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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Junij se počasi približuje koncu in po deževnem vremenu se je pokazala moč sonca, katerega žarki so vse močnejši. Z 

njegovo pomočjo so kmetje lahko poskrbeli za košnjo trave oziroma spravilo sena. 

Ko so žarki najmočnejši, si ljudje poiščemo senco in osvežitev, enako pa si želijo 

tudi naši hišni ljubljenčki. Poskrbeti moramo, da bodo naše živali imele na 

razpolago vedno dovolj vode in da si bodo lahko našle senco. Živali nam bodo 

hvaležne in nam bodo to tudi vračale. 

 

V mesecu juliju pa bodo »iskale senco« tudi Novice izpod Krvavice, zato je naslednji izid Novic načrtovan konec meseca 

avgusta, ko boste zopet obveščeni o vseh dogodkih v naši lokalni skupnosti. Želim vam prijetne, brezskrbne in nepozabne 

počitnice. 
 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 7 
 

Letošnja kisla pomlad nam je pokazala petdeset odtenkov sive in še kakšnega zraven, zato verjamem, da smo vsi komaj 

čakali na tople sončne žarke. Kot kaže, se nam obeta lepo poletje, želimo si le, da bi nam narava prizanesla z neurji in točo.  

 

Gotovo nas je precej takih, ki se veselimo sproščenih poletnih mesecev, ko, vsaj za nekaj dni dopusta, prekinemo vsakdanjo 

rutino in si prilagodimo vsakdan počitniškemu tempu. Tega se veselijo predvsem otroci in dijaki, ki so šolske torbe za dva 

meseca že vrgli v kot, pa tudi pridni maturanti in študenti. Seveda se odrasli prav tako veselimo prostih dni ter uživanja, pa 

naj bo to na morju, v hribih, v bazenu ali prijetni senci domačega sadovnjaka ali vrta.  

 

Poletje je dobrodošlo, da si vzamemo čas zase, za družino ter prijatelje in za stvari, za katere med napornim letom zmanjka 

energije. Lahko odkrijemo nova zanimanja ali le obudimo stara, poskusimo kaj adrenalinskega, prisluhnemo pesmi 

škržatov, se prepustimo vonju borovcev, zgradimo peščeni grad, lenarimo ob dobri knjigi, razvajamo okuse in druge čute, 

raziskujemo, se udeležimo kakšnega koncerta ali razstave, se naučimo česa novega, potujemo kam daleč, v domačih vaseh 

odkrivamo skrite kotičke, poskrbimo za zdravje s športom in prehrano, naberemo sadeže naših gozdov, poleg tega si lahko 

še zažvižgamo in zapojemo. Jaz si že z vznemirjenjem mrmram zimzeleno melodijo vsem znane Poletne noči. 
 

 

 

 

 

 

 

Župan Marko Semprimožnik 

Iz županovega kabineta 
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Hči Marta, slavljenka in sin Marjan. 

Jubilantka s predsednikom upokojencev in županom. 

             
 

 

100 let Slavke Leskovšek 
 

Nekoč je Shakespeare zapisal, da čas uničuje nežni cvet mladosti in lepoti brazda 

gubice v obraz. Morda se mojster angleške besede ne moti, a modrosti in 

življenjske moči brez naporov, strme poti ter vztrajanja ni.  

 

To dobro ve tudi Slavka Leskovšek, ki je 12. junija praznovala 100 let. Leta 1919 

se je rodila na kmetiji v Kamenčah. Njen oče Jakob je bil krovec, mama Lucija, 

sicer Taborčanka, pa je gospodinjila. Oba starša sta doživela za tisti čas zelo 

visoko starost, in sicer 90 oz. 94 let. Pri Juhartovih, po domače Vrbenovih, se je 

poleg predzadnje Slavke rodilo še pet otrok: Anton, Vinko, Jakob, Marija in Ivan. 

Osemletno osnovno in triletno obrtno šolo je Slavka obiskovala v Braslovčah, 

vajeništvo pa je hodila peš opravljat v Ojstriško vas. Pri Marjetki Žibret, v hiši, v 

kateri danes živijo Virkovi, se je učila za šiviljsko pomočnico, kasneje pa je 

postala izučena šivilja. Usoda ji je pripeljala naproti soseda Lojzeta Leskovška, ki 

je bil takrat krojaški pomočnik, nato pa znani krojaški mojster. Ko sta si na robu 

Ojstriške vasi ustvarila dom, sta bila mentorja mladim šiviljam in krojačem, ki so 

pri njiju prejemali uporabna znanja. Marsikateri starejši Taborčan se še sedaj 

spominja, da sta prav Slavka ter Lojze krojila in zašila komu kakšen plašč, 

morda prve hlače, obleko za birmo, krpala strgane kose, prekrojila staro, a še 

uporabno blago v novo oblačilo. Poleg tega sta priskočila na pomoč sosedom in 

prijateljem, ko so na kmetijah potrebovali dodaten par rok. Ker ni bilo denarja, se je 

rado dogodilo, da se je usluga vrnila z uslugo. 2. svetovna vojna, v kateri sta oba 

sodelovala, je močno spremenila njuno življenje, Lojzeta pa je za vse življenje 

zaznamovala z boleznijo. Leta so ji tako minevala ob možu, hčerki in sinu, v krojaški 

delavnici, na vrtu in polju.  

 

Slavka je pronicljivih misli in prava živa enciklopedija krajevnih prelomnic. Spominja 

se, kdo je v vasi prvi imel kolo, kdaj se je skozi vas pripeljal kakšen avtomobil, kako 

so izgledale naše ceste, ko so bile le prašen makadam, kje so prvi imeli televizijo, kjer 

se je za ogled programa zbralo skoraj pol vasi, vodovod je kar naenkrat bil v vsaki 

hiši. Pravi tehnološki vrhunec je pomenila napeljava telefonskega priključka, še bolj 

zanimivi so bili vedno manjši fotoaparati, ki se danes skrivajo kar na mobilnem 

telefonu. Gospodinjenje so zelo olajšali pralni stroji, za udobje je poskrbela centralna 

kurjava. Mnogo stvari se je spremenilo v zadnjih 100 letih, Slavka pa je vsemu 

spreminjanju priča.   

 

Kljub drugim časom sama še vedno prisega na 

pristnost in tople človeške odnose, zato ji veliko 

pomenita pozdrav in kakšen klepet. V hiši, ki si jo 

je nekoč z možem izbrala za svoj dom, danes živi s 

sinom in njegovo družino. Ob palici ali drugi opori 

se še vedno poda na sprehod, a njene poti so kratke. 

Pozornost namenja tudi dnevnim informacijam s 

področja politike, športa in kulture, možgane pa si 

bistri s križankami in časopisjem.  

 

Slavka je 100. rojstni dan praznovala v krogu 

družine, sorodnikov, prijateljev in sosedov in ga je 

težko pričakovala. V župnijski cerkvi sv. Jurija je 

dr. Alojz Pirnat daroval zahvalno mašo, obred pa je 

olepšalo petje Dobroveljskih fantov. Svojevrstno 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

Slavka Leskovšek praznuje 100. rojstni dan. 
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presenečenje je pripravilo Društvo upokojencev Tabor, katerega članica je, saj so po obredu v okolici cerkve poskrbeli za 

pogostitev z žlahtno kapljico in domačimi sladkimi dobrotami, slavljenka pa je prejela voščila predsednika taborskega 

društva upokojencev Milana Blatnika, članov društva in drugih vaščanov. Praznovanje se je nadaljevalo v prijetnem 

ambientu Lisjakovega ribnika v Miklavžu. Slavko kot najstarejšo občanko Občine Tabor vsako leto na rojstni dan obišče 

tudi župan. Tokrat prvič je ta čast doletela župana in sovaščana Marka Semprimožnika, ki je jubilantko nagovoril in ji ob 

stoletnici pripravil glasbeno presenečenje. Domačinka Sonja Zupan je, ob spremljavi klavirske harmonike moža Robija 

Zupana, z izjemnim občutkom zapela nekaj Avsenikovih skladb in tako sta zbranim polepšala slavnostno popoldne. Slavka 

je svoje dopolnjeno stoletje pričakala v veselju in v družbi ljudi, ki ji pomenijo največ.   

 

Čestitke in dobre želje so izrekli tudi člani Zveze borcev za vrednote NOB Tabor, pridružuje pa se tudi Občinska uprava 

Občine Tabor.     

                     

Nekdo je nekoč zapisal: Višek modrosti in eno najtežjih poglavij umetnosti življenja je znati se starati.  

 

Ana Leskovšek   

 

90 let Alojzije Goropevšek 
 

13. junij letos je bil za Alojzijo 

Goropevšek iz Lok pomemben 

mejnik, saj je praznovala svoj 90. 

rojstni dan. Čudovit sončen dan je 

postal še lepši, ko sta jo na njenem 

domu, ki ga krasijo številne rože, 

obiskala župan Marko 

Semprimožnik in predsednik 

taborskega upokojenskega društva 

Milan Blatnik. Čestitala sta ji, ji 

izročila skromno darilo in z njo 

poklepetala, česar je bila zelo 

vesela. Lepih trenutkov ter da bi 

bila zdrava in zadovoljna, ji želijo 

tudi člani društva upokojencev in 

občinska uprava. 

 

Ana Leskovšek 

    

 

 
 

POSLANSKA PISARNA 

poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije   

ALEKSANDRA REBERŠKA 

je v prostorih Občine Tabor odprta 

vsak prvi ponedeljek v mesecu od 11. do 12. ure. 

VABLJENI! 

    

Brezplačne storitve za naše občane 
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Prejeli smo 

 

 

 

 

 

BREZPLAČNE MERITVE  

KRVNEGA TLAKA, KRVNEGA SLADKORJA IN KISIKA V KRVI 

 

v prostorih Občine Tabor 

vsak tretji ponedeljek v mesecu od 13. do 14. ure. 

 
V okviru projekta MoST (Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih 

skupnosti) Polivalentna patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec opravlja patronažno varstvo, prvenstveno  

namenjeno prebivalcem oddaljenih krajev, osebam, ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogrožene, 

ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

Storitev se lahko izvaja tudi na pacientovem domu ali na terenu na osnovi predhodnega dogovora s patronažno sestro 

gospo Ano Bogataj na telefonski številki: 031 424 147. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                                                                                      
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Košnja zelenic ob nedeljah in praznikih 
 

Na sončno nedeljo zjutraj poslušam prijetno ptičje petje na balkonu in spet slišim »glas« kosilnice. Brnenje kosilnice slišim 

tudi po kosilu, ko je ura ena, pol dveh. Občinski Odlok o javnem redu in miru v 10. členu med drugim pravi, da je 

prepovedano kositi zelenice in druge površine v večernih ali zgodnjih jutranjih urah in ob nedeljah in praznikih ter s tem 

motiti in vznemirjati občane in okolico. A Slovenci tudi radi rečemo: »Pravila so zato, da jih kršimo!« Tega ne pišem zato, 

da bi potem koga prijavil, ampak zato, da bi imeli ljudje spoštovanje do drugih, kajti tudi to je del kulture.  
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Ob obilici informacij (internet, televizija, mobitel …) in stresnih službah naj bosta nedelja in praznik čas za razne 

sprostitvene aktivnosti. Kosilnica ima v petek ali soboto čisto drugačen zvok kot ob nedeljah.  

 

Pa prijetne nedelje vam želim.  

 

Jernej Gregl 

 

 

 

 

Slavnostna podelitev nagrad in priznanj za medobčinski razpis  

»Inovator leta Spodnje Savinjske doline« za leto 2018 
 

S slavnostno podelitvijo priznanj in nagrad, ki je bila tokrat organizirana v prostorih podjetja KORNOTERM, d. o. o., na 

Gomilskem je bil zaključen razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske 2018«, kjer so občine Spodnje Savinjske doline in 

Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec s strokovno pomočjo Razvojne agencije Savinja podelili priznanja petim 

najboljšim inovacijam lokalnega okolja za preteklo leto. 

 

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je podelil priznanja petim zmagovalnim inovacijam, 

je ob tej priložnosti izpostavil pomen inovacij za razvoj podjetij in rast gospodarstva: »Te so še posebej pomembne v času 

naraščajoče globalne konkurence, izjemnega razvoja novih tehnologij in skrajševanja življenjskega cikla izdelkov. Zato 

uspešna podjetja uvrščajo uvajanje inovacij med svoje najpomembnejše prednostne naloge.« Ob tem je izpostavil, da se 

Slovenija dviga na globalni lestvici inovativnosti: »Smo v skupini 30-tih najbolj inovativnih držav. A ne smemo zaspati.« 

Ministrstvo zato spodbuja raziskave, razvoj in inovacije preko različnih ukrepov na devetih področjih Strategije pametne 

specializacije, v okviru katerih se trenutno izvaja okoli 300 raziskovalno-inovacijskih projektov v skupni vrednosti preko 

212 milijonov evrov. Poleg tega povezuje podjetja, raziskovalne organizacije, državo in druge deležnike ter podjetjem 

zagotavlja povratna in nepovratna sredstva za financiranje naložb v razvoj, raziskave, inovacije in digitalizacijo.  

 

Minister Počivalšek je ob tej priložnosti čestital vsem prijavljenim inovatorjem in še posebej nagrajencem: »Prav vaš 

pogum, ideje in razmišljanje zunaj okvirjev oz. 'out of the box', prinaša v naše življenje številne rešitve. Te nam lajšajo 

vsakodnevna opravila ali pa izboljšujejo konkurenčnost podjetij in nenazadnje slovenskega gospodarstva.« 

 

Podjetja zgolj s svojimi 

produkcijskimi zmožnostmi že nekaj 

časa niso več kos cenejši konkurenci 

iz držav s poceni delovno silo, 

krepitev konkurenčnosti 

podjetij/gospodarstva pa je prednostna 

naloga na poti dohitevanja razvitejših 

gospodarstev.  

 

Inovacijska sposobnost skupaj s 

človeškim kapitalom sta ključna 

dejavnika boljše produktivnosti, 

pomembno pa je tudi povečanje 

učinkovitosti države in njenih 

institucij, vključno z vzpostavitvijo 

spodbudnega okolja za razvoj podjetij. 

   

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«.  

 

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

Vransko in Žalec že pred objavo razpisa namenijo sredstva za izvedbo, ki se v 90 % namenijo za denarne nagrade petim 

nagrajenim najbolje ocenjenim inovacijam. Omeniti je potrebno, da je razpis v tem smislu dokaj edinstven, saj se na 
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podobnih tekmovanjih tudi na višjih nivojih inovatorjem podeljujejo le priznanja, tu pa so podeljene nagrade po višinah 

primerljive povprečni slovenski managerski plači. 

 

Na razpisu je tako od leta 2012 sodelovalo 120 inovatorjev s 75 inovacijami, kar je dovolj zgovoren podatek o razsežnostih 

skupnega razpisa. 

  

Inovacije oceni sedemčlanska komisija za ocenjevanje, ki deluje po zastavljenem pravilniku, ocena posamezne inovacije pa 

je sestavljena iz več kriterijev, od katerih se poseben poudarek namenja prav inovativnosti. 

   

Kvaliteto nagrajenih inovacij se zagotavlja s predpisano minimalno oceno, ki jo morajo nagrajene inovacije dosegati, potrdi 

pa jih svet županov sodelujočih občin, nagradi pa se 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.  

 

Nagrajene inovacije zagotavljajo rešitve z najrazličnejših področij človeškega delovanja, od osnovnih pripomočkov za 

gospodinjsko rabo, do raznih kmetijsko-obdelovalnih in industrijskih strojev, elektronskih naprav, inovativnih rešitev 

družbeno socialnega okolja ter celo specializiranih naprav za medicinsko diagnostiko. Od nagrajenih inovacij jih je do 

sedaj nekaj zelo uspešno kandidiralo tudi na regionalnem in državnem nivoju.  

 

Na aktualnem razpisu je sodelovalo 16 inovacij, od katerih jih je bilo 9 skupinskih, tako da je pri razvoju prijavljenih 

inovacij sodelovalo 36 inovatorjev.  

 

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

doline imajo namen dati neposredno spodbudo inovatorjem na lokalnem področju in promovirati njihove inovacijske 

rezultate, hkrati pa je to tudi posredna pomoč gospodarstvu.  

 

Letošnji nagrajenci razpisa »Inovator leta SSD 2018« so: 

 

Št. Inovatorji Podjetje Naziv inovacije Inovacija dobi 
Nagrada 

(EUR) 

1 Franc Marovt, Braslovče 
KRONOTERM, 

D. O. O. 

Krono Multi S – 

hibridna toplotna 

črpalka Kronoterm 

1. nagrado in 

priznanje 
2.632 € 

 

Simon Tominšek, Laško; Bojan 

Končina,  Štore; Jože Sevčnikar, 

Šmartno ob Paki; Tomaž Podgornik, 

Žalec 

SICO, D. O. O. Drobilnik SD45 
2. nagrado in 

priznanje 
2.545 € 

3 

Kamila Marta Novak, Žalec; Jože 

Novak, Žalec, Julijana  Novak, 

Julijana Novak, Vransko 

/ 
Človeški HAND 

MANAGER 

3. nagrado in 

priznanje 
2.435 € 

4 

Sebastjan Bogataj, Gomilsko; 

Andrej Jelen, Velenje; Jošt Jure, 

Prebold; Andrej Rakun, Prebold; 

Žiga Volk, Šoštanj 

SIP, D. D. 

Pobiralni 

zgrabljalnik 

vlečene izvedbe - 

AIR 500 T 

4. nagrado in 

priznanje 
2.430 € 

5 Verner Perin, Petrovče SIP, D. D. 

Nadzor 

odsesovalnega 

sistema v varilnici 

5. nagrado in 

priznanje 
2.427 € 

 

Razvojna agencija Savinja 
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Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, junij 2019 

 
• Kubica, M.: Pridna punčka;  

• Paasilinna, A.: Ladjar z lepimi stopali;  

• Backman, F.: Mi smo medvedi!;  

• Green, J.: Oceani v 30 sekundah;  

• Goldsmith, M.: Vesolje: enciklopedija z osupljivimi podobami vesolja. 

 

Prijazno vabljeni tudi v našo čitalnico, kjer lahko listate, berete in si izposodite revije s področja zdravja, vrtnarstva, 

notranje opreme, znanosti, zgodovine in razvedrila. 

 

Karmen Kreže 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor 
 

Na zadnji pravljični urici v tem šolskem letu smo z otroki pokukali v svet tujega jezika. Prebrali smo namreč pravljico o 

miški, ki še nikoli ni videla zunanjega sveta. Zato je nekega dne stekla iz svoje luknje in najprej zagledala polža. Ko je 

stekla naprej, je srečala žabo, nato mačko in se čudila njenemu mahajočemu repu. Ampak mačka je le čakala na pravi 

trenutek, da se je pognala za miško. Miška se je v strahu pognala naprej in se zaletela v psa, ki ji je pomagal pregnati 

mačko. Nato je miška srečala prav tako strah zbujajočega petelina in spet prosila psa, da je zalajal in s tem petelina pregnal. 

Miška je na svoji poti raziskovanja sveta srečala še pujska, kravo, zajčka. Nihče ji ni znal povedati, kje je doma, ko se je 

odločila, da bi rada šla nazaj domov. Pri iskanju doma je nenadoma pritekla do hiše, ampak spet ni vedela, katera luknja v 

hiši je prava. Zmotil jo je omamno dišeč kos sira, ki je bil poln lukenj. In ko je pojedla ves sir, so tudi luknje izginile. Na 

srečo se je v tistem trenutku pojavila mama miš in mali miški pokazala pot domov. 

 

Zgodbica je zasnovana tako, da z delnim slikopisom, ki je opremljen s poimenovanjem v angleškem jeziku, otroke na 

lahkoten način popelje v svet tujega jezika. 

 

Po prebrani pravljici so otroci izdelali like iz zgodbice in še enkrat ponovili na novo spoznane angleške besede. 
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Karmen Kreže 

 

 

 

 

Prijetno druženje 
 

Pri nas v Našem domu ni nikoli dolgčas. Vedno se kaj dogaja ali pa kdo 

pride na obisk. 

 

Večkrat so to otroci, pevci, obiskovalci … ali pa se stanovalci zaposlijo z 

različnimi dejavnostmi, ki so jim na razpolago. Pomagajo si med seboj pri 

vsakodnevnih opravilih, radi pristopijo k delu na vrtu in  nadvse radi 

pomagajo v kuhinji. Naš stanovalec Lojzi pridno skrbi za kokoši in redno 

prinaša jajca, ki jih porabimo za kuho. Ob koncu šolskega leta smo zopet 

združili moči in pred našim zasluženim dopustom pripravili piknik, da se 

zahvalimo vsem skupaj za vložen trud, saj vsaka malenkost šteje. Za hrano 

in pijačo so poskrbele naše kuharice, za animacijo pa delovna terapevtka 

Lili. Tudi hišnik je opravil svoje delo zelo dobro. Sodelovali pa so tudi vsi 

drugi zaposleni, stanovalci, svojci … Hvala vsem, bilo je prijetno in se že 

veselimo, da se ponovno družimo.   

 

Tudi mi, zaposleni, smo si zaslužili nagrado za naš trud. V sklopu 

izobraževanja smo se odpravili na strokovno ekskurzijo v Prekmurje, kjer 

smo si ogledali dom upokojencev v Muretincih, rastlinjake, kjer pridelujejo 

paradižnik LUŠT, ter se odpravili do Bukovniškega jezera, kjer so 

energetske točke. Tam  smo se napolnili z energijo in za naše želodčke smo 

poskrbeli v restavraciji ŠTRK, kjer smo si preko kamer v živo lahko 

ogledali gnezdo štorklje na njihovem dimniku. V gnezdu so bile mlade 

štorklje, ki sta jih mama štorklja in oče štrk pridno hranila. Videli smo tudi 

mali živalski vrt domačih živali – ovce, koze, zajčke … bilo je prijetno in 

poučno.  

                         Anica Cencelj, Naš dom Vransko 
 

 

 

 
 

Vse, kar je dobro vedeti o civilni poroki 
 

Vsi, ki razmišljate o poroki, najverjetneje najprej 

pomislite na poročno 

obleko, poročni prstan, 

koga boste povabili na 

poroko, kje in kdaj se 

boste poročili ... 

Seveda je vse to zelo 

pomembno, vendar ne 

smete pozabiti na nekoliko manj prijetna opravila, in sicer 

na predhodno prijavo na upravni enoti.  

 

Kako poteka postopek prijave poroke? 

 

Poroko prijavite v matični službi na upravni enoti, kjer 

želite skleniti partnersko ali zakonsko zvezo. Z 

matičarjem se dogovorite za datum in uro med prostimi 
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termini. Matičar vas ob prijavi opozori na pogoje za 

veljavnost zakonske oz. partnerske zveze in se prepriča o 

tem, ali so ti pogoji izpolnjeni. V prijavi izjavite, da 

svobodno sklepate zvezo in da so izpolnjeni pogoji za 

njeno veljavnost. V postopku prijave potrebujete veljaven 

osebni dokument. V primeru, ko bodo pri sklenitvi zveze 

prisotne tudi priče, je potrebno priložiti podatke o pričah 

(osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče). 

Prisotnost prič namreč ni več potrebna, prav tako niso 

potrebi prstani. 

 

V primeru, da ste tujec in se želite poročiti, za prijavo 

potrebujete dokaz o tujem državljanstvu (potna listina ali 

potrdilo o državljanstvu), izpisek iz rojstne matične 

knjige, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev (na 

mednarodnem obrazcu, če sta državi podpisnici pariške 

ali dunajske konvencije o izdajanju izpiskov iz matičnih 

knjig) in potrdilo, ki ga izda pristojni organ države, katere 

državljan ste, da ni zadržkov za sklenitev zakonske oz. 

partnerske zveze in potrdilo o samskem stanu. Vse listine 

morajo biti prevedene v slovenski jezik in overjene v 

skladu z določili Zakona o overitvi listin v mednarodnem 

prometu. Overitev ni potrebna, če je partner državljan 

države, s katero je sklenjen dvostranski sporazum ali je 

podpisnica haaške konvencije – zadostuje žig apostille. 

 

Če bodoči zakonec oz. partner ne razume slovenskega 

jezika, mora pri prijavi in sklenitvi zakonske zveze 

sodelovati uradni prevajalec oziroma sodni tolmač. 

 

Kako, kje in kdaj poteka sklenitev zakonske oz. 

partnerske zveze? 
 

Možnih je več načinov izvedbe poročnih obredov, in 

sicer: 

- pred matičarjem in načelnikom upravne enote ali od 

njega pooblaščeno osebo (s pričama ali brez), 

- pred matičarjem in županom občine (s pričama ali brez) 

ali 

- samo pred matičarjem (s pričama ali brez). 

 

Poročni obred poteka slovesno v posebej določenih 

uradnih prostorih. Upravna enota Žalec ima kot uradni 

prostor določen Dom II. slovenskega tabora v Žalcu, Grad 

Komenda na Polzeli, salon v Schwentnerjevi hiši na 

Vranskem in v prostorih Upravne enote Žalec.  

 

Poročni obred lahko poteka tudi zunaj uradnih prostorov. 

Če želita bodoča zakonca oz. partnerja skleniti zvezo 

zunaj uradnih prostorov ali zunaj uradnega časa, 

določenega za sklepanje zvez, morata 30 dni pred 

nameravano sklenitvijo zveze na upravni enoti vložiti 

vlogo in za to navesti razlog. Pomembni razlogi, ki 

opravičujejo sklenitev zunaj uradnih prostorov, so tisti, ki 

onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev oz. partnerjev 

v uradnih prostorih (bolezen, starost, nepokretnost, 

zapor). Sklenitev zveze zunaj uradnih prostorov se 

izjemoma lahko dovoli tudi iz drugih razlogov glede na 

možnosti upravne enote, ki je pristojna za sklenitev 

zakonske zveze. 

 

Zvezo lahko sklenete med tednom na sedežu Upravne 

enote Žalec ob sredah med 10.00 in 16.30 in petkih med 

10.00 in 12.30. Ob sobotah se sklepajo zveze v uradnih 

prostorih med 10.00 in 19.00, vendar ne ob sobotah, ko je 

praznik in hkrati dela prost dan oz. drug dela prosti dan. 

 

Kar zadeva stroškov sklenitve zakonske oz. partnerske 

zveze v uradnih prostorih, so mladoporočenci oproščeni 

plačila upravne takse. Medtem ko je za sklenitev 

poročnega obreda zunaj uradnih prostorov ali zunaj 

uradnega časa, potrebno plačati stroške v znesku 170,00 

evrov. Ostale stroške, ki so povezani s sklenitvijo 

poročnega obreda zunaj uradnih prostorov (najem 

prostora in dodatna ponudba), določijo lastniki prostorov, 

krijeta pa jih bodoča zakonca oz. partnerja.  

 

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 

 

 

 

 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. majem in 15. junijem 2019 
 

Dogodki:  

 

V nedeljo, 26. maja 2019, je v Šmartnem ob Dreti v Gasilski zvezi Zgornje Savinjske doline potekalo regijsko tekmovanje 

v gasilski orientaciji za mladino. Na državno tekmovanje so se z naše gasilske zveze uvrstili: mladinke PGD Drešinja vas, 

mladinci PGD Drešinja vas ter gasilci pripravniki PGD Ojstriška vas - Tabor. 

 

V petek, 31. maja 2019, je v Grižah potekala zaključna slovesnost s podelitvijo listin za opravljene tri tečaje, ki jih je 

organizirala GZ Žalec. Dva tečaja za gasilca pripravnika je zaključilo skupaj 39 članov, tečaj za nižjega gasilskega 
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častnika, ki je potekal od oktobra 2018 do marca 2019 in se je zaključil z opravljenim izpitom iz praktičnega dela pred 

izpitno komisijo GZ Slovenije na Igu, pa 28 članov. 

 

V soboto, 1. junija 2019, je potekalo vsakoletno srečanje slovenske in hrvaške mladine v Čakovcu. Udeležile so se ga tudi 

mladinke PGD Andraž nad Polzelo iz GZ Žalec. 

 

V soboto, 8. junija 2019, je v GZ Prebold potekala prva tekma 13. ligaškega tekmovanja mladine Savinjsko-Šaleške regije.  

 

V soboto, 8. junija 2019, je v Drešinji vasi potekala 1. tekma v 11. članski ligi GZ Žalec za člane in članice. 

 

V soboto, 15. junija 2019, je v Šmartnem ob Paki v GZ Šaleške doline potekala druga tekma 13. ligaškega tekmovanja 

mladine Savinjsko-Šaleške regije. Udeležilo se je je preko 30 ekip iz GZ Žalec. 

 

V soboto, 15. junija 2019, je v Gomilskem potekala 2. tekma v članski ligi Gasilske zveze Žalec, tokrat nočna. 

  

Med 14. in 21. julijem 2019 bo v švicarskem mestu Martigny potekala 22. mladinska gasilska olimpijada. Državo Slovenijo 

bodo zastopale tri mladinske ekipe. Kot predstavnice naše države se je bodo udeležile tudi mladinke iz PGD Andraž nad 

Polzelo iz Gasilske zveze Žalec. O poteku tekmovanja vas bomo sproti obveščali. 

 

16. junija 2019 se je v Braslovčah z zaključnimi izpiti pred komisijo Gasilske zveze Slovenije uspešno zaključil tečaj za 

višjega gasilca, ki ga je organizirala Gasilska zveza Žalec. Tečaj je v trajanju 92 ur potekal vse od marca letos. Zaključilo 

ga je skupaj 26 tečajnikov iz 14 PGD v GZ Žalec. 

 

22. junija je v Levcu potekala osrednja slovesnost v Gasilski zvezi Žalec v letošnjem letu – dan gasilcev GZ Žalec in 110 

let PGD Levec. V veliki gasilski paradi je sodelovalo 500 gasilk in gasilcev ter najnovejša vozila. Pripravili so razstavo 

stare gasilske tehnike in razvoj gasilske motorne brizgalne. Pripadniki Slovenske vojske so sodelovali s priložnostno 

razstavo o Rudolfu Maistru ter osamosvojitvi Slovenije, prikazano pa je bilo tudi gašenje požara z letalom »Pilatus«. 

 

Nekaj statistike: 

 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 24 intervencij, ki so skupno trajale 25 ur in 10 minut. 

Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 10 minut, najkrajša pa le 10 minut.  

 

Gasilci z naše gasilske zveze so odšli na pomoč pri požaru v sosednjo gasilsko zvezo, kjer so opravili intervenciji v 5 urah 

in 40 minutah. 

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

 

V GPO Žalec je bilo 13 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli dve intervenciji, GPO 

Braslovče osem intervencij, v GPO Vransko je bila ena intervencija, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Tabor pa 

intervencij niso imeli. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

  

  

  

Zakaj ne bi Slovenije identificirali s čebelnjakom? 
 

Za Slovenijo in slovensko čebelarstvo je zelo pomemben produkt trajnostnega – zelenega turizma, čebelarski turizem. 

Čebelarstvo je v Sloveniji način življenja in čebele kot simbol čiste narave imajo pri Slovencih poseben status. Razvoj 

čebelarske turistične ponudbe v zadnjih letih predstavlja pomemben ključ k ohranjanju slovenskega čebelarstva, še posebno 

v zadnjih letih, ko je pridelava medu slabša. Z razglasitvijo svetovnega dne čebel pa je ta panoga postala pomembna tudi z 

gospodarskega vidika drugih panog v Sloveniji, saj privablja mnoge turiste, ljubitelje narave in čebel. Slovenija je dežela 

čebelarjev, ima bogato čebelarsko tradicijo, čebelarski turizem je v vzponu, kar se kaže tudi na področju čebelarskih
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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 . 

Obiskala nas je štorklja 

spominkov, ki predstavljajo izjemnost naše dediščine. Nekateri spominki, kot so npr. panjske končnice, lectova srca, 

dražgoški kruhki, med in drugi izdelki iz medu, so že zastopani na našem trgu in 

so pogosto tudi del protokolarnih daril, saj so povezani z našo tradicijo, kranjsko 

čebelo in slovenskim čebelarstvom. Poleg teh na slovenskem trgu najdemo 

številne ponudnike, ki ponujajo edinstvene, izvirne, ročno izdelane spominke iz 

naravnih materialov, povezanih z zgodovino in kulturo določenega kraja ali 

države.  

 

Trenutni trendi na področju turizma in čebelarstva so naklonjeni čebelarskim 

spominkom in na trgu se pojavljajo nove in nove ideje spominkov na področju 

čebelarstva. S ciljem zbrati pestro ponudbo spominkov je Čebelarska zveza 

Slovenije v letu 2017 objavila natečaj za čebelarske spominke in darila, povezana s 

čebeljimi pridelki in izdelki, in objavila spletni katalog spominkov na področju 

čebelarstva, ki je dostopen na spletni strani http://www.czs.si/spominki/. Predloge 

spominkov za e-katalog lahko ponudniki še vedno pošljejo na naslov Čebelarske 

zveze Slovenije in v primeru, da bo komisija ocenila primernost spominkov, bomo 

te dodali med ostale spominke. V spletnem katalogu boste našli opise različnih 

spominkov, ponudnike in njihove kontakte.  

 

Poleg teh spominkov Slovenijo zaznamuje tudi med. Pri tem je potrebno 

izpostaviti prednosti, ki jih prinaša med, ki je vključen v EU sheme kakovosti: 

slovenski med z zaščiteno geografsko označbo in kočevski gozdni med in kraški 

med z zaščiteno označbo porekla. Pri tujih turistih je prepoznavnost EU simbolov 

kakovosti zelo dobra in marsikdo se za nakup odloči prav zaradi teh simbolov, saj 

predstavljajo višjo kakovost. Poleg tega je iz samega imena razvidno poreklo, kar evropskemu potrošniku veliko pomeni.  

 

Nakupovanje spominkov predstavlja nekaj zabavnega, turisti iščejo nekaj, kar spominja na kraj potovanja, in jim 

predstavlja otipljiv dokaz doživetja obiskane dežele. Preko spominkov doživljajo kulturo dežele, se z njo povežejo. Zakaj 

Slovenije ne bi identificirali s čebelnjakom, tako kot Pariz identificiramo z Eifflovim stolpom? To, da svetovni dan čebel 

praznujemo na rojstni dan slovenskega čebelarja Antona Janše, je veliko priznanje, ne samo slovenskemu čebelarstvu 

temveč tudi Sloveniji.  

Tanja Magdič, Čebelarska zveza Slovenije 

 

 
 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod 

novorojenk: 

 
 

 

 26. maja se je ob 5.21 rodila 54 cm velika in 3770 g težka deklica 

Zarja staršema Nini Videnič in Andreju Šmitu iz Tabora. 

 

 

 

 

 11. junija se je rodila 50 cm velika in 3480 g težka deklica Ajda 

staršema Tanji in Klemnu Slaparju iz Tabora. 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 

 

 

http://www.czs.si/spominki/
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Gozdar na obisku 
 

Narava je v vrtcu področje, v okviru katerega omogočamo 

otrokom pridobivanje izkušenj z naravnimi pojavi, živo in 

neživo naravo ter spodbujamo veselje v raziskovanju in 

odkrivanju.  

 

Vse otroke Vrtca Tabor sta tako v gozdu navduševala 

gozdarja g. Černec in g. Zupančič. Otroke sta preko 

vprašanj, opazovanja in izkušenj, pripeljala do odgovorov:  

 

Drevesa se premikajo. Premika jih veter. (Blaž J.) 

 

Potočni škržek je školjka. (Vesna) 

 

Drevesna goba je za kurit. Vzela jo bom za spomin. (Ajda) 

 

Dejavnosti v gozdu so osnova za uresničevanje prednostnega cilja našega vrtca, ki zajema odkrivanje, raziskovanje ter 

opazovanje narave. Gozdarji so pri uresničevanju teh ciljev prava zakladnica znanja in popestritev naših vrtčevskih učnih 

dogodivščin.  

 

Anuška Križnik 

 
 

Zadišalo je po bezgu 
 

V oddelku 3–4 smo na cicipohodu ob poti opazili omamno dišeče belo cvetje – bezeg. Kar vabilo nas je, da ga naberemo in 

to smo čez dva dni tudi storili. Nabrali in osmukali smo bezeg z grma in ga prinesli v vrtec. Iz njega smo na igrišču 

pripravili slastno cvrtje in imeli pravi piknik. Njami, bilo je okusno in zabavno. 

 

Ana Ribič 

 

Mednarodni projekt eTwinning 

 
Vrtci so z odprtim kurikulom idealno mesto za izvedbo mednarodnih projektov v programu eTwinning. Letne načrtovane 

vsebine na ravni otrok, učiteljev in staršev se lahko z mednarodnim povezovanjem nadgradi in oplemeniti. eTwinning v 

vrtcu predstavlja tako možnost drugačnega, še boljšega dela z otroki, kot tudi možnost učenja na področjih, kjer predšolska 

vzgoja, in s tem vzgojitelji, še iščejo svoje mesto (medijska vzgoja, varnost na internetu, znanja IKT, mednarodno 

delovanje). 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 

ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 61. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) (Uradni 

listi RS, št. 62/16) in 5. točko 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni listi RS, št. 120/06; 51/10; 60/15 in Uradne objave 

Občine Tabor, št. 3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na svoji 5. redni seji dne 17. 6. 2019 sprejel 

 

 

ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH 

 
 

1. člen 

 

V 3. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah se spremeni 8. točka, tako da se glasi: »pokopališka dejavnost, ki 

obsega upravljanje ter urejanje pokopališč, in pogrebna dejavnost z zagotavljanjem 24-urne dežurne službe«. 

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

 

 

Datum: 17. 6. 2019 

Številka: 033-1/2019-1 

                                                                                                                      Občina Tabor 

                                                                                                                      župan Marko Semprimožnik, l. r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA  

 

 
 

 ODLOK o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638
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Mateja Jezernik, Urška Rotar in Manica Obreza 
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Naša skupina otrok starih 3–4 leta je letos sodelovala v projektu 

Playing with our senses, kjer smo sodelovali s skupinami vrtcev iz 

Poljske, Slovaške in Turčije. Dejavnosti so bile pestre in zanimive: 

okušanje okusov, igre z vodo, igre v gozdu, kar smo povezali s 

prednostno nalogo, izdelava tipne knjige, izmenjava voščilnic in še 

veliko drugih dejavnosti. Otroci so bili ves čas projekta aktivno 

vključeni in seznanjeni z delom. V avli sva uredili tudi razstavo 

eTwinning in naše aktivnosti predstavili staršem in drugim 

obiskovalcem.  

 

Projekt je bil strokovno zasnovan in izveden, zato se z vsebino in 

izvedbo tudi potegujemo za nagrado kakovosti.  

 

Povezava do projekta: https://twinspace.etwinning.net/73707/home . 

 

Anuška Križnik in Ana Ribič 
 

Nočevanje na Zajčevi koči 
 

Po deževnih dneh je v petek, 17. maja 2019, le posijalo sonce in z otroki oddelka 5–6 let smo se odpravili na pohod po poti 

»na Šekovarja« proti Zajčevi koči. Pohod pa je bil prav poseben, saj smo prenočili na Zajčevi koči. Na pohodu nas je 

spremljal planinski vodnik gospod Peter Marko, ki nas je ob zaključku opremil z novimi znanji o orientaciji. Zasluženo 

smo si privoščili večerjo, imeli zabavo v pižamah, si pripravili spalne vreče ter odšli spat. 

 

Naslednje jutro, takoj po zajtrku, smo raziskovali okolico, se igrali. Kmalu so prišli starši ter nam pripravili presenečenje. 

Štiri mamice so nam zaigrale dramatizacijo Sitnobe sitne.  Domov smo se vrnili polni vtisov in obogateni za še eno 

izkušnjo. 

 

Hvala vsem vpletenim, ki so nam omogočili to prijetno izkušnjo ter zahvala staršem za zaupanje, pripravljenost in 

popestritev zaključka nočevanja. 

https://twinspace.etwinning.net/73707/home
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Balinanje 
 

Četrtkovo urico smo namenili spoznavanju balinanja. Balinišče 

je del naših rednih poti, nismo pa poznali igre balinanja. 

Uvodno urico v prijeten, natančen šport nam je pripravil gospod 

Janko Zorenč iz balinarske sekcije Športnega društva Tabor.  

 

Vsi otroci so se preizkusili v metih, ko poskušaš zadeti oz. se 

čim bolj približati balinčku. Gospod Janko je hitro pripravil 

tekmo med vzgojiteljicama in prekaljenim mačkom v balinanju. 

Tekma je bila napeta in zelo prijetna zaradi vseh navijačev, a 

potrebno je bilo čestitati gospodu Janku in športno priznati 

poraz.  

 

Hvala za novo izkušnjo, gospod Janko. 

 

Vzgojiteljici Mateja in Doris 
 

 

 

 

 
 

Vrtčevski zaključek šolskega leta na ranču Mustang 

 
Zaključek šolskega leta smo kot običajno izvedli na ranču Mustang. Po uvodnem pozdravu je sledila igrica Sitnobe sitne, ki  

je bila tokrat v izvedbi staršev otrok najstarejšega oddelka. Sledil je nastop pevskega zbora oddelka 5–6 let in hkrati slovo 

od otrok, ki jeseni odhajajo v šolo. Zapeli so dve pesmi Mali maturanti in Friderikovo himno. V nadaljevanju pa so se 

odvijale športne igre na velikem travnatem igrišču. Vsak tim oddelka je pripravil dve aktivnosti. Izbor iger je bil res pester, 

zanimiv in zabaven. Otroci so skupaj s starši raziskovali gibalni poligon in skupaj premagovali najrazličnejše ovire. 

Najpomembnejše pa je bilo sproščeno druženje družin, klepet in spoznavanje med seboj.  
 

                                                                                                Vrtec Tabor, Nina Mak Lopan 
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Utrinki s športnega dne 1.c 
 

Všeč mi je bilo: 

 

- ko smo pri gospe Manji jedli malico (Jurij Juhart), 

- ko smo hodili po češnjevem deblu (Mina Hrastnik), 

- ko sva se z Larisso na počitku skupaj spustila po 

toboganu (Tijaž Jazbinšek), 

 

 

- ko smo pri gospe Manji videli majhne zajčke 

(Manca Drča), 

 

 

- ko smo hodili po hribu navzdol (Vita Cakič), 

- ko smo imeli malico na Cankarjevi tehniki (Brut 

Von Horvath). 

 

Učenci 1.c 

 

         

 

Bili smo v živalskem vrtu 
 

V ponedeljek smo šli v živalski vrt. Najbolj mi je bil všeč morski lev. Na smrčku je vrtel košarkarsko žogo. Okoli vratu 

sem imel kačo. Povedali so nam, da 

so šimpanzi zelo močni. 
 

Blaž Blagotinšek, 1.c 

 

Na začetku smo se slikali pri biku, bil 

je kip. Všeč mi je bilo, ko sem imel 

kačo okoli vratu. Najbolj sem si 

zapomnil papigo. Opazovali smo 

labode in male opice. Potem smo šli 

do nojev. Črn noj je fant, rjav noj je 

nojevka. Ogledali smo si žirafe. Imajo 

zelo dolg vrat. Pav, ko razpre peresa, 

se pokaže punci. Videli smo dva tigra. 

Fantu je bilo ime Vito, punci pa Vita. 

Zanimiv je bil leopard in mali pujski. 
 

Jurij Juhart, 1.c 

 

Všeč mi je bilo, ko je morski lev vrtel 

žogo na nosu. Opazovali smo risa, ki je šel na drevesno hiško. Všeč mi je bilo, ko sta se žirafi butali. Pogledat smo šli slona 

in videli smo, ko se je noj pokakal. 
 

Enja Gaber, 1.c 

 

Srečo smo imeli, da smo videli risa. Všeč mi je bilo, ko nam je šimpanz pokazal rit. Videli smo morskega leva, kako je 

skočil skozi obroč. Všeč mi je bilo, ko smo spoznali Cvetka in Rastka. To sta žirafi. Opazovali smo surikato pri kopanju. 

Prašiči v živalskem vrtu so imeli mladičke, sedem pujskov in eno pujso. Videli smo svizca in pava, ki se je sprehajal. 

Opazil sem kravo, ki je lovila kozo. Bilo je zelo vroče. 
 

Jaro Petrovič Poljanec, 1.c  

 

Všeč mi je bila predstava morskega leva. Nisem si mislila, da bo kača v živalskem  vrtu. Sem mislila, da bo le ena žirafa, 

ne dve. Všeč mi je bilo, ko smo v roki držali ščurka. Zanimivo mi je bilo, ko se je ris skrival v gozdu.  
 

Naja Ropas, 1.c 
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Moj prosti čas 
 

Zelo rad sem na prostem, v naravi Črnega Vrha. Rad sem tudi v hlevu. V hlevu pomagam 

hraniti živali. Pa tudi kolesarim rad. Kolesarim v hribe, po visokih strminah. Rad se igram 

z lego kockami. Sestavljam ladje, avte, letala, hiše … In rad plavam. Najrajši v morju. 

 

Aljaž Cestnik, 3. c 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

V Gradcu   
 

V soboto, 8. junija, smo se učenci izbirnega predmeta nemščina (8. in 9. razred), razširjenega programa »zabavno 

možgančkanje«, prizadevni učenci pri zgodovini in geografiji ter spremljevalke Martina Zupan Kuserbanj, Darja Korpnik, 

Zlatka Avžner in Tadeja Zupanc odpravili v glavno mesto avstrijske Štajerske – Gradec. Med potjo smo svoje možgančke 

prebudili z jutranjim Brain Gym-om, ki ga zelo dobro obvladajo učenci, ki obiskujejo »zabavno možgančkanje«. Reševali 

smo različne uganke, tudi nemške. 

Vodnica nam je pripovedovala o 

nastanku mesta Gradec, predstavila 

nam je njegov pomen v preteklosti 

in danes ter različne zanimivosti 

Avstrije. V Gradcu smo se s tirno 

vzpenjačo povzpeli na grajski grič, 

od koder smo videli mesto pod nami 

in velik del avstrijske štajerske 

pokrajine. Na vrhu griča je nekoč 

stal mogočni grad »Landskron«, 

ampak  danes so opazni le še 

njegovi ostanki. Na griču smo si 

ogledali še prepoznavni stolp z uro 

ter pokrit prostor s topovi. Po 

mestni sprehajalni poti smo se 

odpravili nazaj v središče mesta, 

kjer smo si ogledali operno hišo, 

rotovž, Jakominijev trg … Nekaj 

prostega časa smo imeli za nakup 

spominkov, malico in ogled ostalih 

znamenitosti v Gradcu. Pot smo nadaljevali do Motorik parka Gamlitz, kjer smo preizkušali svoje motorične spretnosti, 

najbolj pogumni pa so skočili  v jezero. Ekskurzija v Gradec je bila nadvse poučna ter zanimiva in zabavna. Vsi si želimo 

še več takšnih dogodivščin in se zahvaljujemo vsem organizatorjem, ki so nam omogočili izvedbo ekskurzije.   

 

Nadja Žuna, 8. b 

Prosti čas je špas 

 

Prosti čas je cel špas, 

ko s prijatelji se igraš 

ali s skirojem divjaš. 

Ko kitke si pleteš 

in poješ na ves glas. 

Ko skačeš po lužah 

in si moker do las. 

Ja, to je res cel špas. 

 

Nika Matjan, 3. c  

Z naravo 
 

Med prostim časom grem rada v naravo. V miren 

kraj,  kjer je veliko dreves. Med drevesi teče potok. 

Ob potoku je pesek. Sedem na leseno klop. 

Medtem ko poslušam žuborenje potoka ter ptičje 

petje, pišem skrivnosti v svoj skrivni dnevnik.  

 

Zala Stojčević, 3. c 
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Balinanje 
 

V četrtek, 23. maja 2019, je v Preboldu potekalo 

prvenstvo celjske pokrajinske zveze društev 

upokojencev v balinanju. Nastopilo je 14 ekip. 

Prvič je sodelovala tudi ekipa DU Tabor in 

osvojila pokal za doseženo 2. mesto. Ekipo so 

sestavljali: Marjan Zupanc, Ivan Zorenč, Feliks 

Zamuda, Franci Parašuh in Janez Kralj. Redni 

treningi dvakrat tedensko so se nam zelo 

obrestovali. 

  

                                     Društvo upokojencev Tabor 

 

 

Pohod 50 + v maju 
 

Kljub rahlemu rosenju smo se v torek, 28. maja, odpravili na pohod. Manj številčni kot po navadi smo krenili iz Tabora 

proti Ojstriški vasi in naprej vse do centra Grajske vasi. Ta je v zgodovini poznana kot pravo znamenito savinjsko 

”puntarsko naselje‟. Ogledali smo si lepo obnovljeno vaško perišče in obudili so se spomini na ročno pranje žehte, na 

čenče in ostale lokalne novice, ki so se ob takih priložnostih porajale. Sledil je ogled vaškega središča z lepo obnovljeno in 

vzdrževano baročno cerkvijo, posvečeno sv. Krištofu – zavetniku voznikov in popotnikov. V tem območju je še spomenik 

padlim krajanom iz 1. svetovne vojne, vaški vodnjak, pitnik z vodo in klopi za počitek. 

 

Vračali smo se že v lepem, sončnem vremenu mimo kmetij Šalamon in Laznik na naše izhodišče v Tabor. 

 

Srečno do prihodnjič! 
 

 

 

  Društvo upokojencev Tabor 

 
 
 

 

V Ojstriški vasi spet veselo 
 

V mesecu maju smo se udeležili gasilske orientacije Gasilske zveze Žalec. Tekmovanje je potekalo 11. maja na Polzeli, 

tokrat pa smo sodelovali s kar štirimi ekipami. Naši pionirji so dosegli 10. mesto, mladinci 7. mesto, mladinke 6. mesto in 

pripravniki 3. mesto. Pripravniki so tako dobili vstopnico za nadaljnje regijsko tekmovanje. Ponosni smo prav na vse ekipe. 

Kaj je lepšega, kot videti nasmejane obraze mladine, ki so ponosni, da so člani našega društva!  

 

Aktivnosti naših društev 
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Radi bi zahvalili vsem, ki nas podpirate in navijate za nas. Hvala Maji Leskovšek za vso pomoč pri pripravi ekip na samo 

tekmovanje ter hvala za vse izrečene čestitke. 

 
26. maja pa je potekalo regijsko tekmovanje iz gasilske orientacije v Šmartnem ob Dreti. Našo ekipo pripravnikov so 

sestavljali dve dekleti in en fant. V predvsem moški konkurenci smo dokazali, da je naša mladina hitra in spretna. Dosegli 

smo 1. mesto in se tako uvrstili na državno tekmovanje, ki bo potekalo v mesecu septembru na Kopah. Z novim kompletom 

medalj smo se veseli vrnili domov.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

V juniju pa se je začela tudi gasilska liga Savinjsko-Šaleške regije. Prvo tekmovanje je potekalo 8. junija v Latkovi vasi. 

Naše društvo je zastopala ekipa mladincev. In kljub temu da smo uspeli imeti vaje le nekajkrat, smo dosegli 8. mesto. Naše 

misli so že uprte v naslednje tekmovanje, ki bo v Šmartnem ob Paki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
Mladinska komisija PGD Ojstriška vas - Tabor 
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»Kjer pesem odmeva, tam smo doma!« 

30 let Mešanega pevskega zbora Tabor 
 

Mešani pevski zbor Tabor praznuje svoj 30. rojstni dan! Pevci in pevke najraje praznujemo, se veselimo in pojemo pred 

domačim občinstvom, zato smo letošnji nabor pesmi in jubilejni program pod vodstvom zborovodje Karla Leskovca 

predstavili zadnjo majsko soboto v Domu krajanov Tabor. 

  

Taborčani se lahko pohvalimo, da v občini deluje eden najštevilčnejših zborov Spodnje Savinjske doline. V njem pojemo 

pevci in pevke najrazličnejših starosti in poklicev, ki prihajamo iz skoraj vseh okoliških občin. Zbor je vseh teh letih v svoj 

življenjepis zapisal mnogo pesmi. 

Izvajamo zahtevno zborovsko 

literaturo slovenskih in svetovnih 

skladateljev, slovenske ljudske 

pesmi, zabavne pesmi, podoknice in 

napitnice, domoljubne in partizanske 

koračnice, radi zapojemo tudi kakšen 

valček ali polko.  

 

Po mnenju strokovnih poznavalcev 

Mešani pevski zbor Tabor že vrsto 

let sodi med najkakovostnejše zbore 

Spodnje Savinjske doline. Za svoje 

ubrano petje smo prejeli mnogo 

nagrad, tako na slovenskih kot 

mednarodnih odrih. A uspehov ne bi 

bilo brez prizadevnih ter zboru in 

petju predanih ljudi: ustanoviteljev 

Julijane Juhart in prvega predsednika zbora Lojzeta Raka, prvega zborovodje Jožeta Kinka, dolgoletnega zborovodje 

Milana Kasesnika ter kasneje Špele Kasesnik, dolgoletnega nekdanjega predsednika Ivana Topovška, predsednic Damjane 

Lukman in Magde Semprimožnik, ki je trenutno podpredsednica, vseh nekdanjih in zdajšnjih korepetitorjev, zdajšnjega 

predsednika Janeza Černeca, zborovodje Karla Leskovca, zvestih sponzorjev ter požrtvovalnih ljudi, ki so na odru in izven 

njega za ta zbor pustili svoje srce in dušo. Pevci in pevke imamo tudi zaradi vseh omenjenih mnogo lepih spominov na 

nastope – tako na tiste, v velikih dvoranah, kot tiste, pod domačimi okni. 

 

»Mešani pevski zbor Tabor je več kot le skupina ljudi, ki jo druži ljubezen do petja,« meni zdajšnji predsednik zbora Janez 

Černec. »Skozi leta so se med nami stkale vezi, ki so nas povezale v pravo in iskreno prijateljstvo. Občutek pripadati celoti, 

ki je z dobro voljo in s skupnim naporom sposobna ustvarjati umetnost, pa je v svetu, ki nam srečo in zadovoljstvo ponuja v 

obliki številnih materialnih dobrin, 

preprosto neprecenljiv.« Da pevci z 

veseljem, strastjo in marsikdaj s 

požrtvovalnostjo vrsto let hodimo na vaje, 

oriše tudi seštevek jubilejnih Gallusovih 

značk, ki jih Javni sklad za kulturne 

dejavnosti Republike Slovenije podeljuje 

posameznikom za aktivno udejstvovanje 

na področju ljubiteljske glasbene 

dejavnosti. Na jubilejnem koncertu smo 

člani in članice MePZ Tabor prejeli kar 5 

častnih, 13 zlatih, 7 srebrnih in 5 bronastih 

Gallusovih značk. Kar 8 članov v sestavu 

poje vseh 30 let!  

 

Slavnostni koncert v polni dvorani smo začeli s programom, s katerim smo se predstavili na letošnji medobmočni reviji 

pevskih zborov v Taboru in ki smo ga kasneje ''posrebrili'' tudi na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov v Tuzli. 

Nadaljevali smo z zahtevnejšimi pesmimi, ki so pokazale širok razpon glasovnih zmožnosti ter kakovost zbora.  
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MePZ Tabor je le del Pevskega društva Tabor, saj znotraj društva delujeta še ženski in moški zbor ter ženska vokalna 

skupina OK!tete. Vse tri zasedbe so se na tokratnem koncertu predstavile s slovenskim repertoarjem in na domoljuben 

način napovedale goste večera – zamejski Mešani pevski zbor Slovenec – Slavec iz Boršta, ki v okviru Slovenskega 

kulturnega društva Slovenec s taborskim društvom prijateljuje že več kot 50 let.  

 

Drugi del slavnostne prireditve smo obarvali z lahkotnejšimi pesmimi in koncert zaključili s poklonom slovenski 

narodnozabavni glasbi – z zborovsko priredbo Avsenikove Slovenija, od kod lepote tvoje.  

 

Zborovodja Karel Leskovec je v spremni besedi jubilejnega biltena zapisal: »Petje nas povezuje, združuje, nam daje moč in 

voljo za nadaljnje delo. Pevce razveseljuje in bogati.« Zborovodja dodaja, da upa, »da bodo pevci vztrajali in kljub 

vsakodnevnim obveznostim radi prihajali na vaje.« Zato naj čisto na koncu letošnje pevske sezone dodamo tudi mi: Hvala, 

drage družine, prijatelji, soobčani in soobčanke ter zvesti poslušalci, da vztrajate z nami. Hvala, da nam vsa ta leta stojite 

ob strani in nas nagrajujete z aplavzi. Tu smo doma in tu je pesem doma! Zato se že veselimo nove pevske sezone in 

novega desetletja. V naši pevski družini je vedno dovolj prostora za nove obraze in nove pevce, zato vabljeni, da se nam 

jeseni pridružite. 

 

Pevsko društvo Tabor  

 

 

 
 

 

MePZ Tabor iz Tuzle s srebrnim priznanjem in posebnim priznanjem za najboljšo izvedbo 

renesančne skladbe 
 

Mešani pevski zbor Pevskega društva Tabor se je za zaključek jubilejne sezone udeležil 4. mednarodnega tekmovanja 

pevskih zborov "Lege Artis", ki je v Tuzli potekalo med 7. in 9. junijem 2019. Glavni namen tridnevnega popotovanja je 

bil nastop na tekmovanju, na katerega smo se z zborovodjem Karlom Leskovcem aktivno pripravljali celo sezono. 

  

V dvorani Bosanskega kulturnega centra smo nastopili z zahtevnim tekmovalnim programom petih pesmi, ki so bile po 

ocenah štiričlanske mednarodne strokovne žirije kakovostno odpete. Vložen čas in trud sta bila poplačana v obliki 

srebrnega priznanja, poleg tega pa še posebne nagrade za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse (Jacobus Gallus: 

Stetit Iesus in medio). 

 

Čeprav je bil poglavitni razlog za odhod v Bosno in Hercegovino mednarodno tekmovanje, smo si pevci ogledali 

znamenitosti Tuzle, na poti domov pa še jezero Modrac in Banja Luko. Uživali smo v sproščenem petju na avtobusu, 

postajališčih, gostilnah, sobah … in v drugih zabavnih dogodivščinah, ki so se nam pripetile. In ravno raznolikost 

tamkajšnjih kultur in religij ter njihova stičišča so nas vedno znova opomnila, da nas kljub naši različnosti družita 

slovenska pesem in beseda.  
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Pevsko društvo Tabor  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ORATORIJ 2019 

 »IMAŠ MOČ« 

 

Dragi otroci, spoštovani starši! 

 

Bliža se poletje in s tem čas počitnic. Animatorji tudi letos že pridno načrtujemo poletni oratorij, ki je 

namenjen osnovnošolskim otrokom, vključno s tistimi, ki bodo letos prvič prestopili šolski prag. Čaka nas 

veliko novih dogodivščin. Na letošnjem oratoriju bomo spoznavali slovenskega junaka pripovedk Petra 

Klepca. 

 

Če si med počitnicami želiš doživeti kaj poučnega, zabavnega in nadvse zanimivega, se nam pridruži na 

letošnjem oratoriju. 

 

 

Prijavnice ste že prejeli na podelitvi veroučnih priznanj, če pa je še nimate, so na voljo na stranskih oltarjih v 

župnijski cerkvi. 

 

Za vse dodatne informacije v zvezi z oratorijem smo dosegljivi na telefonski številki: 

031 588 791 – Klavdija Bastl Enci 

ali na e-mailu: 

oratorij.tabor@gmail.com 

 

Animatorji Župnije Sv. Jurij ob Taboru 

KDAJ?         

5.–9. 8. 

2019

KJE?         

Okoli 

župnijske 

cerkve v 

Taboru.

Iz domače župnije 
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Zgodilo se bo 
 

 

 

 
 

Planinsko društvo Tabor 

 v sodelovanju z Društvom žena in deklet 

 in Lovsko družino Tabor 

 

VABI 
 

v soboto, 6., in v nedeljo, 7. julija 2019, na  

ZAJČEVE DNEVE  

na Zajčevo kočo. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
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! 

 
 

 

 

 

 

KJER PESEM ODMEVA, TAM SMO DOMA

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

Fotokotiček 
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Oglasi 

23 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – JULIJ IN AVGUST 2019 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

5. 7. 2019 

20.30 

Vranski poletni večeri – (p)oživimo trg 

NOREIA: »IRSKA GLASBA Z NAGLASOM« 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

6. 7. 2019 

9.00 

ZELIŠČNA DELAVNICA NA MENINI 

S KATO LAŠTRO 

odhod z Avtobusne 

postaje Vransko 

DUTŽO Vransko 

(041 760 678, 041 919 829) 

6. 7. 2019 

20.00 

Vranski poletni večeri 2019 – oživimo kulturno 

dediščino 

V KRALJESTVU ZLATOROGA, 

FILM Z GLASBO ANDREJA GORIČARJA 

V ŽIVO 

Kulturni dom Vransko 
ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

15. 7. 2019 

8.00 
IZLET UPOKOJENCEV 

odhod z Avtobusne 

postaje Vransko 

Društvo upokojencev 

Vransko 

(031 494 833) 

22.–26. 7. 

2019 

9.00–15.30 

ORATORIJ 2019 

»Imaš moč« 
OŠ Vransko - Tabor 

Župnija Vransko 

(031 227 694) 

25. 7. 2019 

7.00–10.00 
KRVODAJALSKA AKCIJA Kulturni dom Vransko OO RK Vransko 

3. 8. 2019 

14.00 

Turnir mešanih trojk v odbojki na mivki 

10. TRADICIONALNI MIRKOV 

MEMORIAL 

Športni park Ločica 
ŠRD Ločica pri Vranskem 

(031 284 649) 

10. 8. 2019 

12.00 

5. TURNIR MEŠANIH TROJK V ODBOJKI 

NA MIVKI 
igrišče na Limovcah 

Klub mladih Limovce 

(040 556 698) 

17. 8. 2019 

10.00 

Turnir mešanih trojk v odbojki na mivki 

JAKOV DOL 2019 
igrišče Jakov dol 

ŠD Papagaji 

(041 893 303) 

18. 8. 2019 

16.00 

X. TRADICIONALNO TEKMOVANJE S 

STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI 

BRIZGALNAMI 

pri Športni dvorani 

Vransko 

PGD Vransko 

(041 856 946) 
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... in še modrosti naših babic 
 Dež na Ladislava (30. 6.), poletje po vodi splava. 

 

 

 

 
 

 

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

bodo črvoviti.  
 

 Veliki šmaren (15. 8.) brez dežja, sladko vince bo doma.  
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DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

SOBOTA, 

6. 7. 

 

od 13.00 

dalje 

 

ob 16.00 

 

 

ZAJČEVI DNEVI, 

 

 

KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP 

 

 
 

 

Zajčeva koča 

 
 

Šnepov travnik 

 

Društvo žena in deklet OT  

(031 762 324) 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 
 

Lovska družina Tabor 

(041 335 274) 

NEDELJA, 

7. 7. 

od 9.00 

dalje 
ZAJČEVI DNEVI Zajčeva koča 

Društvo žena in deklet OT 

(031 762 324) 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

SOBOTA, 

13. 7. 
8.00–13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o., 

Kapla 16 

Steyr klub Savinjske 

doline 

(041 620 270) 

SOBOTA, 

10. 8. 
8.00–13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o., 

Kapla 16 

Steyr klub Savinjske 

doline 

(041 620 270)                                                 

               »Kako je lepo, da nikomur ni treba čakati, da bi začel spreminjati svet na boljše.« 

 

 

 

 

 

 (Ana Frank) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 8. 2019 

20.30 

Vranski poletni večeri – (p)oživimo trg 

BERLEJBEJ 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

31. 8. 2019 

11.00 
PIKNIK UPOKOJENCEV Gasilski dom  Vransko 

Društvo upokojencev 

Vransko 

(031 494 833) 

Koledar dogodkov in prireditev – julij in avgust 2019 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

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

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

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

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

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

blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega 

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

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

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

tabor.si. 

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

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, T. Tavčar, D. Naraglav, 

Vrtec Tabor, POŠ Tabor, MSK Žalec, Naš dom Vransko, DU Tabor, Pevsko 

društvo Tabor, PGD Ojstriška vas – Tabor, ©Arhiv Lega Artis, Čebelarska zveza 

Slovenije. 

 

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 € 

 



Foto: Saša Zidanšek O
breza
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