letniku 

srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust ne izplačuje. 

Štipendist je na podlagi vloge upravičen do nadaljnjega 

prejemanja državne štipendije v novem 

šolskem/študijskem letu, če izpolnjuje splošne pogoje iz 

tega zakona, pogoj glede cenzusa in je uspešno zaključil 

letnik, za katerega je prejemal štipendijo. 

 

Državna štipendija se izplačuje v času absolventskega 

staža do diplome le v primeru štipendijskega razmerja, 

sklenjenega v preteklem študijskem letu, vendar v celotni 

dobi izobraževanja le eno študijsko leto. Štipendist je 

upravičen do prejemanja državne štipendije v času 

podaljšanega absolventskega staža, če v času 

absolventskega staža ni prejemal državne štipendije ali 

kakšne druge štipendije (upravičenost za dobo 12 

mesecev). Do izteka absolventskega staža oziroma do 

izteka podaljšanega absolventskega staža je štipendist 

dolžan štipenditorju predložiti ustrezno dokazilo o 

uspešnem zaključku izobraževanja (diplomo).  

 

Mirovanje štipendijskega razmerja 

  

Štipendijsko razmerje miruje, če: 

 štipendist ni izdelal letnika, dovoljen pa mu je 

ponovni vpis v isti letnik istega izobraževalnega 

programa (razen, če letnika ni izdelal zaradi 

dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov); 

 štipendist preseže cenzus za pridobitev 

štipendije; 

 štipendist izgubi status dijaka ali študenta in mu 

je dovoljeno opravljanje učnih ali študijskih 

obveznosti; 

 štipendist ne vloži vloge za nadaljnje 

prejemanje državne štipendije. 

Prenehanje štipendijskega razmerja 

  

Do prenehanja štipendijskega razmerja pride v primeru, 

ko: 

 štipendist po svoji krivdi ne dokonča letnika, za 

katerega je prejemal državno štipendijo; 

 sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli; 

 izgubi status dijaka ali študenta;  

 spremeni izobraževalni program brez soglasja 

štipenditorja; 

 štipendijo pridobi na podlagi posredovanja 

neresničnih podatkov; 

 če po enoletnem mirovanju štipendijskega 

razmerja ne predloži ustreznih dokazil.  

Sabina Jerman 

 

 

Podnebne spremembe – Strokovno predavanje dr. Lučke Kajfež Bogataj 
 

9. 6. 2015 smo obiskovalci na predavanju dr. Lučke Kajfež Bogataj o podnebnih spremembah lahko podrobneje spoznali 

njeno delo raziskovalke na področju klimatologije in meteorologije. 

 
Da njena dobra dela, za katera je prejela številna priznanja, poznamo, je 

potrdila številna prisotnost. Med drugim ni odveč, če povemo, da je 

sodobitnica Nobelove nagrade za mir 2007, ki jo je prejela skupaj s 

klimatologi IPCC – Medvladnega odbora za podnebne spremembe pri 

Združenih narodih, katerega aktivna in kritična članica je. Je tudi redna 

profesorica na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, predstojnica Katedre za 

agrometeorologijo, ena najvidnejših osebnosti s področja ekologije in 

okoljskih sprememb v Sloveniji in ena od začetnic raziskovanja vpliva 

podnebnih sprememb. Je avtorica treh knjig o tej tematiki: Kaj nam prinašajo podnebne spremembe, Vroči novi svet in 

Planet voda, ki je izšla letos pri Cankarjevi založbi. V Evropskem letu za razvoj, ki je osrednja tema razširjenega termina 

Tedna vseživljenjskega učenja, je na večeru v knjižnici spregovorila predvsem o vzrokih in posledicah podnebnih 

sprememb. Pojasnila nam je, kaj se dogaja s podnebjem in zakaj je to pomembno vedeti. Ključna za premik držav sveta v 

boju proti podnebnim spremembam in za preživetje človeštva ni le stroka. Velikega upanja v napredku za spremembe ne 

moremo pričakovati, če se ne bomo spremenili ljudje oziroma potrošniki z aktivnim odnosom do aktualne problematike. 

Po predavanju smo naši gostji lahko zastavili tudi kakšno vprašanje. 

 

"Zemlja je kot lepa nevesta, ki za okras ne potrebuje draguljev, ki jih je obdelal človek, temveč je zadovoljna z zelenjem 

svojih travnikov, zlatim peskom svojih morskih obal in dragocenimi kamninami svojih planin." (Kahlil Gibran)  

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 
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Gorazd Kozmus 

Najpomembnejše je dobro sodelovanje 

 

Gasilska zveza Žalec je program prireditev ob 60-letnici 

delovanja pričela v petek, 29. maja, z obiskom občinskih 

središč in strokovnim forumom v Braslovčah. Na 

strokovnem forumu sta sodelovala tudi predsednik 

Gasilske zveze Slovenije Jošt Jakša in direktor Uprave 

RS za zaščito in reševanje Darko But. 

 

Vodstvo Gasilske zveze Žalec je v petek popoldne obiskalo 

vodstva občin Žalec, Polzela, Tabor, Vransko in Braslovče. 

Zveza namreč povezuje 32 prostovoljnih gasilskih in eno 

industrijsko prostovoljno gasilsko društvo iz teh občin. V 

Žalcu jih je sprejel podžupan Ivan Jelen, v postroju pa je 

bilo 97 prostovoljnih gasilcev in 18 vozil. Na Polzeli jih je 

poleg župana Jožeta Kužnika pričakalo 34 operativcev in 7 

vozil, v Taboru jih je sprejel župan Anton Grobler s 26 gasilci in 4 vozili, na Vranskem župan Franc Sušnik in 34 gasilcev z 8 

vozili, v Braslovčah pa župan Branimir Strojanšek in 60 gasilcev z 10 vozili. Predsednik Gasilske zveze Žalec Edvard Kugler je 

županom izročil pismo z zahvalo za sedanjo podporo in z željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju.  

 

V novem Domu kulture v Braslovčah je zatem potekal strokovni forum o Gasilski zvezi Žalec v sistemu zaščite in reševanja, na 

katerem so govorili o številnih aktualnih temah, povezanih s sodelovanjem vseh sil, vključenih v zaščito in reševanje, tudi o 

statusu gasilcev. Poleg predsednika in poveljnika Gasilske zveze Žalec Edvarda Kuglerja in Davida Krka so bili osrednji govorci 

predsednik Gasilske zveze Slovenije Jošt Jakša, direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, vodja Nujne medicinske 

pomoči Celje Dorijan Zabukovšek, major Slavko Vozel iz generalštaba Slovenske vojske, komandir Policijske postaje Žalec 

Gorazd Trbovšek in v imenu petih županov Branimir Strojanšek. 

 

Praznovanje 60-letnice žalske gasilske zveze se je nadaljevalo v soboto, 13. junija, ko je ob 17. uri na Vranskem potekala 

nogometna tekma med ekipo gasilcev GZ Žalec in ekipo Slovenske vojske, vrhunec pa bo v petek, 26. junija, od 17. ure dalje na 

Šlandrovem trgu v Žalcu, kjer bo predstavitev gasilske tehnike, gorske reševalne službe, jamarjev, nujne medicinske pomoči, 

policije in slovenske vojske, prikazali bodo ukrepanje ob prejemu sumljive pošiljke, v primeru prometne nesreče in ukrepanja z 

AED (defibrilatorjem), ob 21. uri pa se bo pričela slavnostna akademija.  

 

Skupina za promocijo 

 

Glasbena šola Risto Savin Žalec v veliki dvorani Cankarjevega doma 

 

V soboto, 13. junija, je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani potekala slovesna razglasitev državnih 

tekmovanj iz znanja za šolsko leto 2014/2015, v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Prireditev, ki 

je potekala pod imenom Zotkini talenti, je z uvodnim nagovorom otvoril častni pokrovitelj, predsednik Vlade Republike 

Slovenije dr. Miro Cerar, mladim pa je spregovoril tudi predsednik Javne agencije za raziskovalno dejavnost Jozsef 

Gjorkos, prisotna pa je bila tudi ministrica MIZŠ. Na 

prireditev je bilo povabljenih več kot 800 prejemnikov zlatih 

priznanj, vsako leto pa se prireditve udeleži več kot 1500 

povabljencev. Podelitev so z glasbenimi točkami popestrili 

talenti, ki so bili izbrani na posebnih, za to namenjenih 

natečajih. Med njimi je bila tudi komorna skupina Glasbene 

šole Risto Savin Žalec, ki jo sestavljajo Vita in Lara Sonjak, 

Tajda Randl, Lucija Omladič, Jurij Plaskan in Andraž Slakan, 

mentorja skupine pa sta prof. Andraž Slakan in prof. Melita 

Estigarribia Villasanti. Ob plesni spremljavi mladih plesalcev 

so mladi glasbeniki glasbene šole navdušili polno dvorano 

Gallusove dvorane in izjemno pripomogli k ugledu glasbene 

šole in glasbenega šolstva nasploh tudi pred visokimi gosti 

prireditve. 
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S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčka: 
 
 

 
 

 
 

 

 16. aprila se je rodil 53 cm velik in 3900 g težek deček Uroš staršema Sanji Hrastnik in  

     Urošu Vozliču iz Kaple.  

 

 

 

 

 

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. 

 

  ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiskala nas je štorklja 

V domu je prijetno in družabno 
 

V Zavod sv. Rafaela Vransko (Naš dom, kot ga imenujejo 

domačini) je gospa Ana prišla v mesecu septembru 2014. 

V Naš dom se je gospa odločila priti iz razloga, da se po 

padcu in operaciji kolka uspešno rehabilitira in ponovno 

postavi na noge. V Naš dom si je želela priti, ker je dom 

obdan s čudovito naravo in mirom, ki ga narava ponuja. 

 

Ob prihodu v dom je bilo zanjo zelo težko, spoznala je, da 

pri njenih 87 letih ne bo enostavno najti telesne in psihične 

moči, da bo lahko ponovno samostojna pri svojih 

vsakdanjih dnevnih aktivnosti. 

 

Gospa Ana je svoje otroštvo preživela na Ptuju, se 

poročila in po moževi smrti živela pri sorodnikih v 

Gotovljah pri Žalcu. Veliko časa je namenila varstvu otrok 

ter ročnim spretnostim, predvsem šivanju. 

 

Ko je prišla v dom, si je želela samo, da bi lahko hodila, se 

samostojno gibala s pripomočkom za hojo ter se družila s 

stanovalci. Z močno voljo in pozitivno energijo ter 

strokovno pomočjo zaposlenih ji je uspelo doseči cilj. 

Spoznala je, da se je potrebno tudi osebnostno spremeniti, 

da si se sposoben prilagoditi in prilagajati vsem dogodkom 

naprej v življenju. 

 

Gospa Ana pravi: »Zelo sem zadovoljna v domu in se 

prijetno počutim.« Z ostalimi stanovalci in sostanovalko se 

dobro razume, zelo rada telovadi, je vedno nasmejana, 

rada se pridruži družabnim aktivnostim in dogodkom. In 

ko začuti, da bi želela miru, se umakne v svojo sobo, kjer 

se zelo dobro počuti. 

 

Za konec pa gospa Ana pove: »Prav sem se odločila, da 

sem ostala v domu in bom še naprej vztrajna in zbrala 

dovolj poguma za življenje.« 

 

Simona Novak, mag. zdr. ved. in dipl. fizioterapevtka 

Pozdravili smo mlečno kraljico Zelene 

Doline Slovenije 2015 

 
V petek, 29. maja, smo v Taboru pred našo trgovino 

pripravili svečani sprejem za aktualno mlečno kraljico 

Majo Sirše. Naloga mlečne kraljice je promoviranje 

slovenskega mleka in mlečnih izdelkov. Maji smo 

zaželeli veliko uspehov pri njeni aktivnosti, saj se vsi 

tisti, ki smo odvisni od mlečne proizvodnje, zavedamo 

pomembnosti njenega poslanstva. Zatrdili smo ji, da 

promovira pravo stvar, saj proizvajalci s svojim delom 

in znanjem stojimo za kvaliteto namolženega mleka, 

ki ga Mlekarna Celeia predela v res okusne, zdrave in 

raznolike izdelke. 

 

KZ Savinjska dolina, z. o. o. 

Ideje za navdih kmetovanju 
 

Vabimo na ogled učnega poligona na območju Poljčan, 

ideje za navdih kmetovanju. Odhod bo v torek, 7. 7. 

2015, ob 8. uri izpred hotela v Žalcu, povratek ob 13. 

uri. Cena prevoza in ogleda je 20 € na osebo. Prijave (z 

garancijo) zbiram  Maja Klemen Cokan, KGZS, Zavod 

Celje, izpostava Žalec, tel: (03) 710 17 86 ali 041 498 

266 ali na maja.klemencokan@ce.kgzs.si, do zasedbe 

mest na avtobusu s 15 sedeži. V kolikor bo veliko 

interesentov, bomo ekskurzijo ponovili.  

 

Maja Klemen Cokan 

mailto:maja.klemencokan@ce.kgzs.si
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Zaključno srečanje ob koncu šolskega leta Vrtca Tabor na Ranču Mustang 

 

V torek, 2. 6. 2015, ob 17. uri smo se otroci, starši in strokovne 

delavke zbrali na zaključni prireditvi Vrtca Tabor. Po uvodnem 

pozdravu ge. Klavdije Konečnik in ravnateljice ge. Majde Pikl se nam 

je predstavil vrtčevski zborček pod mentorstvom Doris Lukman in 

Nine Mak Lopan, ki nam je zapel šest pesmi. Taborniki, pod 

mentorstvom Mateje Jezernik in Klavdije Konečnik, pa so nam zapeli 

taborniško himno. Tako smo ob sproščenem vzdušju nadaljevali 

pestro športno popoldne v družbi otrok in njihovih družin. Vse 

delavke smo pripravile gibalno-športne dejavnosti po postajah, kjer so 

otroci in prav tako njihovi starši preizkušali svoje gibalne sposobnosti 

in spretnosti. 

 

Skrbniki Ranča Mustang so poskrbeli za hladno osvežitev in gostoljubje, za kar sem 

jim še posebej zahvaljujemo. Druženje smo zaključili nasmejano in rahlo utrujeno, 

prav tako pa smo bili enotnega mnenja, da so takšna srečanja še kako pomembna, saj 

se tako tkejo nova poznanstva in ohranjajo stara prijateljstva, kajti vedno znova 

zmanjka časa za sprostitev, družbo in klepet. 

                                                                                                            

Nina Mak Lopan 

          

Obogatitveni dan 

 
V juniju smo izvedli še zadnji obogatitveni dan v 

letošnjem šolskem letu. Najprej je zborček zapel venček 

svojih pesmi, nato pa so otroci skupine 1–3 leta starejše 

otroke spoznali s  plesno dramatizacijo Zelo lačna 

gosenica. Najprej smo jim predstavili zgodbo, jo sami 

zaplesali in nato povabili k plesu še starejše otroke. Da 

gneča ni bila prehuda, smo plesali najprej po starosti, nato 

pa še fantje in dekleta. Prijetno dopoldne z dobri družbi 

otrok in klasične glasbe. 

 

Otroci z Matejo in Lidijo 

 

Oliver spoznava male živali 

 

V oddelku 1–3 leta  smo se podali na vznemirljivo pustolovščino raziskovanja malih živali. Poleg spoznavanja pesmi in 

likovnega ustvarjanja smo spoznali plesno dramatizacijo Zelo lačna gosenica, katero smo naučili tudi starejše otroke. Male 

živali pa smo prinesli kar v igralnico in se 

z njimi spoznavali. Spoznali smo trota, 

koloradskega hrošča, gosenico, polža in 

deževnika. Spremenili smo se v pajke in 

prepletli igrišče ter celo igralnico. 

 

Naj slike povedo več kot besede … 

 

Veliko pustolovščin vam želimo v 

prihajajočem dopustniškem času. Srečno. 

Iz vrtca in šolskih klopi 

Otroci z Matejo Jezernik in Lidijo Svet 
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Klavdija Konečnik 

Babica – frizerka v vrtcu 

 
V torek, 9. 6. 2015, nas je v skupini 2–3 let obiskala gospa Stanka Topovšek, Timova babica. 

 

Za otroke je bil obisk nekaj posebnega. Najprej so spoznali poklic frizerja. Otroci so si z 

zanimanjem ogledovali vse, kar je prinesla s seboj. Veliko stvari že poznajo, nekaj pa so videli 

prvič. Za tem nam je frizerka uredila tudi frizure. Deklice so bile navdušene nad valovitimi, 

skodranimi lasmi, lasnimi dodatki ter prameni, fantje pa so se večinoma odločili za »irokeze«. 

Gospa Stanka  je upoštevala vse njihove želje. Pri čakanju, da jim frizerka uredi frizuro, so bili zelo 

strpni. 

 

Preživeli smo pestro in zanimivo dopoldne. 

Manica in Nives 

 

Igra na prostem 

 
Ker je igra najpomembnejša otrokova dejavnost v predšolskem obdobju, smo se v oddelku 4–6 let vzgojiteljic Klavdije in 

Doris odločili, da jo nadgradimo še z drugimi dejavnostmi na 

prostem in lepi dnevi v začetku junija nam to vsekakor omogočajo. 

Tako smo imeli na prostem vadbeno uro s kolebnicami, kjer je bil 

poudarek na sodelovanju in delu v parih, ter iskanju lastne poti za 

rešitev problema. Naslednji dan pa smo se zabavali na prostem s 

tempera in vodenimi barvami. Okrasili smo si pločnike pred 

vrtcem in se preizkusili z ustvarjanjem na velik format, ki je bil 

obešen kar na ograjo igrišča. Ker nam je ostalo še veliko dela, se 

oglasimo spet prihodnjič. 

 
 

 

 

Zdaj pa smo res že veliki 

 

Vsak naš Cicipohod je bolj zanimiv in vsak ima nekoliko bolj oddaljen cilj, ki pa ga seveda mi z lahkoto dosežemo. Na 

zadnji Cicipohod smo se odpravili skozi Ojstriško vas v Kaplo, kjer smo obiskali družino Pečovnik. Družina nas je lepo 

sprejela, kar pa je bilo najbolje, je bilo to, 

da imajo velik vrt za hišo, kjer smo se 

lahko poigrali v peskovniku, preizkusili 

gugalnice, tobogan  in se urili v vožnji z 

vsemi mogočimi poganjalci, traktorji, 

kolesi … bilo je prav zabavno.  

 

Vrtec Tabor, oddelek 4–6 let 

Doris Lukman 

 

Obisk pri županu 

 
Vrtnarji Vrtca Tabor smo se v petek, 12. 6. 2015, odpravili k županu 

Občine Tabor g. Antonu Groblerju. Obiskali smo ga z namenom, da 

mu predamo sadike paradižnika in paprike, ki smo ga sami vzgojili. 

Naši marljivi prstki so vzgojili toliko sadik, da so jih sami odnesli 

domov, podarili smo jih vsem vzgojiteljicam, 17 sadik pa smo odnesli 

še na Občino Tabor. Srečanje smo zaključili v upanju, da se najde 

kakšen vrtiček, kjer bi lahko te sadike tudi posadili. Za nami je 

uspešna pomlad setve, zelo se veselimo tudi jesenske žetve. 

 

Hvala g. Groblerju za sprejem in sladke sadeže, s katerimi ste nam 

postregli. 

Lep pozdrav. vrtnarji z Nives in Matejo  
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Logična pošast 

 
V soboto, 23. 5. 2015, sem se odpravil v Ljubljano na tekmovanje iz 

matematike. Tekmovanje se je imenovalo Logična pošast. Peljal sem se z 

avtobusom. Spremljala nas je učiteljica Milena Piskar. 

 

Deževen dan je bil, zato smo morali vzeti s sabo dežnike. Najboljši 

razredni matematiki smo se zbrali na Fakulteti za računalništvo in 

informatiko. Naloge smo reševali 45 minut. Po tekmovanju smo se 

posladkali s čokolado in bonbonom. Z avtobusom smo se srečno vrnili v 

Tabor. 

 

Zdaj nestrpno čakam razglasitev rezultatov! 

  

Gal Gosak, 3. c, Poš Tabor 

 

Tretješolci v Rogatcu 

 
V sredo, 20. 5. 2015, smo se odpravili na ekskurzijo v Rogatec. 

 

Peljali smo se mimo Žalca, Celja, Šempetra, Šentjurja … 

 

V Rogatcu smo najprej odšli v konjeniški klub. Tam smo si ogledali vse konje, nato pa smo jezdili. Potem smo se 

odpravili v Muzej na prostem, kjer je 13 zgradb. Najprej smo šli v trgovino z domačimi izdelki, nato smo polstili volno in 

si naredili kroglico za ogrlico. Odpravili smo se k čebelarju. Predstavil nam je čebele in izdelali smo si sveče. Odhiteli smo 

iz testa oblikovati žulike. Ko smo imeli prosti čas, smo se lovili po zelenici med brajdami. Vodička nas je poklicala in nam 

predstavila vodnjak na čapljo, staro trgovino, stranišče »na štrbunk«, svinjak, kozolec … Nato so nam razdelili v krušni 

peči pečene naše žulike. Takoj smo še mlačne pohrustali. Z avtobusom smo se odpeljali v Olimje na Jelenov greben na 

kosilo, po katerem smo si lahko izbrali sladoled po želji. Obiskali smo še trgovino spominkov. Potem smo s koruzo hranili 

košute. Odhiteli smo v čokoladnico, kjer smo poskusili čokolado in si še kaj kupili. 

 

Nato smo pohiteli domov v Tabor. Bilo je super! 

 

Ana Zupančič, 3. c, Poš Tabor 

  

 

 

V sredo, 20. 5. 2015, smo se odpeljali v Rogatec. Peljali smo se 

skozi Šempeter, Žalec, Celje, Šentjur in Šmarje. 

 

V Rogatcu smo si najprej ogledali konjeniški klub, potem pa 

Muzej na prostem. V muzejskih delavnicah smo izdelali volnene 

kroglice, sveče iz voska in iz kvašenega testa žulike, ki jih je 

gospodinja spekla v peči črne kuhinje. Ko so se pekle, smo si 

ogledovali  še druge zanimive zgradbe. Ob vrnitvi so bile žulike 

pečene. Takoj smo jih pojedli, njmmmm. 

 

Odpeljali smo se v Olimje na Jelenov greben na kosilo. Ko smo 

se vračali, smo nahranili košute. Ogledali smo si tudi 

čokoladnico in si kaj kupili. Videli smo cerkev samostana v 

Olimju. 

 

Nato smo se z avtobusom odpeljali v domači Tabor. 

Bilo je lepo! 

 

 Maj Žura, 3. c, Poš Tabor 
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Naj pesem pove 

 

Že 20. natečaj Naj pesem pove sosednje OŠ Prebold je bil tokrat na temo nenavadne besede. Vanesa, učenka naše šole, je 

bila povabljena, da na zaključnem večeru, 15. 5. 2015, na katerem je bil gost Andrej Rozman Roza, prebere svojo pesem.  

 

Potovala 
Potovala bezljala 

bi sem ter tja, 

iz ene v drugo 

državo sveta. 

 

Poletela bi v Ameriko z balonom prdonom, 

ali v Avstrijo z avionom kanonom, 

vse raziskovala, vse premetala, 

samo da bi potovala, bezljala. 

 

Lebdela sem 

sem ter tja, 

a kar naenkrat, 

cmoknila sem z neba 

in zbudila se brez cvenka pravega. 

 

Zato za enkrat še v šolo bom hodila, 

se pridno učila, 

da cvenk bom zaslužila 

za svoja čudežna potovanja. 

                                                           

Vanesa Stanko, 3. c, POŠ Tabor 

 

 

Atletski mnogoboj 

 
 

razred uvrstitev  dečki deklice  

1. c 1. mesto  Matevž Kovač Zoja  Viktorija Vertovšek 

1. c 2. mesto  Julijan Hrastnik Tjaša Breznikar 

1. c 3. mesto   Tjaš Ropas Lara Škornik 

 

razred uvrstitev  dečki  deklice 

2. b 1. mesto  Mark Maren Gaja Miklavžič 

2. b 2. mesto Lan Turenšek Taja Vecej 

2. b 3. mesto Sven Kos Edira Kreča 

  

razred uvrstitev dečki  deklice 

3. c 1. mesto Maj Žura Iza Zorenč 

3. c 2. mesto Gal Gosak Ana Zupančič 

3. c 3. mesto Tjan Jesenko Jasna Kralj 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Darja Savinek 

V petek, 5. 6. 2015, smo na POŠ Tabor izvedli atletski mnogoboj za učence 1. 

triletja.  

 

Profesor športa Primož Jelen je s profesorico Katjo Ivezič pripravil 6 disciplin, 

katere sva vodili tudi Darja Savinek in Marija Drnolšek. Učenci 1., 2. in 3. 

razreda so se pomerili v disciplinah: skok v višino in daljino, tek na 60 in 600 m 

ter met žogice in medicinke. 

 

Po zaključenem mnogoboju smo  konec  pete  šolske  ure v  telovadnici razglasili 

rezultate: 

 



 

14 

Strokovna ekskurzija devetošolcev v Slovensko primorje 

 
V torek, 26. 5. 2015, smo se devetošolci OŠ Vransko - Tabor odpravili na strokovno ekskurzijo na morje. 

 

Z avtobusom smo se najprej 

odpravili v Luko Koper, kjer nam je 

gospod razložil nekaj stvari o 

zgodovini luke in statistiki, koliko 

ladij letno pripelje v luko … Bilo je 

zelo zanimivo, saj smo videli okoli 

15.000 novih avtomobilov, silose, 

naftne cevi, bagra sesalnika, 

tovorne ladje, ladjo z imenom 

Aurora … 

 

Iz luke smo se odpravili na plažo, 

kjer se jih je večina kopalo in 

uživalo v morski vodi, nekaj pa nas 

je opazovalo nenevarne meduze. 

Preden smo se z avtobusom odpeljali do Sečoveljskih solin, smo si privoščili še sladoled. V solinah nam je gospod 

predstavil soline in nam povedal, kako pridobivajo sol ter da so sečoveljske in strunjanske soline edine na svetu, ki še 

uporabljajo metodo pridobivanja soli s pomočjo alg. 

 

Za lep zaključek ekskurzije smo se odpravili še v Planet Tuš Koper, kjer smo lahko šli nakupovat, igrat bowling ali biljard. 

Okrog sedmih zvečer smo se odpravili proti domu. Preživeli smo res lep dan. 

  

Erika Orehovec, 9. a razred 
 

 

 

 

 

Pohod za 50 + in piknik članov društva upokojencev 

 
Napoved vremena za torek, 26. maja, ni bila obetavna; 

oblačno in krajevne plohe. Kljub temu je društvo 

upokojencev na ranču Mustang v Grajski vasi pripravilo 

piknik za svoje člane. 

  

Nekateri so se pripeljali s kolesi, nekateri z avti, kar 

nekaj jih je pripešačilo. Ker je bil to zadnji torek v 

mesecu, je bil organiziran pohod za 50 + in kar 21 

pohodnikov se je podalo na že večkrat prehojeno pot iz 

Tabora proti Miklavžu, Klovnu in do ranča, kjer je bilo 

naše skupno srečanje. Ob dobrodošlici, kratkem 

pozdravu oz. nagovoru predsednika in medsebojnem klepetanju smo pričeli s postrežbo v lastni režiji. Kuharji Janko, Silvo 

in Jani so bili odlični, še slavni Bine Volčič bi bil zadovoljen nad tako pečenimi mesnimi dobrotami, pripravljenimi 

porcijami in postrežbo uigrane delovne ekipe. Še sladki priboljški, ki so bili dopolnilo pripravljeni hrani, so bili darilo 

posameznih članic društva skupnemu zadovoljstvu. Tudi za družabne igre je bilo poskrbljeno. Metanja obročev na količek 

in balinanja se je udeležilo kar precej udeležencev. S svojim ubranim petjem je dogajanje popestrila priložnostno 

sestavljena pevska skupina Taborski črički, ki pa se prebudijo le ob posebnih trenutkih. 

 

Druženje smo zaključili z domačo muziko in želja mnogih članov društva je, da bi se tako doživeto popoldne še kdaj 

ponovilo. Prireditveni prostor smo zapuščali zadovoljni in tudi vreme je zdržalo. 

 

Hvala vsem za delo, članom društva pa za udeležbo in dobro voljo. 

Aktivnosti naših društev 

Društvo upokojencev Tabor 
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Nedeljsko potepanje po Dobrovljah 

 
V nedeljo, 14. junija, smo se planinci taborskega planinskega društva namenili na pohod po zahodnem delu Dobrovelj. Na 

pot smo krenili zgodaj zjutraj in svoje potepanje začeli na prelazu med Savinjsko in Zadrečko dolino, na Lipi.  

 

V jutranjem soncu smo se začeli vzpenjati 

proti sv. Joštu. Prvi postanek smo naredili pri 

cerkvici sv. Gervazija in Protazija in 

nadaljevali mimo cerkve sv. Jošta preko 

Paglavcev do najvišjega vrha Dobrovelj. Na 

Tolstem vrhu (1077 m) smo si malo zadihani 

privoščili nekaj trenutkov za počitek. 

Markacije so nas z vrha usmerile proti Čreti. 

Nekaj časa smo sestopali po senčnem gozdu, 

ko pa smo stopili na sončno jaso, se je pred 

nami odprl veličasten razgled na dolino. Po 

nekaj desetih metrih smo bili pri kmetiji 

Ručgar, kjer nas je prijazen gospodar 

gostoljubno sprejel. Napolnili smo si plastenke 

z vodo, malo »privezali dušo« in že smo bili spet v pogonu v smeri križa nad Ropasovimi pečmi. Tu je razgled postal še 

veličastnejši in počitek malo daljši. Od križa smo se namenili proti Farbanci oz. »angleškim barakam«. Pri Domu na 

Farbanci, ki ga oskrbuje Planinsko društvo Nazarje in je lepo obnovljen, nas je dohitela manjša ploha, ki je bila kar 

dobrodošla. Od Farbance do Črete smo se podali kar po cesti, pot mimo cerkvice sv. Katarine in sv. Ane je trajala kar 

dobro uro. Pri Planinskem domu na Čreti smo se osvežili in odpočili. Kljub sončnemu vremenu se je v daljavi tu in tam 

zaslišal kakšen grom. 

 

Sestopali smo do domačije Podpečan, ker smo zavili z markirane poti in nadaljevali po stari romarski stezi proti dolini. Pri 

Hiši miru nas je ujel večji naliv in zato smo kar nekaj minut preživeli pod napuščem. Sestopili smo mimo kmetije 

Dežnikar do cestninske postaje Vransko, kjer nas je čakal prevoz nazaj v Tabor. Vsi smo se srečno vrnili v dolino in si 

obljubili, da se kmalu spet podamo na kakšno planinsko pustolovščino. 

 

Planinsko društvo Tabor 

 
 

Nekaj o balinanju 
 

Kaj je balinanje? 

Balinanje je igra s kroglami, ki jo lahko igrate 

posamezniki ali ekipe z dvema ali tremi igralci. Kot 

tekmovalna disciplina po svetu ni najbolj razširjeno, je pa 

zelo priljubljena oblika zabave. Igra se začne z metom 

balina, ki je manjši od ostalih krogel, cilj igre pa je, da 

ekipa oziroma posameznik majhnemu balinu čim bolj 

približa vse svoje krogle. Zmaga tisti, čigar krogla je 

najbližje balinu, vsaka dodatna krogla blizu balinu pa 

pomeni dodatno točko. 

 

Kje igramo? 

Balinanje igramo zunaj na prostem. 

 

Zvrsti balinanja 

V osnovi obstaja samo ena vrsta balinanja, in sicer s 

kroglami, poznamo pa tudi balinanje s ploščki ali 

kroglicami iz blaga, kar je bolj priljubljeno kot domača 

zabava. 

 

Elementi igre 

Pri balinanju sta dve osnovni prvini: 

 približevanje, 

 izbijanje. 

 

Za koga je primerno? 

Balinanje je primerno za vse starosti in oba spola. Pri 

balinanju razgibate skoraj vsako telesno mišico, po 

aktivnosti pa se počutite lahkotno in sproščeno. Balinanje 

je še posebej pisano na kožo ljudem v zlatih letih. 

 

Marsikdo, ki je prvič poskusil z balinanjem, si je na 

koncu zaobljubil, da ni bilo zadnjič! Poskusite še vi in 

uživajte v prijetni aktivnosti na svežem zraku. Balinate pa 

lahko tudi v slabem vremenu, saj je pri nas veliko 

pokritih objektov. Zaradi upogibanja, hoje gor in dol po 

balinišču ali celo krajšega teka pri zbijanju, boste nehote 

porabili tudi marsikatero odvečno kalorijo. 

                                             

Sekcija za balinanje pri ŠD Partizan Tabor                                 
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Objavljeno 18. 6. 2015 v Turistični tribuni, prilogi Slovenskih novic. 
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ORATORIJ  pri sv. Juriju  2015 
HOČEM BITI SVET 

 
10. -  14.  avgust 2015 

Vabljeni! 
 

Dragi starši in otroci! 

 

V naši župniji bomo letos prvič imeli oratorij. 

Poimenovali smo ga Oratorij pri sv. Juriju. Potekal bo od 

10. do 14.  avgusta z naslovom »Hočem biti svét«. 

 

 Kaj je oratorij? 

 

Oratorij je nacionalni projekt, katerega program poteka v 

župnijah celotne Slovenije. Nosilec in začetnik Oratorija 

je Salezijanska mladinska pastorala, ki pripravlja srečanja 

in izobraževanja za mlade animatorje ter izdaja priročnik 

za izvedbo poletnega Oratorija od leta 1995 dalje.  

 

Program poteka na župniji v času poletnih počitnic in 

traja običajno en teden, vsak dan od jutra do poznega 

popoldneva. Namenjen je predvsem osnovnošolcem, ki 

jih ves čas spremljajo animatorji (študentje, dijaki). 

Oratorij kot celoto vodi voditelj. Vsi sodelavci Oratorija 

so prostovoljci in v večini že imajo izkušnje pri delu z 

otroki. 

 

 Letošnja oratorijska zgodba  

 

Letošnja oratorijska zgodba govori o svetniku Dominiku 

Saviu, ki je živel v popolnoma drugačnem času, kot smo 

mi sedaj. Bil je fantič, ki je zelo spoštoval in imel rad 

svoje starše, še posebej pa Boga. Že kot otrok je kot 

ministrant rad pomagal  duhovniku. Don Bosko mu je v 

Oratoriju pokazal pot poslušanja, potrpežljivosti, 

izpolnjevanja dolžnosti in pomoči najbližjim. 

 

Po njegovem zgledu bomo cel oratorijski teden vzklikali: 

»Hočem biti svét«! 

 

Program oratorija: 

 

ponedeljek, torek, četrtek: 

9
00

 ~ zbiranje otrok, 

9
15

 ~ dvig zastave, molitev, 

9
30

 ~ zgodba, 

~ delo po skupinah, 

11
00

 ~ delavnice, 

12
30

 ~ kosilo, 

13
00

 ~ igre, 

15
30

 ~ zaključek iger, 

16
00

 ~ spust zastave. 

 

sreda – dan za izlet 

Sredin dan (če bo le vreme primerno) je namenjen 

za izlet, kar pomeni, da bo dnevni red spremenjen. 

O njem boste pravočasno obveščeni. 

 

četrtek – večerna sv. maša in nočni oratorij 

Program bo ta dan trajal malo dlje (do 20.00), 

potem pa bo možnost, da otroci skupaj z 

animatorji prespijo pod šotori ali pa v veroučni 

hiši. Če kdo ne bo želel, tudi prav. 

Ta večer bomo večerno sveto mašo oblikovali 

oratorijci in ste k njej lepo vabljeni tudi starši. 

 

Petek – zaključek 

Na zaključek oratorija ste vabljeni tudi starši. 

Ob 15. uri bo ogled fotografij in kratko 

druženje. Vabljeni! 

 

Oratorij je namenjen otrokom, ki že obiskujejo osnovno 

šolo. Mlajši so lahko izjema, če je v oratoriju njegov 

starejši brat ali sestra. Prijavnice so otroci dobili skupaj z 

veroučnimi spričevali. Vendar se lahko oratorija 

udeležijo tudi otroci, ki verouka ne obiskujejo. Prijavnice 

so na voljo v župnišču, kjer jih v primeru prijave otroka 

na oratorij tudi oddate. Dodatna pojasnila dobite na tel. št. 

064 115 558 (Vida). Prijave zbiramo do 25. julija.  

 

 

Za animatorje in vodje Oratorija pri sv. Juriju  

Vida Slakan 

 

Preklinjanje ni zabavno, niti kulturno!! 
  
V nedeljo popoldne, na lep prvi poletni dan, sem bila na 

predstavi Kulturnega društva Ivan Cankar z naslovom 

Zabavni večer z Dramsko sekcijo Teloh. V njej je ena od 

nastopajočih grdo preklinjala za kristjane nebeško mater 

Marijo. 

 

To ni lepo, ni zabavno in tudi kulturno ne!! 

Iz domače župnije 

Vida Slakan 
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Alenka Jelen 

  
 

 

 

 

Tresenje tal pod nogami 

 
Aprila je Nepal stresel eden najmočnejših potresov v zadnjem času. Sledile so katastrofalne posledice, umrlo je okoli 8.800 

ljudi, več sto tisoč ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo. Najmočnejši sunek se je zgodil 25. aprila, z magnitudo 7,8, z 

epicentrom 80 km severozahodno od glavnega mesta Katmandu. V naslednjih dneh je sledilo še več popotresnih sunkov.  

 

Kako je prišlo do potresa?  

Območje Nepala leži na stiku dveh litosferskih plošč, Evrazijske in 

Indijske. Celotno zemeljsko površje je kot sestavljanka razdeljeno 

na več takšnih plošč (7 večjih in 20 manjših), ki se pa različno 

stikajo med sabo. Nekatere se med sabo podrivajo oz. približujejo 

(npr. Indija in Azija), druge se med sabo oddaljujejo (npr. Severna 

Amerika in Evropa), tretje drsijo ena mimo druge (prelom sv. 

Andreja v Kaliforniji). Tako na enem delu Zemlje v globine tone 

zemeljska skorja, na drugem koncu nastaja nova, na tretjem 

območju pa se uravnavajo in »popravljajo« pozicije plošč. Ob vseh 

teh stikih prihaja do potresov, s katerimi se sproščajo napetosti, ki nastajajo ob stikih. Na območju, kjer se litosferske 

plošče približujejo druga k drugi, nastajajo najvišja gorstva na svetu, npr. Himalaja, Alpe. 

 

Kako pa je v Sloveniji? 

Slovenija spada med države s srednjo potresno nevarnostjo, saj leži na manjši Jadranski litosferski plošči, ki jo od strani 

stiskata na jugu Afriška ter na severu Evrazijska plošča. Ravno zahodni in južni del te plošče je bolj deformiran, zato je 

tam tudi največ potresov. Gre za linijo Posočje–Ljubljanska kotlina–Krško-Brežiško polje. V tem delu potekajo tudi večji 

prelomi, pričakujemo lahko močnejše potrese, ki so lahko tudi zelo nevarni.  

 

Letno je v Sloveniji več kot 2.000 potresov, pri čemer jih je 

polovica umetno sproženih (gradbeništvo, rudarjenje in vpliv 

prometa na potresno opazovalnico). Od tega jih okoli 100 zaznamo 

ljudje. Iz zgodovinskih virov in dosedanjih beleženj je mogoče 

razbrati, da je bilo na Slovenskem okoli 80 močnejših potresov, ki 

so povzročili materialno škodo ali celo smrtne žrtve. Najmočnejši 

potresi, ki so imeli epicenter na Slovenskem ali v bližnji okolici, 

so bili: l. 1348 pod Dobračem v Furlaniji (magnituda 6,4 po 

Rihterjevi lestvici), 1511 v Idriji (6,8 po Rh.), 1895 v Ljubljani 

(6,1), 1917 v Brežicah (5,7), 1974 na Kozjanskem (4,8), 1976 v 

Furlaniji v Italiji (6,5), 1982 v Šempetru v Savinjski dolini (3,9), 

1998 in 2004 v Zgornjem Posočju (5,7 in 4,9) (Močnejši potresi v 

…, 2015). V letošnjem letu mineva 120 let od katastrofalnega potresa v Ljubljani, s katerim je v potresno opazovanje 

prišlo kar nekaj novosti. Celotna Ljubljana pa je dobila novo urbanistično podobo, katere temelje lahko opazujemo še 

danes. Leta 1931 so zgradili prvo potresno varno zgradbo v Sloveniji – ljubljanski nebotičnik. 

 

Kako se varovati pred potresi? 

Precej pomembna je potresnovarna gradnja, ki zmanjšuje vpliv potresnih valov na zgradbo. V Sloveniji je ta uradno šele 

od leta 1963, po rušilnem potresu v Skopju. Leta 2008 pa dobimo Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov. 

Precej javnih zgradb, zgrajenih pred in tudi po 1963 je zgrajenih brez ustrezne protipotresne zgradbe. Takšni primeri bi 

morali biti ustrezno rešeni, pomembno je opozoriti tudi na izdelavo realnih načrtov evakuacije in ravnanja v primeru 

potresov. Ali imamo ustrezne zbirne centre, ki bi poskrbeli za prebivalce? S(m)o ljudje pripravljeni na takšne primere, se 

znamo sami varovati? 

 

Vir podatkov:  

Močnejši potresi v preteklosti. Agencija republike Slovenije za okolje. Ministrstvo za okolje in prostor. URL: 

http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20aktivnost/Mo%C4%8Dni_potresi_v_preteklosti.pdf (Citirano 16. 6. 2015). 
 

 

 

 

Ko udari narava 

http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20aktivnost/Mo%C4%8Dni_potresi_v_preteklosti.pdf
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O Pavlu Rančigaju 

 

28. junija leta 1899 se je v Kapli na Hamotovi 

domačiji rodil organist, skladatelj in glasbeni 

pedagog Pavel Rančigaj. Poučeval je v različnih 

glasbenih šolah po Sloveniji in vzgojil več znanih 

organistov, tudi Huberta Berganta. Objavil je kar 

43 zvezkov ljudskih pesmi za harmoniko oziroma 

klavir in petje ter 15 zvezkov starih božičnih 

pesmi za enako zasedbo. Glasbenik Pavel 

Rančigaj je tudi priredil več skladb klasičnih 

mojstrov za violino in orgle ter to instrumentalno 

zasedbo uvedel v slovensko glasbeno ustvarjanje. 

Zgodaj je zapustil Hamotovo hišo, a se ga njegova 

nečakinja Minka Verdel rada spominja, saj je po 

njem podedovala nekaj občutka za glasbo, pove 

pa tudi, da je strica nekajkrat obiskala v Ljubljani. 

Pavel je imel 4 otroke, a je le eden izmed njih 

stopal po njegovih glasbenih stopinjah. Na 

fotografiji so Hamotovi bratje in sestri na svoji kmetiji, Pavel stoji na levi strani, Minkin oče pa na desni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 

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).  

. 

  

Nasvet 

 

Ne igraj se z ognjem, 

ki te lahko ožge … 

Ne igraj se z ljubeznijo, 

ki te bo požrla kot ponikalka 

na kraških tleh! 

 

Ne igraj se s svojimi igricami, 

katere boš izgubila … 

Ne igraj nedolžne ovčke, 

če so volkovi že pri tebi! 

 

Vzemi pamet, ki jo zapravljaš 

za nesmisle in si ustvarjaj svojo, 

realno prihodnost … 

Na igraj, ampak zaigraj 

pošteno igro – življenja!! 

 

TKsm 

Žalost?? 

 

Požvižgam se nate – 

in tvojo lepoto … 

S hladno senco se pokrij, 

da vrane ne najdejo 

tvojega pohlepnega telesa!! 

 

Zakrij si oči, da ne zagledajo 

poštenega življenja, 

nevredno tvojega sobivanja! 

 

Zakoplji glavo v travo, 

da ti brstiči vsadijo zeleno pamet! 

Zagrebi prste v krtine, 

da zagrabiš mehkobo v svojo – 

dušo!!! 

 
TKsm 

Pripravila: Ana Leskovšek 

Vir: Minka Verdel   
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VTISI 
    Avtor fotografij: Gašper Drolc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

narave, posnete doma, na dopustu, potovanjih, kjerkoli. Pošljite jih v jpg formatu na info@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak 

mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili v časopisu, ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo 

avtorjev fotografij. 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Oglasi 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planinsko društvo Tabor 

 v sodelovanju z Društvom žena in deklet 

 in Lovsko družino Tabor 

 

VABI 

 

v soboto, 4. julija in v nedeljo, 5. julija 2015, na ZAJČEVE DNEVE  

na Zajčevo kočo. 
 

Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli  

v soboto od 13. ure dalje in v nedeljo ves dan. 

 

Ob tej priložnosti bomo z Lovsko družino Tabor organizirali  

prikaz ročnega načina košnje trave  
na Šnepovem travniku. 

 

Kosci imamo zbor v soboto, ob 16. uri, pri Šnep.   

Vabljeni vsi, ki še znate kositi na način naših dedkov! 

 

Prvi julijski konec tedna ste na Zajčevo kočo vabljeni 

 vsi ljubitelji različnih zajčjih jedi in prijetne družbe! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zgodilo se bo 

ODKUP HRASTOVE HLODOVINE 

 

PLAČILO TAKOJ 

 

041 420 111 

 

AIDA, d. o. o. 

PREKOPA 3 

3305 VRANSKO 
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NOVO: 

STARO ŠTALO, našo degustacijsko 

sobo, uporabite kot piknik prostor, 

meso za žar, narezke vam lahko na 

vašo željo pripravimo mi, več po 

dogovoru. 

 

Informacije: Adi, 041 543 396 

Kmetija Laznik vas vabi  

v soboto, 4. 7. 2015, od 9. ure dalje, da nas obiščete. 

 

Nudimo vam:  

sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne 

izdelke. 

 

 

Vabljeni! 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – julij in avgust 2015 

 
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

1. 7.–31. 8. 2015 

v času odprtosti 

knjižnice 

Razstava  

SPODNJA SAVINJSKA DOLINA  

V PRIMEŽU 1. SV. VOJNE 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

1. 7.–31. 8. 2015 

v času odprtosti 

knjižnice 

Bukvarna 

KNJIGE MENJAJO LASTNIKA 

Občinska knjižnica 

Vransko 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

2.–4. 7. 2015  

7.30–15.30 
KOŠARKARSKI TABOR Z VRANI 

Športna dvorana 

Vransko 

KD Vrani Vransko 

(031 475 072) 

8. 7. 2015  

9.00 
IZLET V LJUBLJANO 

zbor pred trgovino 

Mercator 

Društvo upokojencev 

Vransko 

(031 494 833, 

03 572 52 27) 

11. 7. 2015  

20.00 

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno 

dediščino 

JURE CERKOVNIK, kitara 

cerkev sv. Martina v 

Šmartnem/Podvrhu 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11,  

031 210 298)  

25. 7. 2015  

17.00 

VI. TRADICIONALNO TEKMOVANJE S 

STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI 

BRIZGALNAMI  

pri Športni dvorani 

Vransko 
PGD Vransko  

27. 7.–2. 8. 2015 

9.00–15.30 

ORATORIJ 2015  

»Hočem biti svet« 
OŠ Vransko - Tabor 

Župnija Vransko 

(031 227 694) 

24.–31. 8. 2015  

8.00–15.00 
POČITNIŠKE USTVARJALNICE NA OŠ 

VRANSKO - TABOR 
OŠ Vransko - Tabor 

OŠ Vransko-Tabor 

(03 703 23 70) 

29. 8. 2015  

20.00 

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno 

dediščino 

ALENKA BOGATAJ, flavta 

ŽAN STRES, harmonika 

cerkev sv. Jeronima 

na Taboru 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11,  

031 210 298)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

četrtek, 25. junij 

ob 9.00: POHOD PO PUNTARSKI POTI DO MEŽNARJEVE DOMAČIJE 

izpred KZ Tabor 

 

ob 10.00: PROGRAM V POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI 

kulturni program: TD Gomilsko 

 

(Turistično društvo Tabor in Planinsko društvo Tabor, 031 705 469) 

 

nedelja, 28. junij, ob 8.00 

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

nedelja, 28. junij, ob 8.00 

Koledar dogodkov in prireditev – junij in julij 
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... in še modrosti naših babic 

KOLESARJENJE PO OBČINAH SSD 

izpred Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu 

(ZKŠT Žalec, Matej Sitar, 041 993 777) 

 

sobota, 4. julij, od 13.00 dalje, in nedelja, 5. julij 

ZAJČEVI DNEVI NA ZAJČEVI KOČI 

(Društvo žena in deklet občine Tabor in Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

sobota, 4. julij, ob 16.00 

KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP 

prikaz ročnega načina košnje trave 

(Planinsko društvo Tabor in Lovska družina Tabor, 031 604 429) 

 

nedelja, 26. julij, ob 8.00 

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 
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 »Le kaj bi s toploto poletja, če ji ne bi sladkosti dajal zimski mraz!« 
 

(John Steinbeck) 

 
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.  

 

Čestitka 
 

 Sv. Urh (4. 7.) in sv. Marjeta (20. 7.) kače paseta.  
 

 Dež na dan sv. Cirila in Metoda (5. 7.) orehe in kostanj ogloda.  
 

 Na nebu megla sv. Jakoba dne (25. 7.) v prihodnje hudo zimo napove.  

http://www.rtvslo.si/kultura/citat/john-steinbeck/314280
http://www.obcina-tabor.si/

