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Pozdrav urednice izpod Krvavice  

župan Tone Grobler                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Juhuhu, počitnice so tu … Zazvonil je šolski zvonec in minil zadnji šolski dan, dan, ko so 

učenci prejeli zaslužena spričevala. Šolske torbe bodo za dva meseca postavljene v kot, otroci in 

starši pa se bodo veselili brezskrbnih dni ob soncu, igri in morju.  

 

Počitnic pa se veselimo tudi mi, zato vas obveščamo, da je naslednji izid Novic načrtovan konec 

meseca avgusta, ko boste ponovno prejeli vse informacije o dogajanju v naši lokalni skupnosti. 

 

Sedaj pa doma, na morje ali v gore, glavno, da se vrnemo polni dobrih vtisov in polni energije. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počitnice, rojstni dan države in tudi predvolilne obljube 

 
Rojstni dan države naj nas vse Slovence navdaja z 

optimizmom. Tisočletni sen se po 26 letih od zaslužene 

samostojnosti praznuje s ponosom. 

 

Lokalna skupnost bo po 6. juliju 2017 kljub dopustom na 

dveh lokacijah postala gradbišče. Pričela se bo gradnja 

pločnika za pešce Tabor ‒ jug, prva faza, in tudi dolgo 

pričakovana rekonstrukcija ceste Dol‒Tabor do odseka 

proti Miklavčič. Občane prosimo za strpnost ob delnih 

zaporah, ki bodo pravočasno napovedane. 

 

Na začetku junija nas je obiskal državni sekretar za 

cestno infrastrukturo g. Jure Leben. Pregledali smo 

varnostno problematiko na državni cestni infrastrukturi v 

naši lokalni skupnosti. Izpostavljen je bil prehod za pešce 

v križišču Tabor (Pihlbirt), ki se lahko po njegovem 

mnenju takoj reši. Dogovorjeno je, da se letos prične 

odkup zemlje za skupno križišče Pondor–Prekopa na 

regionalni cesti Vransko–Šentrupert. Direkcija za ceste 

nam naj posreduje terminski plan rekonstrukcije ceste 

Pondor–Tabor od zgoraj navedenega križišča. V tem 

okviru se lahko reši tudi problematika poplavljanja 

Kučnice – propustnost mostu pri kmetiji Natek (domače 

Žagar). 

 

Če so sprejeti dogovori samo predvolilne obljube, bo 

pokazal prvi uresničen ali neuresničen predlog za prehod 

za pešce z ustrezno signalizacijo pri križišču za Tabor.  

 

Smo v obdobju počitnic za učence, dijake in študente, 

zato naj bodo počitnice in dopusti brezskrbni. Jeseni pa 

boste povabljeni, da zastavimo razvojno strategijo naše 

lokalne skupnosti. 

                                                                                                 

Iz županovega kabineta 
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Prevzem novega poltovornega vozila 

 
V petek, 23. junija 2017, je Občina Tabor na parkirišču pri športnem igrišču POŠ pripravila slovesen prevzem novega 

poltovornega vozila ISUZU D-MAX, SPACE SATELLITE z dodatno opremo. 

 

Po uvodnih besedah Marka Semprimožnika, ki je program povezoval, je sledil govor župana Antona Groblerja, ki je 

poudaril veliko pridobitev za celotno lokalno skupnost. Novo vozilo sta blagoslovila domača duhovnika Martin Cirar ter 

Alojz Pirnat. Za glasbeno popestritev so poskrbeli Savinjski rogisti. 

 

Vozilo je bilo predano v uporabo s slavnostnim prerezom traku župana Antona Groblerja ter podžupana Ludvika 

Miklavca, nato je bila predstavljena tudi dodatna oprema na vozilu: posipalnik za granulat ali tekočino, snežni plug in 

metla za pometanje različnih površin. Vozilo je opremljeno tudi z opozorilnimi lučmi, ki bodo še dodatno prispevale k 

varni udeležbi v prometu.  

 

Po zaključeni slovesnosti smo se posladkali z dobrotami Društva žena in deklet občine Tabor. 

 

Z novo pridobitvijo bo Režijski obrat Občine Tabor razširil svojo paleto del in nalog na področju cestne infrastrukture. 

 

Alenka Kreča Šmid 

 
 

 

 

 

 

Najboljši učenci in dijaki pri županu 

 
V sredo, 21. junija, je Občina Tabor na sprejem povabila kar 20 najboljših učencev Podružnične osnovne šole Tabor in 4 

najboljše dijake srednjih šol. Učence oziroma dijake ter njihove starše je sprejel in nagovoril župan Anton Grobler, nekaj 

besed pa je spregovorila tudi ravnateljica OŠ Vransko - Tabor Majda Pikl. 

 

V knjigo najboljših učencev in dijakov so se zapisali: 

 

 Patricija Bukovec, 9. b, za srebrno priznanje na področnem tekmovanju iz zgodovine in za odličen uspeh vsa leta 

šolanja; 

 Sara Miklaužič, 9. b, za odličen uspeh vsa leta šolanja; 

 Aljoša Lukman, 9. b, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz matematike in odličen uspeh vsa leta šolanja; 

 Ema Skok, 9. b, za odličen uspeh vsa leta šolanja; 

 Sara Ana Vertovšek, 9. b, za srebrno priznanje na območnem tekmovanju iz materinščine, zlato priznanje na 

državnem tekmovanju iz materinščine in odličen uspeh vsa leta šolanja; 

 Nejc Zorenč, 9. b, za odličen uspeh vsa leta šolanja; 

 Nace Zupančič, 9. b, za prvo mesto z ekipo na medobčinskem tekmovanju v košarki in četrto mesto na področnem 

tekmovanju v košarki ter odličen uspeh vsa leta šolanja; 

 Laura Goršak, 1. c, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček; 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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 Tevž Gosak, 1. c, za zlato priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast in srebrno priznanje na državnem 

tekmovanju Matemček; 

 Maj Krivec, 1. c, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček; 

 Tevž Mlakar, 1. c,  za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček; 

 Vito Božič, 2. b, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast; 

 Mija Kreča, 2. b, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast; 

 Julijan Hrastnik, 3. c, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček; 

 Gal Gosak, 5. c, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz matematike ter ekipno srebrno priznanje na Odprtem 

državnem prvenstvu FLL (First Lego League) Slovenije; 

 Andrej Vian Vertovšek, 5. c, za ekipno srebrno priznanje na Odprtem državnem prvenstvu FLL (First Lego League) 

Slovenije; 

 Tina Zupančič, 8. b, za srebrno priznanje na področnem tekmovanju iz fizike in srebrno priznanje na državnem 

tekmovanju iz razvedrilne matematike; 

 Veronika Slakan, 9. b, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine; 

 Tilen Stanko, 9. b, za prvo mesto z ekipo na medobčinskem tekmovanju v košarki in četrto mesto na področnem 

tekmovanju v košarki; 

 Nik Zupančič, 9. b, za prvo mesto z ekipo na medobčinskem tekmovanju v košarki in četrto mesto na področnem 

tekmovanju v košarki; 

 Miha Drolc, dijak 3. letnika Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, za bronasto priznanje na šolskem 

tekmovanju iz znanja geografije in odličen uspeh; 

 Anja Lončarek, dijakinja 4. letnika Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, za odličen uspeh; 

 Valerija Špoljar, dijakinja 4. letnika Gimnazije Celje – Center za odličen uspeh; 

 Tina Ribič, dijakinja 2. letnika Gimnazije Celje – Center za zlato državno priznanje na nemškem mladinskem bralnem 

tekmovanju Pfiffikus. 

Župan je nagrajencem čestital in jim podelil praktično nagrado. Po uradnem delu so za prigrizek poskrbele članice Društva 

žena in deklet Občine Tabor. Vsi prisotni so se strinjali, da je znanje bogastvo, ki jim ga nihče ne more vzeti. 

 

Alenka Kreča Šmid 

 

Aktivnosti v obdobju julij–avgust 2017 

 
Kljub težko pričakovanemu dopustniškemu ter počitniškemu času, bomo na Občini Tabor aktivni tudi preko poletja. V 

naslednjih dneh se zaključujejo nekatera najbolj nujna vzdrževalna dela na občinskih cestah, v mesecu juliju in avgustu pa 

nas čakata dva bolj zahtevna ter obsežna projekta. Zavedamo se, da je v občini še več odsekov cest, ki so na meji 

uporabnosti in vsekakor bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli, vendar v obsegu, ki nam ga dopušča občinski proračun. 

Tako planiramo v prihajajočem obdobju izvesti še nekatera vzdrževalna dela na občinskih površinah. 
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V mesecu juliju bomo pričeli z deli za izgradnjo pločnika za pešce ob lokalni cesti 

Tabor–Loke, in sicer I. faze. V tej fazi bomo zgradili slabih 500 m pločnika od odcepa 

za Vinograde do odcepa za pešpot, ki vodi od stanovanjske hiše na naslovu Tabor 51E 

do cerkve. Naša želja je, da zagotovimo čim bolj varno pot našim občanom in 

predvsem našim mlajšim udeležencem v cestnem prometu, ki obiskujejo vrtec in POŠ 

Tabor. V ta namen se že nekaj časa odvijajo aktivnosti, pri katerih so zelo intenzivno 

sodelovali člani Režijskega odbora, kateremu predseduje občinski svetnik g. Jernej 

Gregl in ki so pripeljale do kvalitetne ter ekonomsko dokaj ugodne rešitve za izvedbo 

tega projekta. Da bomo zagotovili čim večjo varnost najbolj ranljive skupine 

udeležencev v prometu – pešcev, pa želimo v prihodnosti izvesti tudi II. fazo 

pločnika, ki se bo zaključil v križišču pri kmetijski zadrugi ter urediti staro, že prej 

omenjeno pešpot proti cerkvi v centru Tabora. Dela na izgradnji I. faze bodo 

predvidoma končana še pred začetkom nove šolske sezone 2017/18, v času gradnje pa 

bo zaradi polovične zapore ceste oviran promet med Taborom in Lokami, zato vse 

udeležence pozivamo k upoštevanju cestnoprometne signalizacije in večji pozornosti 

pri vožnji na tem odseku. Istočasno obveščamo vse občane ob tem odseku, da se bo poleg pločnika izvajalo tudi optično 

omrežje ter priprava za javno razsvetljavo.  

 

Drugi večji projekt pa je rekonstrukcija zelo dotrajanega, približno 350 m 

dolgega odseka občinske ceste Dol–Tabor, od križišča pri občinski stavbi 

do odcepa proti naselju Blate (proti Namarju). Ta dela se bodo predvidoma 

začela konec meseca julija in bodo ravno tako končana še pred začetkom 

nove šolske sezone 2017/18. Na tem odseku ravno tako pričakujemo delne 

ter občasne popolne zapore občinske ceste. V času popolne zapore bo 

obvoz urejen preko odcepa Miklavčič–Namar–Blate–Pondor. Vse 

uporabnike te ceste že sedaj prosimo za razumevanje in upoštevanje 

cestnoprometne signalizacije ter seveda večjo previdnost ob vožnji na tem 

odseku.  

 

Za izvedbo obeh projektov je bil na Javnem razpisu najbolj ugoden izvajalec Sašo Cizej, s. p., nadzor pa bo vršilo podjetje 

Decen, d. o. o. O vseh delnih in popolnih zaporah vas bomo obveščali tudi na spletni strani Občine Tabor zato vas 

pozivamo, da spremljate objave na www.obcina-tabor.si. Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti tudi vsem našim občanom, 

mejašem ob obeh odsekih teh projektov, ki ste nesebično dovolili uporabo vaših zemljišč za izvajanje del ter tudi za 

odmero novozgrajenih prometnih javnih površin.   
 

 

 

Simon Jan 

 

Praznovali 90 in 98 let 

 

V dneh, ko koledar še kaže pomlad, dnevi pa so poletno vroči, sta praznovali visoki jubilej dve Ojstričanki. Ana Podbregar 

je praznovala svoj 90. rojstni dan, 98 let pa je nekaj dni kasneje preštela najstarejša občanka Slavka Leskovšek. Obe sta ob 

njunem prazniku vsako na svojem domu obiskala župan Občine Tabor Anton Grobler in predsednik Društva upokojencev 

Milan Blatnik. Obiska, poklonjenega darila, praznovanja in izrečenih iskrenih želja po zdravju, zadovoljstvu, dobrem 

počutju in iskrivih mislih sta se obe zelo razveselili. Slavljenkama voščijo še veliko zadovoljnih let tudi ostali člani društva 

upokojencev in občinska uprava. 

Alenka Kreča Šmid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obcina-tabor.si/
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Teden izobraževanja za trajnostni razvoj 

 
Teden izobraževanja za trajnostni razvoj je letos potekal že drugič zapovrstjo, in sicer med 30. majem in 5. junijem 2017. 

Dogodki so se odvijali po vsej Sloveniji v organizaciji članic Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, ob 

finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Namen Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj je, da se ljudem preko različnih brezplačnih dogodkov, predavanj, 

delavnic ... na temo trajnosti približajo vrednote, vedenje in življenjske navade, ki so potrebne za zagotovitev trajnostne 

prihodnosti ter razvoj odgovornega odnosa do samih sebe, drugih in okolja.  

 

UPI – Ljudska univerza Žalec je tako v tem obdobju izvedla različne delavnice in predavanja (virtualna voda, izdelava 

vrečk za sadje in zelenjavo iz starih zaves, priprava domačega praška ...). Ob zaključku  dogodkov so skupaj z Razvojno 

agencijo Savinja organizirali  

srečanje, ki je potekalo v občini 

Braslovče, namenjeno ugotavljanju 

dobrih praks in načrtov na področju 

trajnostnega razvoja za območje 

občin Spodnje Savinjske doline. 

Srečanja smo se poleg 

organizatorjev udeležili tudi 

predstavniki občin Braslovče, 

Prebold, Tabor in Žalec. 

 

Najprej smo se povzpeli na grad 

Žovnek, kjer smo si ogledali 

primer dobre prakse obnove 

ruševin gradu, čiščenja dvorišč in 

ureditve prehodov, kamor je bilo 

poleg finančnih sredstev vloženih tudi ogromno ur prostovoljnega dela. Sledila je vodena razprava o načrtih naših občin in 

drugih deležnikov na področju trajnostnega razvoja. 

 

Na srečanju so se stkale mnoge pomembne vezi, katerih rezultat je iskanje novih možnosti za sodelovanje na področju 

turizma ter skupen pristop k razvoju novih turističnih produktov. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani občani, 

 

V JULIJU IN AVGUSTU  

NE BO BREZPLAČNEGA PRAVNEGA SVETOVANJA 
 

v občinskih prostorih, 

za vprašanja pa je Miha Centrih dosegljiv 

prvo sredo v mesecu med 17. in 19. uro 

na tel. št. 040 303 888. 

 

Miha Centrih, Pravna klinika 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Prejeli smo 
 

 

 

 

Poročilo iz tekmovanja članov društva lastnikov gozdov SSD 

 
V nedeljo, 30. 4. 2017, se je v okviru praznika Občine Tabor in Šentjurskega sejma odvijalo že drugo sekaško tekmovanje 

lastnikov gozdov v veščinah dela z motorno žago. 

 

V zelo lepem vremenu se je na Ribičevem travniku izvedlo tekmovanje v soorganizaciji Občine Tabor, Zavoda za gozdove 

Slovenije – Območne enote Celje in Društva lastnikov gozdov Spodnje Savinjske doline. 

 

Tekmovalci so se pomerili v treh tekmovalnih disciplinah, s katerimi se srečujejo pri svojem vsakdanjem ali občasnem 

delu v gozdu, te so podiranje na balon, kleščenje in izvedba preciznega reza. Med seboj se je pomerilo 17 tekmovalcev, in 

sicer 16 članov in 1 članica. Tekmovanje se je izvedlo v štirih kategorijah, in sicer: 

 

a) Kategorija članice: 1. mesto – Darja Bobovnik 

 

b) Kategorija člani do 50 let:  

1. mesto – Aleksander Bobovnik 

2. mesto ‒ Jernej Doler 

3. mesto – Darko Uratnik 

 

c) Kategorija člani nad 50 let:  

1. mesto – Silvo Lenko 

2. mesto – Boris Gradišek 

3. mesto ‒ Erih Sedminek 

 

d) Skupni rezultati:  

1. mesto – Aleksander Bobovnik 

2. mesto ‒ Jernej Doler 

3. mesto – Darko Uratnik 

 

Da se je tekmovanje izvedlo, 

gre predvsem zahvala 

sodnikom Zavoda za gozdove 

– Območne enote Celje, ki so 

svoje delo kljub prazniku 

izvedli korektno in pošteno. 

Prav tako gre zahvala vsem 

donatorjem in razstavljavcem 

gozdarske opreme ter 

mehanizacije, s čimer so 

pripomogli, da je bil 

prireditveni prostor še bolj 

zanimiv za številne 

obiskovalce. Ponosni smo, da 

si je tekmovanje ogledal tudi 

predsednik države Borut 

Pahor, ki je skupaj z županom 

Občine Tabor Antonom Groblerjem prežagal tanjši hlod s staro žago amerikanko, s čimer sta dokazala, da znata delati tudi 

s tako staro opremo, ki so jo nekoč uporabljali naši predniki, tukaj v gozdnatem »Šentjurju«.  

 

Lep pozdrav!  

Vodja tekmovanja  

Edvard Kugler, gozd. inž. 

 

 

 

 

 

Poletni delovni čas knjižnice 

 
Skladno s Programom dela za leto 2017, h kateremu je dal soglasje svet zavoda, vam sporočamo poletni čas odprtosti 

naših enot: 
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Občinske knjižnice Braslovče, Polzela in Vransko bodo julija in avgusta zaprte ob sobotah, 

 

Občinska knjižnica Žalec bo julija in avgusta odprta: 

 

ponedeljek od 8. do 18. ure, 

torek od 8. do 14. ure, 

sreda od 8. do 18. ure, 

četrtek od 8. do 14. ure, 

petek od 8. do 14. ure, 

sobota zaprto. 

 

Krajevne knjižnice Griže, Petrovče in Ponikva bodo zaprte julija. 

 

Krajevna knjižnica Šempeter bo zaprta od  19. 7. do 16. 8. 2017. 

 

Krajevna knjižnica Liboje bo imela nespremenjen čas odprtosti, in sicer vsak prvi ponedeljek v mesecu. 

 

Občinski knjižnici Prebold in Tabor bosta imeli nespremenjen čas odprtosti. 

 

Naj vas ob tem spomnimo, da so vse enote virtualne in tako z nekaterimi storitvami (rezervacije, podaljšanje, uporaba 

elektronskih podatkovnih baz, iskanje gradiva …) članom na voljo 24 ur na dan prek našega spletnega naslova 

www.zal.sik.si. 

 

Želimo vam prijetne počitnice in veliko bralnih užitkov. 

Jolanda Železnik, direktorica 

 

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, junij 2017: 

 
 Cross-Müller, Claudia: Vso srečo! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob črnogledosti, negotovosti, smoli 

in raznih spodrsljajih; 

 Gomboc, Metka T. in Ternjak, Tina: Vrtičkanje z Metko in Tino; 

 Newman, Nancy: Vzgajanje strastnih bralcev : 5 preprostih korakov do uspeha v šoli in življenju; 

 Canavan, Roger: Ne bi hotel živeti brez čiste vode!; 

 Nesbø, Jo: Ščurki. 

 
Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek med 14. in 18. uro. 

Občinska knjižnica Tabor 

 

 

 

 

 

 

»Inovator leta Spodnje Savinjske doline« za leto 2016 

 
S slavnostno podelitvijo nagrad in priznanj, ki je bila tokrat organizirana v prostorih Osnovne šole Vransko na Vranskem, 

je bil zaključen razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske 2016«, kjer so občine Spodnje Savinjske doline in Zbornica 

zasebnega gospodarstva Žalec s strokovno pomočjo Razvojne agencije Savinja podelili priznanja štirim najboljšim 

inovacijam za preteklo leto. 

 

V Spodnji Savinjski dolini partnerji podjetniškega okolja že vrsto let sodelujejo pri organizaciji različnih oblik spodbujanja 

razvoja ter odpiranja novih delovnih mest v gospodarstvu. Ena od tovrstnih oblik je tudi spodbujanje inovacij s pomočjo 

razpisa »INOVATOR LETA«.  

http://www.zal.sik.si/
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Začetki razpisa »Inovator leta« segajo že v leto 2006, ko je z zbiranjem najboljših inovacij pričela Občina Žalec. V letu 

2012 je na pobudo upravljalca razpisa Razvojne agencije Savinja k razpisu pristopilo še ostalih 5 občin Spodnje Savinjske 

doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko). S tem je razpis bistveno pridobil na veljavi, tako v smislu 

povečanja nabora prijaviteljev kot tudi zajema finančnih sredstev za izvedbo razpisa, ki je bil preimenovan v »Inovator leta 

SSD«.  

 

Tako je bilo v obdobju 2006‒2011 skupaj ocenjenih 35 inovacij, ki so bile plod ustvarjalnega duha kar 57 inovatorjev.  

 

V novejšem obdobju razpisa »Inovator leta SSD« je v petletnem obdobju od leta 2012 do 2016 sodelovalo 65 inovatorjev z 

48 inovacijami, kar je dovolj zgovoren podatek o razsežnostih skupnega razpisa.  

 

Razpis je sofinanciran s prispevki sodelujočih občin po ključu B1 (delež sredstev sorazmeren številu prebivalcev občine), 

od tega se najmanj 95 % sredstev nameni za denarne nagrade inovatorjem, do 10 % pa promocijskim in drugim stroškom, 

povezanim s podelitvijo priznanj.  

 

Vsako leto je nagrajenih do 5 najboljših inovacij, ki prejmejo oceno najmanj 8,5.    

 

Skozi vsa leta pri razpisu v okviru ocenjevalne komisije sodeluje tudi Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec. 

Administrativno tehnično podporo izvaja Razvojna agencija Savinja.  

 

Letošnji skupni razpis občin Spodnje Savinjske doline Inovator leta se od dveh predhodnih razlikuje po tem, da je na 

razpisu zopet sodelovalo vseh 6 občin SSD, kar je vsaj v neki meri tudi pokazatelj okrevanja občin iz nekajletne slabše 

finančne situacije.  

      

Nabor inovacij za leto 2016 je bil tokrat kar za 100 % večji kot leto poprej. Na tokratni razpis za podelitev nagrad 

najboljših inovacij za leto 2016 je bilo tako prijavljenih 12 inovacij, od katerih sta bile 3 skupinske, tako da je pri razvoju 

prijavljenih inovacij sodelovalo 14 inovatorjev.  

 

Izmed veljavnih predlogov je komisija v sestavi g. Danilo Basle (predsednik ‒ Zbornica zasebnega gospodarstva), g. 

Robert Čehovin (Občina Žalec), g. Aleš Trbežnik (podpredsednik ‒ Občina Polzela), g. Jani Konej (Občina Prebold), g. 

Ludvik Miklavc (Občina Tabor), g. Jože Matko (Občina Vransko) in g. Bogdan Trop (Občina Braslovče) izbrala štiri 

inovacije, predvidene za priznanje in nagrado, ki ga je Območni svet Območnega razvojnega partnerstva Spodnje 

Savinjske doline (OS ORP SSD) pod vodstvom župana Občine Žalec Janka Kosa na seji, dne 29. 5. 2017, tudi potrdil.  

 

Inovacijska priznanja in nagrade, ki jih podeljuje Območni svet Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske 

doline, ima namen dati neposredno spodbudo inovatorjem na našem področju in promovirati njihove inovacijske rezultate, 

hkrati pa je to tudi posredna pomoč lokalnemu gospodarstvu.  

 

Letošnja slovesna podelitev nagrad in priznanj je potekala na Vranskem, in sicer na Osnovni šoli Vransko, kjer med 

drugimi skupina fantov in 

deklet od 5. do 9. razreda, 

imenovanih roboVrani, 

skozi navdušenje nad 

kockami Lego konstruira 

inovativne robotke Lego, 

v aktualnem šolskem letu 

pa so še posebej ponosni 

na njihovo inovacijo, ki 

opozarja voznike, ko 

divjad ali druge npr. 

domače živali prečkajo 

cesto. Inovacija je bila 

tudi predstavljena v 

okviru slavnostne 

podelitve.  
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Letošnji nagrajenci razpisa »Inovator leta SSD 2016« so: 

 

Št. Ime, priimek Naslov inovatorja Podjetje Naziv inovacije Inovacija dobi 
Nagrada 

(EUR) 

1 

Domen Plaskan 

in Primož 

Semprimožnik 

Prušnikova ul. 40, 

1000 Ljubljana in 

Bukovje 49, 3206 

Stranice 

DAT-CON,  

D. O. O. 

DVOOSNI 

ROTACIJSKI 

ZGLOB ‒ PanTilt 

CRAWLER 

1. nagrado in 

priznanje 
3.128 € 

2 

Maksimiljan 

Šmid, Matej 

Zorko, Verner 

Perin, Tomaž 

Zupanc 

Črni vrh 50a, 3304 

Tabor; Zg. Hudinja 

18, 3000 Celje; 

Brnica 3, 3310 Žalec, 

Cesta Kozjanskega 

odreda 5, 3320 Štore 

SIP, D. D. 

ELEKTRIČNO 

HIDRAVLIČNO 

KRMILJENJE 

ZGRABLJALNIKA 

STAR 1000/30T 

2. nagrado in 

priznanje 
3.118 € 

3 Jožef Kočevar 
Brinska cesta 5, 3313 

Polzela 

Teraflam, d. 

o. o. 

GORILNIK NA 

PELETE TeraFlam – 

G4 

3. nagrado in 

priznanje 
3.116 € 

4 

Domen Plaskan 

in Primož 

Semprimožnik 

Prušnikova ul. 40, 

1000 Ljubljana in 

Bukovje 49, 3206 

Stranice 

DAT-CON,  

D. O. O. 

DVOOSNI 

ROBOTSKI ZGLOB 

– PanTilt TRACER 

4. nagrado in 

priznanje 
3.108 € 

 

Razvojna agencija Savinja 
 

 

 

 

 

 

Ime je pomemben del otrokove identitete 

 

Nomen est omen ali Ime je znamenje se glasi latinski rek. 

Osebno ime je osebna pravica, ki jo sestavljata ime in 

priimek, nas določa oziroma razlikuje od drugih ljudi. 

Nekateri starši se prav trudijo, da bi bilo otrokovo ime 

čim bolj izvirno. Izhajajoč iz podatkov Statističnega 

urada RS je vse več modernih imen, ki so se pojavila 

prvič po letu 1991, npr. Tian, Eman, Nej za dečke ter npr. 

Kiara, Tanaja in Ronja za deklice, vse pogostejša so tudi 

dvojna imena. Še vedno pa je pri nas najpogostejše 

moško ime Franc in najpogostejše žensko ime Marija. Če 

vas zanima, kako pogosto je vaše ime ali ime vašega 

otroka, si oglejte spletne strani prej navedenega urada na 

povezavi: http://www.stat.si/ImenaRojstva. 

 

Dejstvo je, da izbira otrokovega imena ni lahka naloga 

staršev, saj ga bo (najverjetneje) nosil vse življenje. 

Zagotovo pa do polnoletnosti, od takrat ga bo lahko 

spremenil brez soglasja staršev na upravni enoti za 

relativno nizke stroške. Za prvo odločbo o spremembi 

osebnega imena je treba plačati upravno takso 54,90 

EUR, za vsako naslednjo pa 109,30 EUR. Dolžina 

osebnega imena ne vpliva na višino upravne takse.  

 

V Zakonu o osebnem imenu je določeno, da sta za pravni 

promet izbrani priimek in ime lahko sestavljena vsak iz 

največ dveh besed oziroma nedeljivih celot. Dolžine 

osebnega imena zakon ne omejuje, pač pa določa, da je 

osebno ime sestavljeno iz besed, zato osebno ime ne 

more biti sestavljeno 

iz le ene črke ali 

številke. Nabor črk in 

znakov je določen z 

zakonom, ki ureja 

matični register.  

 

Na upravni enoti, ki je 

pristojna za spremembo osebnega imena, na podlagi 

vloge stranke odločamo, ali je izbrano ime primerno ali 

ne. Ravnamo v skladu z zgoraj navedenim zakonom, kjer 

je tudi zapisano, da se sme pravica do svobodne izbire 

osebnega imena omejiti le, če je to nujno za zavarovanje 

javne varnosti, morale, pravic in svoboščin drugih ljudi. 

Prav tako zakon določa, da osebno ime državljanu 

zagotavlja identiteto, varstvo njegove osebnosti in 

dostojanstva. Gre za pravilo, ki omogoča precej 

subjektivno oceno (npr. ne moreš biti Pes Fido ali Banka 

Slovenije). Na Upravni enoti Žalec smo v letu 2016 izdali 

9 odločb o spremembi imena otroka, v letu 2017 pa 8. 

Negativnih odločb nismo izdali, kar pomeni, da nismo 

prejeli »posebnih« zahtev za spremembo imena. 

Največkrat prihaja do sprememb imena otrok zaradi 

usklajevanja priimka s priimki staršev. 

 

Osebno ime otroka 

Mladoletni osebi se osebno ime spremeni na zahtevo 

staršev ali posvojitelja. Če je otrok že dopolnil devet let, 

http://www.stat.si/ImenaRojstva
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crka
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tevilka
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mora tudi sam podati izjavo, da se strinja s spremembo 

osebnega imena. Za spremembo otrokovega osebnega 

imena mora biti dano soglasje obeh staršev. Če živita 

ločeno, vlogo vloži tisti od staršev, pri katerem otrok živi. 

Če se starša ne moreta sporazumeti glede spremembe 

osebnega imena otroku, potem jima sporazumno 

odločitev pomaga doseči center za socialno delo. Če se 

starša tudi ob njegovi pomoči ne sporazumeta o 

otrokovem novem osebnem imenu, o utemeljenosti 

zahtevka odloča sodišče v nepravdnem postopku na 

predlog enega ali obeh staršev. Odločba sodišča o 

utemeljenosti zahtevka mora biti priložena zahtevi za 

spremembo osebnega imena mladoletni osebi.  

 

Sprememba osebnega imena ob priznanju očetovstva 

Ob priznanju očetovstva se lahko otroku, za katerega se 

podaja priznanje, z izjavo na zapisnik spremeni osebno 

ime. Če je otrok že dopolnil devet let, je potrebno tudi 

njegovo soglasje. Sprememba osebnega imena velja od 

dneva podaje izjave. Sprememba osebnega imena je ob 

priznanju očetovstva takse prosta. 

Sprememba osebnega imena ob posvojitvi 

Posvojencu, ki že ima določeno osebno ime, lahko 

posvojitelji ob posvojitvi izberejo novo osebno ime, pri 

čemer mu lahko priimek spremenijo ne glede na starost, 

medtem ko mu imena med četrtim in devetim letom 

starosti ni dovoljeno spreminjati. Novo osebno ime mora 

biti vpisano v odločbo o posvojitvi s strani pristojne 

institucije. Kot že zapisano, če je otrok že dopolnil devet 

let, je potrebno tudi njegovo soglasje. Sprememba 

osebnega imena velja od dneva pravnomočnosti odločbe 

o posvojitvi in je takse prosta. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski 

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

ue.zalec@gov.si. 

 

 

                                                                                                   

Simona Stanter, načelnica 
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Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tabor – 

jug. Na podlagi 61a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 6. člena 

Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/016) kot župan Občine Tabor sprejemam 

 

S K L E P 

o začetku postopka priprave sprememb 

in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tabor – jug, 

po skrajšanem postopku 

 
 

1. člen 

(splošno) 

 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Tabor ‒ jug (Uradni list RS, št. 34/10) po skrajšanem postopku. 

 
2. člen 

(ocena stanja in razlogi) 

 
Del območja enote D, osnovnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta se na podlagi želje lastnika zemljišča oz. 

investitorja dopolnjuje in spreminja z novo zasnovo poselitve ter spremembo namembnosti objektov. Osnovni odlok 

predvideva gradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene z možnostjo opravljanja poslovne dejavnosti v kletnih etažah 

in gradnjo stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji. 

 
3. člen 

(predmet sprememb in okvirno ureditveno območje) 

 
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev OPPN po skrajšanem postopku je predvidena gradnja individualnih 

stanovanjskih objektov in dveh vrstnih stanovanjskih objektov. Območje spremembe osnovnega OPPN vključuje 

zemljišča parcelnih številk 998/12, 998/13 in 998/10, vse k.o. 1009 ‒ Ojstriška vas. Površina območja, ki je predmet nove 

ureditve, znaša 6729 m². 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN lahko pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne 

infrastrukture poseže izven območja OPPN. Opredelijo in dopolnijo naj se tudi pogoji urejanja za ostalo območje.  

VSEBINA 

 
 SKLEP o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Tabor – jug, po skrajšanem postopku 

 SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 
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4. člen 

(seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve) 

 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije. Osnovna podlaga za spremembo 

prostorskega akta je geodetski načrt in veljavni občinski prostorski akti Občine Tabor.  

 
5. člen 

(roki za pripravo) 

 
V skladu z 61a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) se izvede 

skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev OPPN.  

Po skrajšanem postopku se Občinski podrobni prostorski načrt spremeni in vsebinsko dopolni na način, kot ga določa 

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). Prav 

tako je postopek vezan na krajevno običajen način objavljanj in obveščanj javnosti, vključno z 15-dnevno javno 

razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN. 

 
6. člen 

(nosilci urejanja prostora) 

 
Vsi nosilci urejanja prostora, ki so sodelovali pri pripravi osnovnega OPPN, sodelujejo tudi kot nosilci urejanja prostora 

pri spremembi in dopolnitvi OPPN.  

V kolikor se v postopku izdelave  izkaže, da je potrebno vključiti še dodatne nosilce urejanja prostora, se osnutek 

sprememb in dopolnitev OPPN posreduje tudi njim. 

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN se posreduje osnutek sprememb in dopolnitev OPPN ministrstvu, 

pristojnemu za varstvo okolja, da v predpisanem roku pisno sporoči občini, ali je za spremembo in dopolnitev OPPN 

potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

 
7. člen 

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 

 
Izdelavo vseh potrebnih  gradiv, morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki bi bili potrebni za izvedbo postopka 

sprememb in dopolnitev OPPN bo financiral pobudnik sam. 

 
8. člen 

(začetek veljavnosti sklepa) 

 
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor, na spletnih straneh in oglasni deski Občine Tabor. Veljati začne z 

dnem objave v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

 

 
Št. zadeve: 35001-1/2017 

Tabor, dne 19. 6. 2017 

 
Župan Občine Tabor 

Anton Grobler, l. r. 
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 

92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 

ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010,60/15) je Občinski svet 

Občine Tabor na 21. redni seji, dne 19. 6. 2017, sprejel 

 

S K L E P  

o ukinitvi statusa javnega dobra 
 

1. člen 

 

Občinski svet Občine Tabor je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:  

- parc.št. 1656/19, k. o. 1009 ‒ Ojstriška vas – pot v izmeri 363 m²,  

- parc.št. 1216, k. o. 1016 ‒ Črni Vrh – pot v izmeri 3068 m²,  

 

2. člen 

 

Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Tabor. 

 

3. člen 

 

Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava Občine Tabor izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na 

nepremičninah iz 1. člena tega sklepa. 

 

4. člen 

 

Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti 

pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. 

 

5. člen 

 

Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Št. 478-01/2017-2 

Tabor, dne 20. 6. 2017 

 

Župan Občine Tabor  

Anton Grobler, l. r. 
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15 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Raziskovanje travnika 

 
Na lep, že skoraj poletni 

dan, smo se odpravili 

raziskovat travnik. Ne 

samo žuželke. Na 

travniku nas čaka tudi 

veliko rastlin, imena 

katerih so za nas še 

uganka. Pa smo si 

pomagali s slikami, 

večkrat ponovili imena 

cvetlic, jih poiskali v 

travi, izdelali herbarij in 

čez nekaj let, ko bodo 

otroci že v šoli, takrat … 

Zapomnite si. Takrat 

bodo ti otroci, ki so 

tokrat travnik raziskovali 

z vsemi čutili, uganke o 

travniških rastlinah postavljali vam. In le glejte, da boste na vsa vprašanja znali odgovoriti.  

 

Klavdija Konečnik 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Starši v vrtcu in vrtec pri starših doma 

 

Ključnega pomena za otrokov razvoj v predšolskem obdobju je sodelovanje staršev in vrtca. Prav zaradi tega smo vedno 

znova veseli, če nam kdo od staršev popestri dan in se nam pridruži pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu. Tako se nam je v 

mesecu aprilu v oddelku pridružila gospa Nataša Žlaber ter nam pokazala, kako iz papirja izdeluje rože. Otroci so jo pri 

delu opazovali in se 

kasneje tudi sami 

preizkusili v zvijanju in 

zlaganju papirja ter žice in 

ker smo bili tako vztrajni, 

nam je Aljina mamica 

pripravila prav posebno 

presenečenje. Vas 

zanima? Pridite tudi vi v 

vrtec in izvedeli boste. 

 

V mesecu maju pa smo se 

na cicipohod podali v 

Pondor. Tam nas je 

pogostila gospa Maja 

Gaber. Pot je bila 

večinoma navzdol in ker 

nam je Enja že malo 

prišepnila, kaj nas čaka na 

cilju, smo jo premagali 

brez težav. Potem pa ena 

okrepčilna malica ter 

igrače in čas je kar prehitro minil, ko smo se morali podati nazaj proti vrtcu. A bilo je kratko in sladko. Obema mamicama 

še enkrat hvala. Pa naj se še kdo opogumi.  

 

Otroci oddelka 3‒5 let, Klavdija in Urška 

 

Mali sonček in mali kolesarji 

 
V okviru športno-gibalnega 

programa Mali sonček, ki ga že  

vrsto let izvajamo v Vrtcu Tabor 

je ena izmed nalog vožnja s 

kolesom med ovirami. Starejši 

otroci naj bi to že naredili brez 

pomožnih koles, mlajši pa lahko 

tudi s poganjalci ali skiroji. Z 

otroki smo se dogovorili, da v 

vrtec pripeljejo svoja kolesa, ob 

tem pa ne smejo pozabiti na 

zaščitne čelade. Tistih, ki so ta 

dan pozabili na »domačo 

nalogo« je bilo res zelo malo, pa 

tudi za njih smo takoj poiskali 

rešitev. Otroci so pokazali, kako 

spretni so pri vožnji, še bolj 

pomembno kot to pa je, da so 

upoštevali vsa »prometna« 

navodila in varno pripeljali nazaj 

na naše parkirišče.  
 

 

 

Klavdija Konečnik 
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Zaključno srečanje na Ranču Mustang 

 
Ob koncu šolskega leta nas je Friderik s svojim pismom povabil na ranč Mustang v Grajski vasi, kjer smo se zabavali na 

temo Bilo je nekoč. Kosec Tone Urankar nam je prikazal način ročne košnje, v kateri so se lahko preizkusili starši, ki so to 

želeli. Travo so grabili v kupe in jo v koših nosili na kozolec, kot so to delali nekoč. Starši so lahko otroke vozili v 

samokolnicah in cizi, jih nosili v koših, »štuporamo«, z otroki skakali v vrečah, hodili s hoduljami, vlekli vrv, z Matejo pa 

so nabirali zdravilna zelišča. Bilo je obilo smeha in zanimivih doživetij, s katerimi smo vstopili v meteorološko poletje. 

 

Da smo se imeli tako lepo, se moramo zahvaliti gospodu Tonetu Urankarju, gospodu Silvu Lenku in gospe Mileni Lenko, 

članom Konjeniškega društva Mustang, s katerimi uspešno sodelujemo že vrsto let. Hvala vam. 

 

Za Vrtec Tabor  

Renata Košica 

 

Zbirali smo plastenke 

 
Na POŠ Tabor smo v okviru ekošol že drugo leto sodelovali 

pri zbiralni akciji plastenk. Letošnji moto je bil »Jaz, ti, mi za 

Slovenijo ‒ Stara plastenka za novo življenje«. Projekt je 

bil namenjen nakupu ogrevalne mizice za novorojenčke v 

izolski porodnišnici. Ob vaši pomoči smo zbrali 70 kg 

plastenk. 

 

Od 181 šol, ki so sodelovale v projektu, smo zasedli 34. 

mesto.  

 

Hvala vsem, ki ste doma skrbno zbirali plastenke in jih 

prinašali na dogovorjeno mesto. V kolikor bo ta projekt 

potekal tudi prihodnje leto, se vam priporočamo že vnaprej.  



 

18 15 

V okviru projekta je potekal tudi likovni in literarni natečaj. Učenci so iz plastenk izdelovali izdelke 

in pisali pesmi. Zmagovalka literarnega natečaja za vrtec in prvo triado je postala Ana Mešič 

iz 3. C-razreda. Za nagrado se je skupaj z Laro Kotnik in mentorico Manjo Drnolšek udeležila 

zaključne prireditve v Izoli. Bilo je lepo doživetje.  

  

                                                                POŠ Tabor,                                                                                          

                                                                Manja Drnolšek     

 

 

Kekčeva dežela 

 
V torek, 30. 5. 2017, so drugošolci iz Tabora obiskali Kranjsko 

Goro in Kekčevo deželo. Učenci so strnili nekaj vtisov.  

 

Prišli smo v Kekčevo deželo. Z vodičem smo obnovili zgodbo. 

Prišli smo do Bedančeve koče. Bedanec je spal. Slišali smo 

Mojco, ki je jokala, naj jo kdo reši. Rešili smo jo z vodičem. 

Mojca nas je odpeljala do Brinclja. Bedanec se je prebudil in šel 

k Brinclju. Videli smo ga in ga pozdravili. Pogovarjali smo se, 

dokler ga nismo vprašali, če je zaljubljen v Pehto. Rekel je, da 

ni. Potem je hotel zgrabiti vse, a mi smo oponašali sovo. Zbežal 

je. Spustili smo se po toboganu. Šli smo do Kekca po skrivnem 

rovu. Bil je smešen. Šli smo h grobu volkca. Kekec se je 

norčeval iz Pehte. Slišala ga je in ga povabila na tobogan. Na 

tobogan smo lahko šli tudi mi, če ji nismo zrušili hiše. Dobili smo okusno pecivo in čaj. Šli smo iz Kekčeve dežele in 

prepevali njegove pesmi. 

 

Iza Kvas, 2. b 

 

Z avtobusom smo šli v Kekčevo deželo. Presedli smo se v drug avtobus. Šli smo do Bedančeve hiše. Bedanec je spal v 

postelji. Mojca je bila v kletki. Anže Ribič Čvan jo je rešil. Z Mojco smo šli do Brincljeve hiše. Tam je bil Bedanec. 

Pogovarjali smo se. Napadel nas je, eni so bežali, drugi pa začeli oponašati sovo. Šli smo do Kekca. On nas je peljal do 

groba, kjer je bil pokopan volkec. Šli smo k Pehti. Ona nam je dala pecivo in čaj. Peljali smo se domov v Tabor. 

 

Ožbej Mlakar, 2. b 

 

Zemljevid Kekčeve dežele je narisala Mija Kreča, 2. b  

 

 

Mentorica Silva Rizmal                
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Svet z mojimi pravili 

 
Svinčniki bi sami pisali,   

barvice bi same barvale, 

mi pa bi se zabavali in igrali. 

 

Otroci bi avte vozili, 

starši bi pa peš hodili. 

Cel dan bi nogomet igrali 

in se smejali. 

 

Dinozavri bi spet živeli 

in za vse poskrbeli. 

Vojn ne bi bilo 

in vsi bi se imeli lepo. 

 

Julijan Hrastnik, 3. c Pripravila Darja Savinek 

16 

 

 

Pekli smo marmorni kolač 

 
Četrtošolci POŠ Tabor smo se pri predmetu NIT pogovarjali o lastnostih snovi. Te smo preizkusili tudi v praksi. S peko 

marmornega kolača smo ugotavljali, kaj se zgodi, če segrejemo maslo, čokolado in še druge sestavine, ki smo jih 

potrebovali za peko. Naštevali smo, iz katerih sestavin  je bila sestavljena naša zmes in vprašali smo se, ali je mogoče zmes 

ponovno ločiti. Ob tem pa smo tudi preizkušali naše kuharske sposobnosti. Na koncu pa je sledilo še najboljše – sladkanje. 

 

Kako pa je 

to potekalo? 

Najprej smo 

se razdelili v 

tri skupine. 

Imeli smo tri 

šarklje in 

ostale 

sestavine: 

200 g masla, 

75 g navadne 

čokolade, 

250 g 

kokosovega 

sladkorja, 4 

razžvrkljana 

jajca, 200 g 

pirine moke, 

1 žlico 

pecilnega 

praška, velik 

ščepec soli, 

Svet igrač po moje 

 
Če bi bil svet iz zlata, bi si kupil vse igrače tega sveta … in se kar ne 

bi mogel odločiti,  katero igračo naj vzamem v roke. Potem pa bi vse 

tiste dragocenosti zložil na kup, velik kup. 

 

Vzel bi palico, ki bi jo našel za prvim vogalom … Tako kot zdaj, ko 

se igram z dolgo žlico za obuvanje čevljev, čeprav imam v sobi kup 

igrač. Saj denarja sploh ne potrebuješ, da si izmisliš zanimive igre. 

 

Fedja Petrovič Poljanec, 3. c 
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2 žlički kisle smetane, 1 žličko vaniljevega sladkorja in 1,5 žlice kakava v prahu. Za preliv smo potrebovali: 85 g navadne 

čokolade, 3 žlice mleka in 2 žlici medu. Kolač smo pripravili po receptu. Nato smo ga odnesli gospem kuharicam, ki so 

nam ga spekle. Pekel se je približno 40 minut. Ta čas smo naredili preliv. Ko se je kolač spekel, smo morali počakati, da se 

ohladi. Po njem smo na koncu prelili preliv. Nato smo si jih razdelili. Bili so zelo dobri, žal pa je bil eden preveč slan. 

 

Učenci 4. b 

 

Pohod po Golteh 

 
V soboto, 27. 5., smo se s planinci z vodnicama Majo in Manjo odpravili na pohod po Golteh. Zjutraj smo se zbrali pred 

šolo in se s kombijem odpeljali na Golte. Srečo smo imeli in dan je bil sončen, brez dežja. Ogledali smo si plezalno steno in 

se tudi preizkusili v plezanju. Nato smo se sprehodili po smučiščih, si ogledali  jezera, se okrepčali. Daljši postanek smo 

imeli na Mozirski koči. Zaključek pohoda je bil pri Alpskem vrtu, od koder nas je avtobus odpeljal proti šoli. Pohod je bil 

zelo zabaven in zanimiv. 

 

Filip Lukman, 7. C 
 

 
                                                                      

Pohod 50 + v mesecu maju 

 

Maja smo si pohodniki 50 + zadali malo 

daljši, a nezahteven pohod.  

 

Z malim avtobusom smo se peljali na 

Vrhe in pot peš nadaljevali mimo 

cerkvice sv. Lenarta, doma na Vrheh, 

proti Zajčevi koči. Tu smo si privoščili 

daljši počitek, si ogledali kočo, nabrali 

novih moči za pot proti sedlu pri 

Krvavici in nadaljevali mimo Krežeta proti Presedlam v Ojstrico. 

Pot nam je bila zanimiva. Hodili smo ob cvetočih, še 

nepokošenih travnikih, vonjali cvetoči bezeg, poslušali ptičje 

žvrgolenje, pogled pa nam je uhajal na širne gozdove okoliškega 

hribovja, Dobrovelj, vse do Raduhe… 

 

Malo utrujeni, vendar dobre volje in hvaležni za lep dan smo 

zaključili to naše pohajkovanje. 

 

Srečno do prihodnjič! 

DU Tabor 

Aktivnosti naših društev 
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Zgodilo se bo 

18 

Po Gorenjski 

 

Ker verjamemo, da nas druženje zbližuje, ker radi spoznavamo nove kraje ter srečujemo nove zanimive ljudi in ker nas taka 

doživetja pomlajujejo, smo se v Društvu upokojencev Tabor odpravili na izlet. Gorenjsko smo obiskali v sredo, 14. junija. 

Najprej smo si ogledali razstavo jaslic v romarskem svetišču na Brezjah, park miru, sveta vrata, kapelico sv. Frančiška, 

oltar Marije Pomagaj, relikviarij papeža Janeza Pavla II., oltarne prte s čipkami in se udeležili sv. maše. Od tam smo krenili 

v Nordijski center Planica, si ogledali objekte, namenjene zimskim športnikom, predvsem pogumnim letalcem, Bloudkove 

ter Goriškove letalnice in moderni tekaški center, ki predstavlja edinstven kompleks na svetu. Oči smo si spočili na lepih 

Poncah in bližnjih gorah, ki objemajo Planico. V nadaljevanju dneva smo se odpeljali v odročno vasico Kropa, kjer smo si 

ogledali kovaški muzej in spoznali težko življenje kroparskih kovačev in njihovih družin. Dan smo zaključili na večerji v 

vasi Podbrezje, kjer smo že delili vtise z izleta in kovali načrte za prihodnost. 

 

                                                                                        Društvo upokojencev Tabor 

 

 

 

 

 

Planinsko društvo Tabor 

v sodelovanju z Društvom žena in deklet 

in Lovsko družino Tabor 

VABI 

 

v soboto, 1. julija in v nedeljo, 2. julija 2017, 

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! 
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Oglasi 

Storitve Štrajhar 
Strojne storitve:  

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

spravilo gnoja/gnojnice, košnja travinja, zgrabljanje travinja. 

 
Kmetija Štrajhar,            Kapla 28,           3304 Tabor            041 580 826 (Matej) 
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... in še modrosti naših babic 

 Če na dan sv. Marjete (20. 7.) deži, orehov pričakovati ni, seno se ne more posušiti, lešniki bodo črvoviti.  
 
 

 
 

 

 

 Ob sv. Jakobu (25. 7.) pšenica zori ali zgori.  
 

 Sv. Lovrenc (10. 8.) pa sv. Jernej (24. 8.) lep, še dolgo v jeseni bo topel svet.  

20 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – JULIJ in AVGUST 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

JULIJ 

SOBOTA, 

1. 7. 

 

NEDELJA, 

2. 7. 

od 13.00 

 

 

od 9.00 

ZAJČEVI DNEVI 

 
Zajčeva koča 

Društvo žena in deklet OT 

(031 762 324) 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

SOBOTA, 

1. 7. 

16.00 

 
KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP 

Šnepov travnik 

pri Zajčevi koči 

 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

Lovska družina Tabor 

(041 335 274) 

NEDELJA, 

9. 7. 
18.00 

TERAPEVTSKO SLIKANJE 

OB POLNI LUNI 

Dom krajanov, 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

1. 7. 2017 

8.00 

 

NABIRANJE ZELIŠČ NA MENINI 
odhod z Avtobusne 

postaje Vransko 

Društvo Univerza za tretje 

življenjsko obdobje Vransko 

(041 760 904, 041 919 829) 

1. 7. 2017 

20.00 

 

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno 

dediščino 

ŽIGA BRANK, violina 

MILAN HUDNIK, violončelo 

cerkev sv. Martina v 

Šmartnem/ 

Podvrhu 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

1. 7. 2017 

20.00 

 

VRANSKO SUMMER NIGHT 

Dogodek z dušo in srcem. 

 

pri Energetiki Vransko 
Klub mladih Vransko 

(040 339 977) 

2. 7. 2017  

11.00‒14.00 
LISJAKOVA TRŽNICA 

Gostilna Pri mamici, 

Ločica pri Vranskem  

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

13. 7. 2017  

10.00 

 

KRVODAJALSKA AKCIJA Kulturni dom Vransko 
OZ RK ŽALEC, OO RK Vransko 

 

22. 7. 2017 

11.00 
PIKNIK UPOKOJENCEV  Gasilski dom Vransko 

Društvo upokojencev Vransko 

(031 494 833) 

24.‒30. 7. 

2017 

9.00‒15.30 

ORATORIJ 2017  

»Dotik nebes« 
OŠ Vransko - Tabor 

Župnija Vransko 

(031 227 694) 

 

29. 7. 2017  

17.00 

VIII. TRADICIONALNO 

TEKMOVANJE  

S STARIMI ROČNIMI IN 

MOTORNIMI BRIZGALNAMI 

pri Športni dvorani 

Vransko 

PGD Vransko 

 

6. 8. 2017  

11.00‒14.00 
LISJAKOVA TRŽNICA 

Gostilna Pri mamici, 

Ločica pri Vranskem  

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

Koledar dogodkov in prireditev – julij, avgust 
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SOBOTA, 

29. 7. 
8.00‒

13.00 
SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 
Kapla 16, dvorišče 

Steyr klub 

Savinjske doline 

(041 620 270) 

AVGUST 

PONEDELJEK, 

7. 8. 
18.00 

TERAPEVTSKO SLIKANJE 

OB POLNI LUNI 

Dom krajanov, 

prostori Turističnega 

društva 

Ina Gržina 

(040 206 991) 

SOBOTA,       

26. 8. 

8.00‒

13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 
Kapla 16, dvorišče 

Steyr klub 

Savinjske doline 

(041 620 270) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

»Pogum je najpomembnejša človeška lastnost, saj je podlaga za vse druge vrline.« 

 

 (Winston Churchill) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: Obcina Tabor, POŠ Tabor, Vrtec Tabor, 

internet, RA Savinja, DU Tabor, Anica Podbregar, društvo lastnikov gozdov 

 

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 € 

 

http://www.rtvslo.si/kultura/citat/william-somerset-maugham/398075

