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Pozdrav urednice izpod Krvavice  

Naročili smo projekt za izgradnjo tretje faze kanalizacije 

v Ojstriški vasi. Del primarnega voda se bo položil ob 

obnovi vodovoda v aprilu in maju 2015, da se ne bo nato  

občinskega praznika in Šentjurskega sejma, ki bo 26. 4. 

2015.                  
Tone Grobler, župan 

Želim vam obilo smeha in  pirhov ob 

prihajajoči veliki noči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narava se počasi prebuja, sonce pridobiva na svoji moči, 

njegovi žarki božajo rastline, živali in ljudi. 

 

Ena izmed takšnih rastlin, ki so že pokukale na plan, so 

trobentice, znanilke pomladi. Le kdo ni kot otrok pihal na 

cvetove trobentice, ki je služila za glasbilo! Ko je 

trobentica nehala ”piskati”, pa smo jo pojedli kot 

posladek. Trobentica je zelo zdrava, saj se v listih 

trobentice nahaja veliko vitamina C.  

 

V prihajajočem mesecu aprilu ne pozabite na 1. april – to 

je dan norčavosti, ko se lahko pošalite in nekomu 

prikradete nasmeh na obraz, saj veste kaj pravijo: »Smeh 

je pol zdravja.«  

 

 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Februar in marec – čas za občne zbore 
 

 

 

 

 

Začetek leta je namenjen občnim zborom društev v naši 

lokalni skupnosti, ki jih ni malo. Iz poročil društev je 

razvidno, da so vsa društva aktivna, med sabo povezana 

in s svojim delovanjem dajejo utrip in značilnost ter 

prepoznavnost naše lokalne skupnosti po vsej regiji in 

državi. Vzpodbudno je tudi, da skrbijo za podmladke in 

se nam tako za nadaljni razvoj in obstoj društev ni bati.  

 

Gostili smo tudi zbor mladih MK GZ Žalec 15. 3. 2015 v 

gasilskem domu Kapla - Pondor in 60. skupščino 

Gasilske zveze Žalec 21. 3. 2015 v Domu krajanov 

Tabor, kar pomeni, da gasilci in mladi k nam radi 

prihajajo. 

 

Poskrbeli smo za večjo varnost otrok v vrtcu in na šoli in 

obnovili ter usposobili strelovodne odvode z zgradb. 

 

 

cesta dvakrat obnavljala. 

 

Pridobljena so vsa prva mnenja pristojnih ministrstev za 

naš OPN, tako da bo končno javna razgrnitev in upam na 

zaključen postopek z drugimi soglasji do konca leta 2015. 

 

Bodite pozorni in spremljajte javno razgrnitev za 

OPN!    

 

Razvojni svet Savinjske regije je 17. 3. 2015 sprejel 

Razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014–

2020, ki pa malim lokalnim skupnostim ne omogoča 

bistvenega črpanja EU sredstev. 

 

Vabim vas, da se 22. 4. 2015 udeležite slavnostne seje 

OS, ko bodo podeljena priznanja našim zaslužnim 

občanom. Enako želim, da se aktivno vključite v dogodke  

 

Iz županovega kabineta 
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Čistilna akcija v letu 2014. 

 
 

Simon Jan 

   
 

 

 

Dobitniki priznanj Občine Tabor 2015 
 
Na predlog predlagateljev in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Občinski svet Občine Tabor na 5. 

redni seji na sprejel sklep o podelitvi priznanj za leto 2015: 

 

Prejemnik Priznanje Kratka obrazložitev Predlagatelj 

Ivan Zupančič Častni občan 

občine TABOR 

Za življenjsko delo na področju čebelarstva in 

izobraževanja mladine. 

Čebelarsko društvo Tabor 

Stanko Kovče Priznanje Občine 

TABOR 

Za dolgoletno prizadevno delo na področju 

gasilstva, kulture in spodbujanja kmetijstva. 

PGD Ojstriška vas - Tabor 

Janez Stiplošek Priznanje Občine 

TABOR 

Za dolgoletno prizadevno delo na področju 

gasilstva, kmetijstva in ohranjanja naravne 

dediščine. 

PGD Kapla - Pondor 

PGD  

Kapla - Pondor 

Priznanje Občine 

TABOR 

Za dolgoletno prizadevno delo s podmladkom, 

doseganje visokih tekmovalnih rezultatov in s 

tem promocijo Občine Tabor. 

Majda Šinkovec 

Mateja Kovačič Zlata plaketa  

Občine Tabor 

Za ohranjanje slovenskih običajev in 

medgeneracijsko povezovanje. 

Društvo žena in deklet 

Občine Tabor, upravni odbor 

Hermina Zorenč Srebrna plaketa  

Občine Tabor 

Za ohranjanje etnološke dediščine in 

prizadevanje za urejenost kraja. 

Turistično društvo Tabor 

Tanja Kastelic Srebrna plaketa 

Občine Tabor 

Za prizadevno delo na področju kulture. KD Ivan Cankar Tabor 

 

Župan Anton Grobler bo podelil PRIZNANJE ŽUPANA podjetju BASLE trgovina in storitve, d. o. o., Tabor, kot enemu 

najbolj perspektivnih podjetij v občini Tabor. 
 

 

 

Lilijana Štor Krebs 

 

Pomladanska očiščevalna akcija bo 11. aprila 

 

Kot že nekaj let zapored tudi letos organiziramo čistilno akcijo in k sodelovanju vabimo vsa društva (Turistično društvo, 

Planinsko društvo, Lovsko družino, Društvo za šport in rekreacijo, PGD Ojstriška vas - Tabor, PGD Kapla - Pondor, PGD 

Loke, Kulturno društvo Ivan  Cankar, Pevsko društvo, Društvo podeželske mladine), vse okoljsko ozaveščene občane ter 

seveda tudi JZ Osnovna šola Vransko - Tabor. Zaradi dolgoletnega prizadevanja in zavedanja, da je čisto okolje naša 

naravna danost in ena od naših največjih prednosti, se lahko pohvalimo, da na našem območju ni večjih črnih odlagališč. 

Pa vendar se kljub stalni skrbi in opozarjanju še vedno najde dovolj odpadkov, da vsako pomlad organiziramo očiščevalno 

akcijo. 

ČISTILNA AKCIJA bo potekala v 

soboto, 11. 4. 2015, med 9. in 13. uro, 

po naprej dogovorjenem programu po celotni občini. 

 

Logistično bomo organizirani podobno kot vsa leta do sedaj. Vrečke in rokavice bomo šoli in društvom predhodno 

razdelili, za ostale udeležence pa bodo na voljo na dan akcije od 8.30 dalje pred Domom krajanov Tabor. Društva 

poskrbijo za zbiranje in prevoz zbranih odpadkov do kontejnerjev na zbirnem mestu na parkirišču pri športnem igrišču v 

Taboru. Po končani akciji bo poskrbljeno tudi za lažje okrepčilo v gasilskih 

domovih v Ojstriški vasi, Lokah in Kapli.  

 

Upamo, da bomo ponovili lanskoletno množičnost in naredili nekaj dobrega 

in koristnega za lepše in čistejše okolje. 

 

Za morebitna dodatna vprašanja in izvedbo čistilne akcije je na Občini Tabor 

odgovoren sodelavec OU Simon Jan, tel: 705 70 85, GSM: 040 706 029 ali 

e-pošta: simon.jan@obcina-tabor.si. 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Obravnavane variante in predlog najustreznejše variante (rdeč) 

Lilijana Štor Krebs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo–Vodice 

 
Kot smo najavili v pretekli številki Novic izpod Krvavice do 9. 4. 2015 poteka javna razgrnitev študije variant, strokovnih 

podlag in okoljskega poročila za Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo–Vodice. 

 

Predlog najustreznejše variante je dolžine 

približno 117,3 km in poteka čez 19 občin: 

Kidričevo, Majšperk, Slovenska Bistrica, 

Slovenske Konjice, Šentjur, Vojnik, Mestno 

občino Celje, Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, 

Tabor, Vransko, Kamnik, Lukovica, Domžale, 

Mengeš, Komenda, Vodice. 

 

 

Najustreznejša varianta, ki se preko občine Tabor združi z infrastrukturnim koridorjem (avtocesta, prenosna plinovoda M2 

in M2/1) in poteka z njima vse do Ločice pri Vranskem, je za nas še najbolj sprejemljiva. 

Pozorni moramo biti tudi na drugo varianto, ki preči občino Tabor od Kaple do Črnega Vrha, ki je za občino in posamezne 

lastnike na tej trasi že samo z okoljskega vidika sporna.  

 

 

 

Do 9. 4. 2015, ko bo javna razgrnitev zaključena, lahko izkoristite možnost, da izrazite svoje mnenje oz. pripombe, podate 

predloge, s tem da na občini izpolnite obrazce »PRIPOMBA/PREDLOG K ŠTUDIJI VARIANT in OKOLJSKEMU 

POROČILU za prenosni plinovod M9 Kidričevo–Vodice«. 

Novice izpod Krvavice v 

aprilu 

 
Spoštovane občane in občanke, 

vse stalne in občasne pisce 

člankov in ostale ustvarjalce 

podobe Novic izpod Krvavice 

obveščamo, da bomo prispevke 

za aprilske Novice zbirali do 

vključno 10. aprila 2015 do 12. 

ure. Vse kasneje poslane 

prispevke, žal, ne bomo mogli 

vključiti. Aprilske Novice vas 

bodo zaradi občinskega praznika 

razveselile že nekaj dni prej kot 

običajno. Naslednje Novice 

izpod Krvavice bodo izšle konec 

maja.   

 

Na splošno velja, da lahko 

članke pošljete do 17. v mesecu 

v elektronski obliki na e-

naslova: info@obcina-tabor.si in 

alenka.kreca.smid@obcina-

tabor.si ali jih prinesete v 

sprejemno pisarno Občine Tabor 

v času uradnih ur. 

 

Hvala za  

razumevanje in  

pomoč pri  

soustvarjanju. 

 

Uredniški odbor 

Podpis pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 

2015 

 
V četrtek, 19. 3. 2015, je bil v sejni sobi Občine Tabor slavnostni podpis Pogodbe o 

opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2015. Vabilu na podpis so se odzvali 

predsednik GZ Žalec g. Edvard Kugler, poveljnik GZ Žalec g. David Krk, predsedniki 

domačih PGD, g. Davorin Drnolšek, g. Milan Lesjak in g. Ivan Hrastnik ter poveljnik 

občinskega poveljstva Občine Tabor g. Ivan Derča. Po uvodnem pozdravu župana 

Občine Tabor g. Antona Groblerja, ki se je vsem domačim društvom ter tudi GZ Žalec 

zahvalil za izjemno delo v letu 2014, ko so nas doletele naravne nesreče, žled in poplave 

pa tudi druge nezgode niso počivale, sta sodelovanje med domačimi društvi in GZ Žalec 

pohvalila tudi predsednik in poveljnik GZ Žalec. Posebej sta se zahvalila PGD za 

vzorno sodelovanje taborskih gasilcev, tako v organih zveze kot tudi v vseh projektih, ki 

jih izvaja GZ Žalec. Kljub vedno težji finančni situaciji, kateri botruje nerazumevanje 

prostovoljstva s strani države in nenehno zmanjševanje prihodkov občini, so si vsi 

prisotni zaželeli podobnega sodelovanja v bodoče, saj verjamejo, da je z dobro voljo in 

dogovorom možno premostiti vse težave in zagate. 

 

Simon Jan 
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Prejeli smo 

Spoštovani občani! 

 

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

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

Na nas se lahko obrnete 

 vsako prvo sredo v mesecu,  od 17. do 19. ure.  

 

 

 

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

na tel. št. 040 303 888. 

 

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

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

sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, 

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

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

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

 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                          

                                                                                                                 Vaša pravna klinika  

 

Nudi  

BREZPLAČNO 
 

PODJETNIŠKO IN 

DAVČNO 

SVETOVANJE 
 

v prostorih Občine Tabor. 

 
Nujna je predhodna 

najava na tel. št.  

(03) 712 05 00  

za zagotovitev prisotnosti 

strokovne osebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo SD v občinskem svetu  

 

Na začetku 5. redne seje OS je bila na pobudo 

Odbora za prostorsko planiranje in 

gospodarjenje z nepremičninami predstavitev 

osnutka prostorskega načrta Občine Tabor, 

nato pa je OS v nadaljevanju: 

 

- sprejel sklep o financiranju političnih strank v 

Občini Tabor. Sprejeti sklep se je uskladil z 

Zakonom o političnih strankah ter hkrati zmanjšal 

financiranje na minimum; 

- sprejel sklep o izstopu občine iz družbe Jurijev dom 

Tabor, družbe za upravljanje z domom starejših 

občanov, d. o. o., ki je poleg vsega tik pred 

likvidacijo. Ker gradnja doma starejših občanov ni 

več v načrtih Občine Tabor je bila takšna odločitev 

logična; 

- potrdili predloge Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja za dobitnike priznanj Občine 

Tabor. V razpravi so bili podani predlogi, da se 

posameznih priznanj ne bi vrednotilo (npr. bronasta, 

srebrna in zlata plaketa) ter pobude za spremembo 

akta, ki ureja to tematiko; 

- sprejel program športa v Občini Tabor, ki ga v 

največji meri izvaja Športno društvo Partizan Tabor; 

- še enkrat seznanili s problematiko in predlogom 

rešitve za večstanovanjski objekt Ojstriška vas 38 in 

38a. Za reševanje problematike črne gradnje je 

pooblaščen podžupan, reševanje problema pa poteka 

po načrtu in k pozitivni rešitvi, ugodni za vse 

deležnike v procesu. 

 

Ob koncu seje je bilo podanih več pobud in vprašanj, pri 

čemer je bilo s strani svetniške skupine SD zopet 

postavljeno vprašanje županu ali načrtuje neodvisno 

revizijo poslovanja Občine Tabor, ki bi končno postavila 

temelje za nemoteno nadaljnje delo brez ali z znanimi 

bremeni iz preteklosti. 

 

Občinska organizacija SD Tabor 

E: sd.ootabor@gmail.com 

www.facebook.com/socialnidemokrati.ootabor 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Saj ni res, pa je … berem »Novice izpod Krvavice« št. 2/XV 

 

Če si izvoljen, si župan, če si revež, si pa občan! Bodite no pametni, taka trditev 

je lahko  zlonamerna, zavajajoča in končno tudi žaljiva, predvsem za tiste 

neizvoljene, nedvomno pa je nepopolna, ker ne zajema tretje prizadete strani in 

to so naši svetniki v občinskem svetu. 

 

In kdo so izvoljeni svetniki v občinskem svetu? So varuhi zakonitosti, 

nadzorniki župana in načrtovalci in izvršitelji kratkoročnega razvoja občine. Ker 

sem star samo 70 let, še vedno verjamem, da je to skupina modrih, ki deluje v 

dobrobit občanov, o tem odloča sporazumno ali, kadar je varovanje take 

dobrobiti prevladujoče, s preglasovanjem. Oziroma tako bo, so mi prisegali na 

plakatih pred zadnjimi volitvami danes izvoljeni in tudi tisti neizvoljeni 

kandidati! 

 

In kaj piše v »Novicah izpod Krvavice« št. 2/XV? 

 

Ena izmed političnih strank v občinskem svetu, ne katerakoli, ampak tista 

večinska, si po seji dovoli prirejeno komentirati zakonite sklepe, sprejete na 4. 

redni seji občinskega sveta dne 2. 2. 2015, kot dvomljive, za kar porabi eno 

stran in pol v občinskem glasilu. 

 

Na vašo srečo, bralci »Novic«, se enakega postopka niso lotile druge stranke v 

občinskem svetu, Slovenska demokratska stranka in neodvisni svetnik gospod 

Ali Khodary Eisa, za kar bi potem v »Novicah« uporabili 4 + 1/2 strani, torej 

nekaj manj kot 1/4 glasila. Na vašo srečo in na srečo večinske stranke v tem 

mandatu v volitve ni bila vključena Slovenska ljudska stranka, potem bi o tej 

stvari pisali na skoraj 6 straneh, torej na skoraj 1/3 glasila. Razen če bi bili 

modri, kot sem napisal. Toliko o trditvi, ki ni zlonamerna, če je v vašo dobrobit, 

pa presodite sami. 

                                                                       Matjaž Lah 

Košnja zelenic ob nedeljah 

in praznikih 
 

Sončna nedelja, ura je ena, pol 

dveh po kosilu, ko sedim na 

balkonu in »spet slišim glas« – 

kosilnice. Občinski odlok o 

javnem redu in miru v 10. členu 

res pravi, da je prepovedano kositi 

zelenice ob nedeljah in praznikih 

ter s tem motiti in vznemirjati 

občane in okolico, je pa tudi res, 

da si Slovenci radi rečemo: 

»Pravila so zato, da jih kršimo!« 

Pa tega ne pišem zato, da bi potem 

koga prijavil, ampak da naj imamo 

ljudje spoštovanje do drugih, kajti 

tudi to je del kulture, kot je bilo 

zapisano v januarski številki 

Novic. 

 

Ob obilici informacij (internet, 

televizija, mobitel …) in stresnih 

službah naj bo nedelja čas za razne 

sprostitvene aktivnosti. Kosilnica 

ima v petek ali soboto čisto 

drugačen zvok kot ob nedeljah. 

 

Pa prijetne nedelje vam želim. 

 

Jernej Gregl 

ALI STE VEDELI: Kako se imenuje cerkev v Kapli? (cerkev sv. Radegunde) 

Konopljarna Hannah biz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako je konoplja prišla v Kaplo? 

 
Navadna konoplja, z znanstvenim imenom Cannabis sativa L., je vsestranska rastlina, ki je po desetletjih neupravičene 

zapostavljenosti znova vzklila in je svoje mesto leta 2013 našla tudi v Savinjski dolini, bolj natančno v taborski Kapli. 

Zgodba se je pričela s sodelovanjem podjetja Hannah biz z 

lokalnimi veljaki, predvsem g. Janezom Kraljem in go. Majo 

Klemen Cokan ter g. Mirkom Hudlom, ki so vsi pripomogli k 

odprtju prve pilotne konopljarne na Slovenskem. 

 

Predelava prehranskih izdelkov iz industrijske konoplje v 

podjetju Hannah biz poteka že nekaj let, pozabljeno obrt 

predelave konopljinih stebel v konopljin granulat oz. pezdir 

ter konopljino izolacijo pa je v kapelski konopljarni doživela 

krst lansko jesen. Nov obrat poleg predelave stebel omogoča tudi sušenje konopljine slame in semen. Glavna proizvoda 

konopljarne – izolacija in granulat – predstavljata sodobno alternativo gradbenim materialom, saj izolacijski material in 

konopljini zidaki, ki jih pridobivamo iz granulata, izhajajo iz naravnega ter obnovljivega vira, ki imajo vse lastnosti 

splošno uporabljenih gradbenih materialov. Konopljin granulat pa je, poleg uporabe v gradbeništvu, odličen tudi za steljo 

in zastirko, njegova proizvodnja pa je povsem ekološka z majhno porabo električne energije in obnovljivih virov.  

 

Izdelke podjetja Hannah biz ste lokalni prebivalci občine Tabor lahko že spoznali v okviru ponudbe Turistično-

informacijskega centra Tabor, predelavo konopljinih stebel, ki poteka v Kapli pa si boste lahko ogledali 24. aprila, ko 

prirejamo Dan odprtih vrat konopljarne Hannah biz. Poleg predelave, ki se nanaša na obrat v Kapli, bo predstavljena 

tudi druga ponudba, ki obsega ekološke prehranske izdelke, naravno kozmetiko in prodajo semenskih sort industrijske 

konoplje. Vabljeni! 
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- sklop 3: Občina Prebold: Varovanje povodja v Občini 

Prebold, II.faza (Dolenja vas, Latkova vas, Šešče, Matke, 

Kaplja vas), 

- sklop 4: Občina Tabor: Kanalizacija Tabor – jug 

(Tabor), 

Odgovorni vodja projekta 

Milan Šoštarič, l.r., Občina Braslovče 

 
 
 
 
 

Izjava za javnost 

ob zaključku projekta »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini« 

 
V času od junija 2013 do februarja 2015 je na 

območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in 

Vransko potekala gradnja sekundarnega 

kanalizacijskega omrežja, s katero so omenjene 

občine pridobile 14.873 m novega kanalizacijskega 

omrežja, hkrati pa je bilo obnovljenega 1.871 m 

dotrajanega vodovodnega sistema. 

 

Opis investicije: Predmetna investicija, v ocenjeni višini 

3.268.178,33 EUR brez DDV, se je izvajala v okviru 

povezovanja petih občin Spodnje Savinjske doline kot 

nadaljevanje regijskega projekta »Celostno urejanje 

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in 

varovanje vodnih virov na povodju Savinje«.  

 

Po sklepu Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, številka 4300-302/2011/1169 z dne 8. 3. 

2013 o sofinanciranju operacije, je bil prispevek 

Skupnosti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

1.496.391,62 EUR. Ker so bile na podlagi izvedenih 

javnih naročil dosežene nižje pogodbene vrednosti, kot so 

bile ocenjene v vlogi, znaša končna vrednost projekta 

2.556.890,76 EUR brez DDV. 

 

Na podlagi pridobljenih gradbenih dovoljenj, vključitve 

projekta v Načrt razvojnih programov občin, izdelane 

investicijske dokumentacije in uspešne prijave na 6. javni 

poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij, so 

bili v skladu z Zakonom o javnem naročanju izbrani 

sledeči izvajalci: 

1. gradbena dela – KOSTMANN, d. o. o., v 

skupnem nastopu z SGP Mesner, d. o. o. za 

SKLOP 1 – Občina Braslovče; PLIMA, d. o. o. 

za SKLOP 2, 3, 4 in 5; 

2. izdelava investicijske dokumentacija – RC 

INŽENIRINGI, d. o. o. 

3. nadzor nad gradbenimi deli – PARITET, d. o. o. 

4. administrativno vodenje in koordinacija 

projekta – RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJA 

ŽALEC, GIZ 

5. priprava razpisne dokumentacije – SIB, d. o. o. 

 

Celovit projekt je bil razdeljen na sklope glede na 

lokacijo izvedbe v posamezni občini: 

- sklop 1: Občina Braslovče: Izgradnja kanalizacije Male 

Braslovče – Preserje, I.faza (Parižlje – Preserje – Male 

Braslovče), 

- sklop 2: Občina Polzela: Kanalizacija Orova vas – Breg 

(Orova vas, Breg), 

- sklop 5: Občina Vransko: Čiščenje odpadnih voda 

vzhodnega dela Občine Vransko, II.faza (Prekopa, 

Stopnik). 

 

Izgradnja sekundarne kanalizacije v občinah Braslovče, 

Polzela in Prebold, ki so bile predmet tega projekta, je 

vezana na priključitev na primarno kanalizacijo, ki je bila 

izgrajena v okviru kohezijskega projekta, sekundarna 

kanalizacija v občinah Vransko in Tabor pa se priključuje 

na že zgrajeno primarno kanalizacijo, ki se zaključuje s 

čistilnima napravama Tabor in Prekopa. Skupen projekt 

je zagotavljal tehnično in ekonomsko zaključeno celoto, 

katere izvedba je bila zaradi skupnega nastopa na trgu 

smotrna v okviru enotnega projekta. Izgradnja 

kanalizacije v vsaki od vključenih občin je hkrati pogoj 

za doseganje končnih ciljev skupnega projekta. 

 

Občine lastnice komunalne infrastrukture (Občine 

Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko) si skupaj 

z Javnim komunalnim podjetjem Žalec, d.o.o., 

prizadevajo za čim večjo kakovost življenja prebivalcev 

Spodnje Savinjske doline, zato so bila osnovna izhodišča 

za realizacijo projekta predvsem: 

- ohranitev naravnih virov in ekosistemov, 

- izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira 

pitne vode, 

- zagotavljanje zmanjšanja negativnih vplivov na 

okolje oz. varstvo okolja pred škodljivimi vplivi 

odvajanja odpadnih voda, 

- izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični 

razvoj regije ter doseganje ciljev regionalnega 

razvojnega programa. 

 

Projekt »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji 

Savinjski dolini« je bil tako eden večjih in  finančno oz. 

gradbeno-tehnično zahtevnejših infrastrukturnih 

projektov, ki so se na območju petih občin Spodnje 

Savinjske doline izvajali v preteklih letih.  

 

Skupaj je bilo v okviru projekta v obdobju 2013–2015 

zgrajenih preko 14.873 km kanalizacije, ki je omogočila  

312 priključkov v 12 naseljih, na novo pa se bo v sistem 

čiščenja odpadnih voda lahko vključilo okrog 1.200 oseb. 

 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se 

izvaja v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 

za obdobje 2012–2014, razvojne prioritete: Razvoj regij; 

prednostne usmeritve: Okoljska infrastruktura.« 
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Upravna enota Žalec v letu 2014 
 

Urejanje življenjskih situacij je na splošno zelo 

pomembno za ljudi, državljanke in državljane, ki so 

stranke v naših postopkih. Temu na Upravni enoti Žalec 

namenjamo veliko pozornosti, ne samo, ker je to naše 

delo, ampak zato, ker si resnično želimo, da so zadovoljni 

z našimi storitvami. Kakovost upravnih storitev in 

zadovoljstvo strank smo tako postavili na najvišjo raven 

pri poslanstvu in vrednotah našega dela. To nas znova 

spodbuja, da smo kljub zaostreni politiki zaposlovanja in 

financiranja zastavljene cilje in naloge tudi v preteklem 

letu 2014 dokončali celo z večjimi rezultati, kot so bili 

načrtovani.  

 

Od sredine leta 2011 nismo zaposlovali, čeprav se je 

število javnih uslužbencev zaradi upokojitev in drugih 

oblik prenehanja delovnega razmerja zmanjšalo za pet 

javnih uslužbencev. Trenutno nas je zaposlenih 44. V 

letošnjem letu bomo imeli še eno upokojitev in eno daljšo 

odsotnost. Zaradi varčevalnih ukrepov in s tem povezane 

potrebe po racionalizaciji dela upravne enote smo bili leta 

2013 primorani prenehati z delom v treh krajevnih 

uradih.   Delovanje krajevnih uradov Vransko in Polzela 

spričo omenjenih omejitev pri zaposlovanju in 

financiranju s težavo ohranjamo. Pri vsem tem je zelo 

pomembno, da se zaposleni zavedajo svoje odgovornosti 

do dela in ljudi v postopkih. To je tisto, kar nas je tudi v 

letu 2014 ves čas spodbujalo, da smo z odpovedovanjem 

pri materialnih stroških in investicijah privarčevali več 

kot 25.000 EUR davkoplačevalskega denarja. 

 

Statistični podatki izkazujejo, da smo imeli v letu 2014 

skupno v reševanju 18579 upravnih zadev. Pri tem je 

prav tako pomembno, da se je s kakovostjo in 

prizadevnostjo zmanjšalo  število  pritožb na naše delo. 

Od vseh prejetih pritožb jih je bilo največ s področja 

gradenj (11). Najpogostejši pritožbeni vzroki pa so 

nejasnosti pri razlagi prostorskih aktov kot tudi 

zakonodaje in podzakonskih predpisov s tega področja. Iz 

tega je razvidno, da so vzroki za nezadovoljstvo bolj 

sistemske narave, tako da na njih niti ne moremo kaj 

dosti vplivati. S tem ocenjujemo, da je  število pritožb na 

delo naših zaposlenih zelo nizko, glede na to, da smo v 

preteklem letu izdali 524 gradbenih dovoljenj. 

 

Upravno-notranje zadeve (državljanstvo, društva, orožje, 

eksplozivi, javne prireditve, tujci, osebno ime, osebne 

listine, matične zadeve, promet, itd.) sodijo med 

najobsežnejše in zajemajo raznovrstne postopke. Njihovo 

število je v preteklem letu preseglo 16.900 zadev. V to 

področje spada tudi prijava prebivališča. Tu beležimo iz 

leta v leto porast števila postopkov za ugotavljanje 

dejanskega stalnega prebivališča, kar je večinoma 

posledica nastalih gospodarskih razmer, posledično 

osebnih finančnih stisk in neplačevanja dolgov.  

 

Preteklo leto je zaznamoval Zakon o povračilu škode 

osebam, za katere je bilo po odločbi Evropskega sodišča 

za človekove pravice ugotovljeno, da  so bile izbrisane iz 

registra stalnega prebivalstva. Te so lahko na katerikoli 

upravni enoti v Republiki Sloveniji vložile zahtevo za 

določitev denarne odškodnine. Naša upravna enota je 

izdala 18 tovrstnih odločb in  upravičencem iz tega 

naslova do konca preteklega leta  izplačala 16.450 EUR. 

 

Na področju tako imenovane »vojne zakonodaje« smo 

vodili 399 upravnih postopkov za priznanje statusa in 

pravic vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev 

vojnega nasilja. Meseca maja 2014 je bil objavljen Zakon 

o spremembah Zakona o vojnih veteranih, na podlagi 

katerega bo vojnim veteranom, starejšim od 55 let, ki jim 

je bila z Zakonom za uravnoteženje javnih financ odvzeta 

pravica do plačila zdravstvenih storitev (dodatno 

zdravstveno zavarovanje), ta pravica ponovno priznana. 

Uresničevanje zakonskih določb, ki to urejajo, se začne 

eno leto po tem, ko Statistični urad RS ugotovi in objavi 

v Uradnem listu RS, da je gospodarska rast presegla 2,5 

odstotka bruto domačega proizvoda. 

 

Pomembna zakonska novost preteklega leta, katere 

namen je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije 

invalidov, je Pravilnik o tehničnih pripomočkih in 

prilagoditvi vozila. Na podlagi  tega lahko senzorno in 

gibalno ovirane osebe uveljavljajo pravico do tehničnih 

pripomočkov in prilagoditev vozila. V zvezi s tem smo v 

preteklem letu obravnavali 5 zahtevkov za enostavnejše 

tehnične pripomočke in izdali 3 vrednotnice za plačilo 

tehničnih pripomočkov.  

 

Poleg številnih postopkov z različnimi upravnimi akti, 

odločbami in sklepi smo v preteklem letu opravili  38282 

drugih upravnih nalog, npr.  različna potrdila iz uradnih 

evidenc. Glede tega velja posebej izpostaviti delo na 

področju prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter 

kmetijami, kamor spada urejanje grafičnih enot rabe 

kmetijskih gospodarstev oziroma t.i. GERK-ov. Teh smo 

v letu 2014 zarisali natančno 1543.  

 

Statistika naših najbolj prijetnih nalog pri sklepanju 

porok kaže, da je kar 97 parov v letu 2014 dahnilo usodni 

DA. Če se malo pošalim, ljubezen mladoporočencev nam 

je v tem delu našega dela prav tako v veliko spodbudo. 

 

Malo manj pa nam je v zadovoljstvo, da si že več let 

prizadevamo za dokončanje še zadnjih 

denacionalizacijskih zadev, ki izstopajo po obsegu 

nacionaliziranega premoženja. Konec leta 2014 smo 

imeli v reševanju še pet zadev, od tega so kar štiri zadeve 

v pritožbenem postopku. 
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Zaposleni na naši upravni enoti se zavedamo, da dobrih 

rezultatov in kakovostnega odnosa do naših strank v 

preteklem letu ne bi bilo, če pri tem ne bi bilo tudi 

dobrega sodelovanja z vsemi državnimi organi, organi 

lokalne samouprave in javnimi ustanovami, ki 

sooblikujejo naše delo in tako prispevajo k našim 

rezultatom, predvsem na področju okolja in prostora, 

upravnih notranjih zadev in policije, centrov za socialno 

delo, zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, organov 

pravosodja, sodišč in pravobranilstva. Dobro 

medinstitucionalno sodelovanje javne uprave je za nas 

med ključnimi pogoji pravne varnosti ljudi in delovanja 

pravne države. 

   

                                                             Simona Stanter, 

                                                             načelnica 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 

92/2006 in 25/2009), Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. objavlja naslednje  

 

Letno poročilo o skladnosti pitne vode 

 
Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o., s pitno vodo 

oskrbuje približno 37.500 prebivalcev ali okoli 89,5 % 

prebivalstva v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, 

Tabor, Vransko in Žalec. Skupna količina distribuirane 

vode je v letu 2014 znašala 2.286.854 m³, od tega je 

znašala poraba v gospodinjstvih 1.690.671 m³ in v 

poslovnih dejavnostih 596.183 m³. V okviru javne oskrbe 

s pitno vodo je temeljna naloga Javnega komunalnega 

podjetja Žalec zagotoviti zadostne količine zdravstveno 

ustrezne pitne vode, kar zagotavljamo z notranjim 

nadzorom na osnovi sistema HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point). Sistem omogoča prepoznavanje 

mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko 

predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, 

izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega 

nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v 

oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. 

Delovanje sistema potrjujemo z rednim preverjanjem 

vzorcev vode. Poleg omenjenega notranjega nadzora se v 

Sloveniji skladnost pitne vode spremlja tudi preko 

državnega monitoringa pitnih vod. 

 

Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode 

izvajamo na vodovodnih sistemih redno dezinfekcijo 

pitne vode s kloriranjem. Kloriranje pitne vode je 

najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije in je hkrati 

z minimalnimi koncentracijami preostalega – 

rezidualnega klora v pitni vodi tudi pokazatelj uspešnosti 

dezinfekcije in posredno dokaz, da je voda mikrobiološko 

varna. Vrednosti preostalega klora so se gibale v mejah 

od 0,05 do 0,30 mg/l.  

 

Laboratorijsko preskušanje vzorcev pitne vode je v letu 

2014 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 

hrano, Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in 

drugih vzorcev okolja Celje. 

 

V letu 2014 je bilo na vodovodnih sistemih, ki jih 

upravlja Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o., v 

okviru notranjega nadzora odvzetih 150 vzorcev za 

preiskave mikrobioloških parametrov in 52 vzorcev za 

fizikalno-kemijske preiskave. Zahteve Pravilnika o pitni 

vodi je izpolnjevalo 142 (94,7 %) vzorcev za 

mikrobiološke preiskave in vsi vzorci (100 %) za 

fizikalno-kemijske preiskave. 

 

V okviru državnega monitoringa pitnih vod je bilo na 

omenjenih vodovodnih sistemih odvzetih 61 vzorcev za 

redne in občasne preiskave. Zahteve Pravilnika o pitni 

vodi je izpolnjevalo 60 (98,4 %) vzorcev. 

 

Glede na rezultate analiz vzorcev vode je bila voda v letu 

2014 primerne kakovosti za pitje in uporabo v 

gospodinjstvih, tveganje za zdravje uporabnikov pa 

ocenjeno kot nizko. 

 

Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne 

vode, pridobljenih tako v okviru notranjega nadzora kot 

tudi državnega monitoringa, so na vpogled pri 

upravljavcu.                                                                              

 

Direktor: 

Matjaž Zakonjšek, univ. dipl. inž. el. spec. 

Izvajanje določb ZDDV-1 pri osebah javnega prava 

 
Z namenom zagotovitve enotnega izvajanja Zakona o davku na dodano vrednost pri osebah javnega prava je bilo 

pripravljeno pojasnilo Finančne uprave RS.  

 

Pojasnilo je objavljeno na spletni strani Finančne uprave RS: 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Opis/Osebe_javne

ga_prava_in_DDV.pdf . 

 

Finančna uprava Republike Slovenije 
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Javna razgrnitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o varovalnih gozdovih in 

gozdovih s posebnim namenom 

 

Obveščamo vas, da je na spletnem portalu e-demokracija objavljen predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.  

 

Gradivo je dosegljivo na spletnem naslovu: http://goo.gl/0Shz8p ali na e-upravi na spletnem naslovu http://e-

uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava . 

 

Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, ki jih obravnava ta uredba, so trajno varovana območja gozdov. 

Spreminjanje dejanske rabe ter posegi v ta območja niso možni (območje gozdov s posebnim namenom) oziroma je zanje 

potrebno pridobiti posebno dovoljenje ministrstva, pristojnega za gozdarstvo.  

 

Ta območja so obvezna vsebina prostorskih načrtov. Na njih mora biti določena namenska planska raba gozdnega 

zemljišča. Ker je določanje namenske planske rabe v pristojnosti lokalnih skupnosti, hkrati pa so bile v preteklih letih na 

tem področju večkrat ugotovljena neskladja rab, je pripravljavec uredbe, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, v letu 2014 pristopilo k ponovni uskladitvi uredbe s prostorskimi plani.  

 

V skladu s postopki sprejemanja zakonskih in podzakonskih aktov je sedaj predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom javno razgrnjen na spletnem portalu. Rok za oddajo 

pripomb, komentarjev ali predlogov k javno razgrnjenem aktu je 5. 4. 2015. 

 

Andrej Strniša, višji koordinator za gozdarstvo 

Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje  

 

 

 

Do jeseni bomo prenehali z deli v mejicah in na obrežjih vodotokov 
 
Večina nas že komaj čaka pomlad! Vsa narava se bo zdaj 

zdaj prebudila in z njo tudi delo v okolici hiš, na vrtovih, 

njivah in travnikih. Mnogi tudi pozimi nismo spali, saj je 

potekalo redno obrezovanje sadnega drevja, redčenje 

mejic in obvodne vegetacije, obrezovanje glavatih vrb. A 

ta dela se sedaj zaključujejo. 

 

Pomlad že nekoliko odstira tančico. Na gozdnem robu je 

v jutranjih urah že več živžava. Ptice so mnogo bolj 

živahne, kot so bile 

denimo pred mesecem 

dni. Sove so ravno v 

višku svatovanja, k nam 

se vračajo tudi ptice 

selivke. Ne bo dolgo, ko 

bodo liščki, ščinkavci, 

sinice, škorci in drugi 

ptiči zasedli mesta v 

drevju in grmovju. Jutranje žvrgolenje nam pove, da se 

pripravljajo na svatovanje in gnezdenje. Večina ptic 

gnezdi nekje v krošnjah dreves in grmov, v duplih ali pa 

na varnih tleh v goščavi.  

 

Zaradi varstva ptic in drugih živali, ki gnezdijo in se 

hranijo v grmovju, je delo v mejicah časovno omejeno. 

Zato naj se z začetkom marca dela v mejicah po večini 

zaključijo, predvsem žaganje in podiranje krošenj. 

Nadaljuje naj se pospravljanje obrezanega vejevja stran 

od vodotokov, spravljanje vejevja na kup oz. kompost ter 

grabljenje travniških površin. 

 

V tem primeru 

pregovor »bolje 

pozno, kot nikoli« 

ne velja. Čas za rez 

mejic in čiščenje ob 

potokih bo ponovno 

v jeseni in pozimi 

ob koncu leta. V tem času je treba biti pozoren na 

prebivalce mejic in obrežne vegetacije. Gnezdo z jajci 

hitro spregledamo, morebitna škoda pa je nepopravljiva. 

 

Če želite opazovati, kako so se ptice vselile v vašo 

mejico, vstanite zgodaj, okoli šeste ure zjutraj. Potuhnite 

se v bližino mejice ob kakšno deblo večjega drevesa. 

Najbolje je, da se pokrijete s temno odejo in počakate 10–

15 minut. Kmalu se bodo pred vašimi očmi pričeli ptičji 

svatbeni plesi in ušesom prijetne melodije.  

 

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje 
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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. 

 

  ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

Pozor, žabe na cesti   

 
Spomladanski toplejši in daljši dnevi že prebudijo naravo. Tudi  žabe se v tem mesecu odpravijo na svatbeno pot, ki 

pa jih večkrat pelje tudi čez cesto. Dajmo žabam v tem mesecu prednost in prispevajmo k temu, da bodo ogrožene 

dvoživke prišle do vode in poskrbele za zarod.   

 

Dvoživke, med katerimi se najpogosteje srečamo z žabami, močeradi, pupki, regami, urhi in krastačami, so v življenjskem 

ciklu vezane na kopenska in na vodna bivališča. Iz kopenskih prezimovališč v gozdovih, kjer pod kamenjem, lubjem ali 

kupi lesa preživijo zimo, se spomladi odpravijo na mrestišča. To so lahko 

večje ali manjše stoječe vode, mlake, potoki, jarki, luže. Klicu narave se 

nekatere vrste odzovejo množično, torej se v velikem številu na pot odpravijo 

sočasno. Nagonsko sledijo ustaljenim selitvenim potem. V tem času je zanje 

najpomembnejše, da čim prej pridejo do mrestišč. Razdalje med 

prezimovališči in mrestišči so lahko pri nekaterih vrstah daljše od dveh 

kilometrov, kar pa je za žabo velika razdalja.  Poleg tega so njihove poti polne 

preprek, najnevarnejše med njimi pa so ceste. Zaradi večje varnosti pred 

plenilci selitve običajno potekajo v mraku in ponoči. A kaj jim pomagajo 

nočne poti, če nanje izza ovinka preži brzeča kovinska škatla z velikimi in 

močnimi žarometi! – Ljudje s svojimi avtomobili.  

 

Razvejanost cestnega omrežja, večja gostota prometa in hitrosti avtomobilov 

so razlogi za spomladanske prizore povoženih žab na cestah. Pogled nanje ni 

prijeten in po nekaterih podatkih je ogrožena tudi prometna varnost. Selitvene poti so običajno ustaljene in zato do 

pomorov prihaja vsako leto na istih odsekih cest. Rešitev za varno pot dvoživk je postavitev trajnih ali začasnih ograj, ki 

jim preprečujejo dostop na ceste, in prilagoditev prometa. Najboljša prepoznana rešitev so trajne ograje z ustreznimi 

podhodi pod cestami, ki se vgradijo ob rekonstrukciji cest na najbolj problematičnih odsekih. Takih primerov imamo pri 

nas nekaj na državnih cestah. Dokler trajne rešitve niso vgrajene, je možna postavitev začasnih ograj. Za njihovo 

postavitev je potrebno nekaj organizacije pa kramp, lopata, folija in količki, predvsem pa dobra volja ljudi, kajti v primeru 

začasnih ograj je potrebno ročno prenašanje osebkov zjutraj in zvečer v vedrih čez cesto. V več krajih po Sloveniji so že 

organizirane skupine lokalnih prebivalcev, različnih društev, ljubiteljev narave, ki jim ni vseeno, da toliko žab na svatbeni  

poti konča na cestah. 

 

Koliko osebkov na koncu pride do mlake, je izjemnega pomena za ohranjaje teh na 

okoljske spremembe izjemno občutljivih živali. Njihova uspešnost se meri v številu 

osebkov, ki jim v tem, naslednjem in letu zatem uspe ponovno priti do mlake in 

dokončati svatbeni ples z odlaganjem jajc ali ličink. Tudi pot nazaj je enako 

zahtevna, vendar ni tako množično sočasna kot spomladanska. Odrasli osebki se po 

končanem razmnoževanju preselijo v poletna bivališča, kjer se prehranjujejo in 

pripravijo na zimo. Ličinke živijo v vodi do preobrazbe v mladostne osebke, nato 

se pridružijo odraslim v poletnih bivališčih. Pred zimo se skupaj preselijo v 

prezimovališča in tam preždijo do vnovične prebuditve nagona in začetka 

svatbene poti.  

 

Ko z avtomobili brzimo po naših neskončnih cestah se vprašajmo: »Koliko žab bo letos uspelo prečkati mojo cesto in 

nadaljevati krog življenja?« Njihove poti niso neskončne. 

Zavod RS za varstvo narave 

 

 

 

 

 

 

Obiskala nas je štorklja 
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčice: 
 
 

 

 
 

 
 

 23. januarja se je v ljubljanski porodnišnici rodila 49 cm velika in 2800 g težka deklica 

Tjaša staršema Katji Praprotnik in Jožetu Mastnaku iz Miklavža. 

 

 

 

 

Že na poti na mrestišče je samec (zgoraj) 

navadne krastače ujel samico (spodaj) in si s 

tem prvi zagotovil parjenje in »prevoz«  na 

mrestišče. 

Mlake so vodna bivališča dvoživk, kjer 

poteka razmnoževanje in razvoj ličink 

do preobrazbe v mladostne osebke. 
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Na lepo sobotno popoldne, 28. 2. 2015, je ŠD Tabor v 

sodelovanju s PGD Loke v prostorih gasilskega društva Loke 

organiziralo občinski turnir v biljardu. Udeležilo se ga je 11 

tekmovalcev in 1 tekmovalka. Do večernih ur so se vrstile 

napete igre z izločanjem. Na koncu je prvo mesto dosegla 

edina predstavnica nežnejšega spola Metka Zimšek, drugo 

mesto je osvojil Milan Kovče in tretje mesto Mitja Zupan. Po 

uradnem tekmovanju pa je ostalo še dovolj časa za igro dvojic, 

kjer so se pomerili 4 pari. Prvo mesto v dvojicah sta dosegla 

Metka Zimšek in Davorin Drnolšek, drugo mesto Stane in 

Tomaž Petrič in tretje mesto Borut Kosem in Roman Kos.  

Turnir se je z obilico dobrih vtisov zaključil v poznih večernih 

urah. 

 

   

 
 

 

Povabilo k vpisu v Vrtec Tabor za šolsko leto 

2015/2016 
 

Vpis  predšolskih otrok NOVINCEV v programe za 

otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 

13. 4., do petka, 17. 4. 2015.  

 

V petek, 17. 4., bo vpis možen v Vrtcu Tabor od 8.00 do 

14.00, od ponedeljka, 13. 4., do četrtka, 16. 4. 2015, pa v 

pisarni Vrtca Vransko - Tabor (zgradba Vrtca Vransko) 

vsak dan od 8.00 do 14.00 po predhodni najavi na št. (03) 

703 23 92 pa tudi izven tega termina.  

 

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k 

vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam nameravate 

pridružiti med šolskim letom 2015/2016. 

 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) 

bo potekal od  ponedeljka, 30. 3. , do petka, 3. 4. 2015. 

Starši prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje 

njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo. 

In še dva napotka: 

- Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo 

dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno 

natisnejo s spletne strani vrtca. 

- Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna 

številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in 

starša, telefonske številke, na katere so starši 

dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, 

elektronski naslov, priporočamo, da te podatke 

prinesete s sabo. 

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR 

NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2015 (za 

otroke, ki se nam bodo priključili 1. 9. in bodo takrat 

izpolnjevali pogoj, starosti najmanj 11 mesecev). 

 

Veselimo se sodelovanja z vami! 

Vrtec Tabor 
 

 

Pohod za 50 + v februarju 
                                 

                                                             Društvo upokojencev Tabor 

 
 

 

 

Občinski turnir v biljardu 

 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz vrtca in šolskih klopi 

Aktivnosti naših društev 

Torek, 24. februar. Kljub deževnemu vremenu smo se maloštevilni in 

pogumni člani našega društva odpravili na vsakomesečni pohod. Pot 

nas je vodila iz Tabora proti Hudimarjam, Lepi Trati, Dolu in naprej 

do končnega cilja – domačijam Strožič in Bergant. Ker malokdaj 

zaidemo na ta konec naše občine, je bila prehojena pot precej  

zanimiva in slikovita. 

 

Srečno do prihodnjič! 

PGD  Loke 

Davorin Drnolšek 
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Mladi judoisti Judo kluba Shido Tabor so dosegli lep uspeh NA MEDNARODNEM TURNIRJU V MURSKI SOBOTI, 

ki je bil 14. 3. 2015, na katerem je nastopilo 186 tekmovalcev iz sedmih držav. 

 

Kramer Anita: 1. mesto, st. deklice – 36 kg  

Hrustel Nuša: 1. mesto, st. deklice – 57 kg  

Žavbi Sheikha Lina: 2. mesto, ml. deklice U12 – 48 kg  

Oprčkal Lenart: 3. mesto, st. dečki – 38 kg  

 

Urh Štravs: 5. mesto, ml. dečki U12 – 32 kg  

Podhovnik Tjaž: 5. mesto, ml. dečki U12 – 38 kg  

Einfalt Tilen: 7. mesto, st. dečki – 46 kg 

Kokol Filip: 7. mesto, ml. dečki U12 – 35 kg  

Pevec Gašper: 9. mesto, ml. dečki U12 – 46 kg  

 

Lep pozdrav! 

  

Judo klub Shido Tabor, Ivi Knafelc 

Lep uspeh mladih judoistov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPMT v preteklem letu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na občnem zboru Društva podeželske mladine Tabor smo ugotovili, da je bilo preteklo 

leto 2014 zelo aktivno in uspešno. V začetku leta smo organizirali že 16. Valentinov ples, 

ki je bil 15. februarja. Odzivi pa so bili zelo razveseljivi, saj so od gostov prihajale le 

pohvale. Po vsem trudu smo si zaslužili krajši oddih, zato smo se udeležili Zimskih 

športnih iger, ker smo se dodobra nasmučali in nasankali. Sledil je občni zbor z 

izvolitvijo novega vodstva in sprejetjem novega statuta, v katerem smo spremenili tudi 

grb društva. Marca smo se, tako kot prejšnja leta, udeležili regijskega kviza Mladi in 

kmetijstvo, na katerem smo dosegli 5. mesto. Kmalu za tem smo sodelovali v povorki na 

Šentjurskem sejmu. Naš največji podvig tega leta pa je bila organizacija regijskih 

kmečkih iger, na katerih je nastopilo 8 ekip iz Celjske regije. Sami smo zasedli tretje 

mesto. Za tako velik dogodek je bilo potrebnih veliko delavnih ur in dobre volje naših 

članov ter vseh, ki so nam priskočili na pomoč. Kmečke igre so nam v občini in regiji 

prinesle večjo prepoznavnost, z dobrim rezultatom pa smo se uvrstili na državne kmečke 

igre. 5. julija smo v Zburah dosegli odlično 4. mesto, naš kosec Luka pa je bil 4. najboljši 

v državi. Po igrah smo si privoščili teden dni na morju. Kar 22 se nas je odpravilo v 

Lucijo na že tradicionalne počitnice. Čeprav nam je vreme malce zagodlo, smeha in 

zabave ni manjkalo. Kmalu po dopustu na morju smo se z vozom udeležili tekmovanja 

koscev, grabljic in štangarjev v Sv. Lovrencu. Z vozom, ki je predstavljal razliko med 

obiranjem hmelja nekoč in danes pa smo sodelovali na 52. Dnevu hmeljarjev. Oktobra 

smo imeli izlet na Kozjansko, ogled Pivovarne Laško in muzeja, ogled gradu Sevnica in 

Lovskega muzeja Polovič ter pokušino vina v repnici Najger. V oktobru smo v društvo 

sprejeli tudi štiri nove člane. Novembra smo martinovali na Zajčevi koči. Naš zadnji 

večji dogodek v tem letu pa je bila še organizacija pogostitve po polnočnici. 

 

Tudi letošnje leto ne počivamo, saj smo se v začetku leta udeležili Zimskih kmečkih iger, 

kjer smo zmagali v vseh disciplinah in zasedli 1. mesto, na koncu pa smo se zabavali 

dolgo v noč. Tudi 17. Valentinov ples je že mimo, prav tako pa uspešna udeležba na 

kvizu Mladi in kmetijstvo 2015.  

 

Leto 2015 smo intenzivno začeli, upamo, da bo uspešno in zabavno tako kot vedno do 

sedaj.  

 

Člani DPM Tabor 
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Iz domače župnije 

grešna nagnjenja in slabe navade.  

Na državno tekmovanje s kar tremi ekipami 

 
Komaj smo zaključili zelo uspešno leto 2014 v društvu, že so se pričele prve priprave na gasilski kviz. 

 

Člani mladinskega sveta GZ Slovenije so se namreč na svoji seji odločili, 

da prestavijo tekmovanja v kvizu na zimske mesece, in sicer na januar, 

februar in marec. Tako smo bili v društvu primorani začeti delati že v 

začetku leta po svojih najboljših močeh in zopet pripravljati mlade na to 

zvrst  tekmovanja. Same priprave z ekipami so se pričele v začetku 

februarja in tako smo prvo tekmovanje imeli v GPO Tabor v ponedeljek, 

23. 2. Sledilo je drugo tekmovanje konec meseca februarja (28. 2.) na 

Polzeli, kjer so se med sabo pomerile ekipe na nivoju GZ Žalec.  

 

Rezultati so bili izvrstni: 

Pionirke: Pia, Jasna in Vesna (mentorica: Mija):  2. mesto   

Mladinke: Lara, Laura in Amadeja (mentorica: Sanja): 6. mesto   

Mladinci: Urh, Alja in Tajda (mentorica: Martina):    1. mesto 

Pripravnice: Tea, Ana in Klavdija (mentor: Miha F.): 1. mesto 

 

Razen mladink, ki so imele malo smole, so se vse ostale naše ekipe uvrstile na tekmovanje Savinjsko-Šaleške regije, ki je 

potekalo 14. marca v prostorih Osnovne šole Braslovče. Tisti dan je bila prisotna ogromna trema skoraj pri vseh 

tekmovalcih. Ekipa pionirk je bila prvič na takšnem velikem tekmovanju, zato jih je morala Mija kar malo bodriti in 

spodbujati. Ekipi mladincev, ki so bili preteklo leto državni prvaki, prav tako ni bilo enostavno, saj so se morali izkazati,  da 

bi upravičili ta naslov. Na ekipi pripravnic pa je bil velik pritisk, ker se jim je prejšnje leto zelo ponesrečil nastop na 

regijskem tekmovanju, tako da se niso uvrstile na državnega. Zanje je to zadnje tekmovalno leto in zato so se želele še 

posebej izkazati. Postavljen cilj jim je tudi uspelo doseči. A ne le ekipi pripravnic, tudi mladinci so osvojili 1. mesto. Piko 

na i pa so dale pionirke z izvrstnim 2. mestom.  

 

To pomeni, da so se na letošnje DRŽAVNO tekmovanje v kvizu uvrstile kar TRI EKIPE iz PGD KAPLA - PONDOR. 

Veselje je bilo nepopisno, sploh pri najmlajših, kajti ti otroci še nikoli niso bili na državnem tekmovanju v kvizu.  

 

Takšno veselje in dobri rezultati pa ne pridejo kar tako. Zanje se je potrebno zelo truditi, hoditi skoraj vsak dan na vaje v  

gasilski dom in tam vaditi praktični del, doma pa se tudi učiti. 

 

Sedaj potekajo priprave na državno tekmovanje, ki bo 28. marca v Kranju. Vabljeni, da se nam pridružite na tem 

tekmovanju, da podprete mlade gasilce in gasilke, ki ponesejo ime našega kraja po celotni Sloveniji. 

 

NA POMOČ!                                                                                                                                            

 Martina Pustoslemšek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postni čas nas popelje v velikonočno veselje 

 

Na pepelnično sredo, 18. svečana 2015, smo kristjani 

vstopili v postni čas cerkvenega leta, ki traja štirideset dni 

ali šest postnih nedelj. 

 

Sveto pismo poroča, da se je Jezus, preden je začel 

izvrševati svoje učiteljsko poslanstvo, štirideset dni postil 

in molil v puščavi. Tudi hudi duh ga je preizkušal. Kakor 

Jezus se tudi kristjani trudimo odgovorno pripravljati na 

svoje tuzemeljsko poslanstvo. Postni čas je temu še 

posebej namenjen. Ob premišljevanju Jezusovega 

trpljenja zbiramo moč in voljo, da premagujemo svoja   

V postnem času se kristjani še posebej trudimo narediti 

čim več dobrega, več moliti, povečati pozornost do 

pomoči potrebnih, revnih, bolnih, trpečih, … Hkrati se 

odpovedujemo tistim stvarem, ki so nam pri srcu, pa niso 

nujno potrebne za življenje. S tem krepimo našo voljo, da 

lažje zmoremo premagovati preizkušnje, ki nam jih 

prinaša življenje. 

 

Tudi v naši župniji, Župniji sv. Jurij ob Taboru, se 

trudimo tako ravnati. Med drugim smo ves postni čas v 

domači farni cerkvi ob petkih (birmanci), sobotah in 

nedeljah (vsi) molili posebno skupinsko molitev križev 

Udeleženci državnega tekmovanja 



 

14 

Vsem bralkam in bralcem Novic izpod Krvavice 

želimo blagoslovljene velikonočne praznike. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Vida Slakan 

 

pot. Na četrto postno nedeljo smo skupaj s Kulturnim 

društvom Ivan Cankar Tabor v Domu krajanov Tabor 

gostili dramsko skupino Teharje, ki nam je uprizorila 

predstavo Zorka Simčiča »Leta nič, en dan potem« z 

izredno lepim sporočilom. Opravili smo razgovore s 

starši vseh razredov veroučencev, birmanci so odšli na 

duhovne vaje, mladina v šolo za animatorje, opravili 

izbor novih članov župnijskega pastoralnega sveta. Na 

tiho nedeljo (peta postna nedelja) smo imeli spravni dan. 

To je dan, ko po posebnem premisleku stopimo v 

spovednico in opravimo zakrament svete spovedi. Od 

vsakega posameznika pa je odvisno, kako je izkoristil te 

skupne priložnosti in opravil svojo osebno pripravo na 

velikonočno slavje.  

 

Postni čas zaključujemo s svetim tridnevjem. To so veliki 

četrtek, veliki petek in velika sobota. 

 

Na veliki četrtek obhajamo spomin Jezusove zadnje 

večerje. Pri njej je postavil zakrament svete evharistije 

(svete maše) in mašniškega posvečenja. V Svetem pismu 

je zapisano: In vzel je kruh, ga razlomil, jim ga dal in 

rekel: »To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj 

spomin.« (Evangelij po Luku 22,19). To je dan, ko še 

posebej molimo za nove, duhovne, redovne, misijonske 

poklice. 

 

Veliki petek je edini dan v letu, ko ni svete maše, so pa 

obredi velikega petka. To je dan, ko se spominjamo 

Jezusovega trpljenja in smrti. To je dan, ko vse žaluje. 

Tudi zvonovi po cerkvah molčijo. Na dan Jezusove smrti 

v cerkvi posebej častimo križ. Hkrati je to dan, ko se še 

posebej odpovemo svojim razvadam in se vzdržimo celo 

pri hrani. 

 

Velika sobota je tiha, mirna. Še vedno smo pod vtisom 

Jezusove smrti na križu. Vendar nas že navdaja upanje. 

Zjutraj blagoslavljamo domove z blagoslovljenim 

ognjem, molimo ob božjem grobu, nesemo k blagoslovu 

velikonočne jedi, pri večerni sv. maši pa se že veselimo 

Jezusovega vstajenja. Pred sveto mašo prižigamo 

velikonočno svečo, duhovnik trikrat slovesno zapoje: 

»Kristusova luč!« Sledi čudovita hvalnica velikonočni 

sveči, blagoslov krstne vode, branje Svetega pisma, 

obnova krstnih obljub. Med sveto mašo se zopet oglase 

zvonovi, prepevamo vstajenjsko alelujo, naše 

velikonočno veselje pa se izkazuje tudi v velikonočni 

procesiji. 

 

Velika noč je praznik življenja. Jezus je vstal in živi. 

Smrt in z njo greh sta premagana. Velika noč je največji 

krščanski praznik. Če je le mogoče, se udeležimo jutranje 

velikonočne vigilije, potem pa pozajtrkujemo 

blagoslovljene jedi. Veliko noč vedno praznujemo na 

prvo nedeljo po prvi pomladanski polni luni. Po stari 

krščanski navadi veliko noč praznujemo doma.  

obiske. Obiščimo sorodnike, bolne, prijatelje, osamljene, 

… Veseli smo, da imamo v samostojni Sloveniji 

velikonočni ponedeljek dela prost dan in lahko kristjani 

»gremo v Emavs«, kot imenujemo velikonočne obiske. 

 

Nam, kristjanom je praznovanje velike noči lepše, ker se 

na praznik pripravljamo preko postnega časa, se 

udeležimo obredov velikega tedna in seveda, ker 

verujemo. Velika noč je največja skrivnost naše vere. 

Šele v njeni luči tudi številni zunanji običaji 

(blagoslovljen ogenj, velikonočne jedi, pirhi, velikonočno 

pokanje, velikonočni obiski, …) dobijo pravo vrednost in 

vsebino.  

 

Velikonočne jedi niso samo jed, ampak so znamenje, ki 

nas opozarja na mnoge življenjske resnice. 

 

Kruh (potica) je znamenje življenja, saj človeka ohranja 

živega in mu daje moč za življenje.                                               

 

Meso je po ljudskem izročilu podoba Kristusa, ki je za 

nas trpel in umrl. 

 

Pirhi, posebej rdeči, nas spominjajo kapljic krvi, ki jih je 

Kristus za nas prelil. Prav tako so pirhi podoba groba. V 

jajcu se namreč skriva življenje, ki ob določenih pogojih 

zdrobi lupino in prikljuje na dan. Jajčna lupina je podoba 

skal, ki so zapirale Kristusov grob, a jih je vstali Kristus 

premagal. 

 

Hren je po svoji obliki podoben žebljem in naj bi v nas 

zbudil sočutje do Križanega. Njegova grenkoba nas 

spominja na Kristusovo žejo na križu, ki je bila predvsem 

žeja po človeški in Božji ljubezni. 

 

Čas (ura) obredov velikega tedna, molitve ob božjem 

grobu in časovni razpored blagoslova velikonočnih jedi 

bo objavljen v farnih oznanilih v nedeljo, 29. marca 2015 

(v času, ko pišem, še to ni znano). 

 

Na cvetno nedeljo (šesta postna) praznujemo spomin 

Jezusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem. V Svetem 

pismu piše:  Tisti, ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli 

za njim, so vzklikali: »Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja 

v Gospodovem 

imenu!« 

(Evangelij po 

Marku 11, 9-

10). 

 

Lanski devetošolci verouka so nas na cvetno nedeljo 

prijetno presenetili z butaro velikanko. Ali nas bo tudi 

letos kaj presenetilo? 

 

 

Velikonočni ponedeljek, vstali Jezus se pridruži učencema, 

ki potujeta v Emavs. Tudi mi si ta dan vzemimo čas za 



 

15 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Poplave – drugič! 

 
Hudourniške poplave so zaradi reliefne izoblikovanosti Slovenije eden pogostejših tipov poplav (ločimo še nižinske, 

poplave na kraških poljih, morske, mestne in tehnične). Pojavijo se zelo hitro ob močnejših nekajurnih poletnih nalivih ali 

jesenskem deževju. Manjši vodotoki poplavljajo že po nekaj minutah padavin. Ob močnem deževju se vsa padavinska 

voda ne more vsrkati v prst in vegetacijsko odejo, zato se prične zbirati v površinske tokove, ki se kasneje združijo v večje 

kanale. Vode hitro odtekajo, močno erodirajo svoje bregove, s sabo pa odnašajo zelo raznolik material ter po nekaj urah 

upadejo. Material je lahko prodnat, peščen, meljast, pogosto prenašajo tudi razno drugo plavje (les, veje, smeti) in včasih 

tudi večji gruščnat material (skale). Ob upadanju hitrosti vode se ta material prične odlagati in nastajajo nasutine – vršaji. 

Hudourniške poplave so tako zelo intenzivne, povzročajo ogromno škode. Reka Savinja je ena izmed večjih slovenskih 

rek, ki se v celotnem porečju obnaša kot hudournik, prav tako tudi njeni pritoki. Naj spomnim na primer Konjščice iz leta 

1994, ko je razdejala povirni del in Ojstriško vas ter leta 1998, ko je Bolska v Pondorju spodjedla ogromno površino 

travnika na levem bregu. 

 

Pri vsakem prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati lastnosti hudournikov in hudourniških poplav. Najboljša 

preventiva je, da se takšnih območij izogibamo in jih ne poseljujemo. Vendar pa je ravno v nižinskih predelih ter ob 

naplavnih (rečnih) ravnicah prostor primeren za zelo različne dejavnosti. Vsekakor ni pametno, da se naselimo na 

poplavno ravnico, kjer se vodotok razliva že ob močnejšem deževju. Na takšnih območjih, ki so stalno ogrožena in zelo 

nevarna za prebivalce ter njihovo imetje, v tujini že izvajajo stalne evakuacije. Česa takšnega pri nas še ni bilo, razen nekaj 

podobnega v primeru Loga pod Mangartom, saj še vedno bolj prakticiramo aktivno varovanje z različnimi regulacijskimi 

in hidrogradbeniškimi objekti. Slednje v našem prostoru precej dobro poznamo, saj jih oz. so jih zelo priporočali in z njimi 

želeli rešiti problem poplav. Težava pa ni samo v tem, ampak tudi v ljudeh, ki vse bolj pozabljamo, kaj je narava in do 

kam lahko posegamo. Primanjkuje nam tudi znanja o ravnanju ob poplavah. Spomnimo se na primer mostu v Čepljah, kjer 

sta umrla dva mlada človeka. Ob poplavah so pogosto mnogi zelo pogumni, ne zavedajo se moči vode. Če se samo 

zapeljemo npr. v Zgornjo Savinjsko dolino lahko vidimo v strugi Savinje ogromne skale, balvane, ki jih je voda nekdaj 

prenesla s svojim tokom. Takšni dogodki sploh niso neka daljna preteklost po ledenih dobah, ampak so sedanjost, to se 

dogaja ob poplavah. Zato ob poplavah nikakor prečkati vodotoka, pa naj se nam zdi še tako obvladljiv! Sploh, če smo 

lastniki kakšnega terenskega ali drugega močnejšega vozila, s katerim pa se nam res nič ne more zgoditi, kot menijo 

lastniki. Pa tudi ne pozabimo, da današnja vozila delujejo na drugačen sistem kot v preteklosti, ki pa v stiku z vodo 

pogosto odpove. 

 

Pred napovedanim močnejšim deževjem se je potrebno pripraviti. Mnogokrat prebivalci pretirano pričakujemo pomoč 

države, se zanašamo na humanitarnost gasilcev, a veliko lahko storimo sami. Zavarujemo se lahko s protipoplavnimi 

vrečami, vgrajujemo dvignjena vodotesna vrata in okna, v kletnih prostorih ne hranimo vrednejših predmetov, električnih 

naprav, itd., razpolagamo z neodvisno toplotno energijo za kuhanje in ogrevanje (npr. štedilniki, peči na trda goriva) in 

električno energijo. Posebej pomembna je tudi oskrba s hrano. Nekmečka gospodinjstva imajo na voljo hrane le za nekaj 

dni, saj jo sproti kupujejo v trgovinah, medtem ko imajo kmečka oz. tista z manjšo obdelovalno površino hrane vsaj za 

nekaj mesecev (vložena zelenjava, sadje, prekajeno in zamrznjeno meso, itd.). Poleg teh ukrepov, ker prihaja mesec 

čistilnih akcij, lahko očistimo strugo in bregove polomljenih vej in smeti. Nekateri predlagajo, da se celotno drevje ob 

bregovih odstrani, vendar to ni pravilen ukrep. Ne samo z vidika varovanja obrežne favne, ampak zaradi tega, ker to drevje 

utrjuje bregove pred rečno erozijo ter umirja tok.  

 

Alenka Jelen 

Ko udari narava 
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Čevljarski prikrojevalni tečaj na Vranskem leta 1928. 

Združenje čevljarjev v Leobnu. 

Vir: Marjana Dobnik 

Pripravil: Miha Kokole 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izučno pismo čevljarja Karla Žnidarja 

 
Karl Žnidar, čevljar iz Kaple, se je učil za čevljarskega pomočnika od oktobra 1908 do 

oktobra 1911. Na njegovem izučnem pismu piše:  

 

»Mi podpisani spričujemo s tem predležečim izučnim pismom, da se je Karl Žnidar v deželi 

Štajerski v kraju Sv. Jurij ob Taboru rojeni rim. kat. vere leta 1908 dne 11. meseca oktobra 

redoma sprejel, da se izuči čevljarskega rokodelstva. Ker se je imenovani vajenec med tem 

časom nravstveno, zvesto in marljivo vedel in ker se je po potrdilu svojega učnega mojstra 

gosp. Anton-a Kos tega rokodelstva dobro izučil: se je isti dne 9. oktobra 1911 zbrani 

zadrugi vnovič predstavil ter redno oproščenega proglasil. Temu Karol-u Žnidar se toraj na 

njegovo prošnjo podeli predstoječe izučno pismo s pristavkom, da se kot redno izučen 

čevljarski pomočnik pripoznati, ter povsod k njegovemu uspevanju pomagati blagovoli. Dano 

na Vranskem v deželi Štajerski, dne 9. oktobra leta 1911. Anton Kos«, drugi podpis nečitljiv. 

 

Svoje izpopolnjevanje 

poklica je nadaljeval v 

združenju čevljarjev v 

avstrijskem mestu Leoben, 

čevljarskega 

prikrojevalnega tečaja pa 

se je udeležil leta 1928 na 

Vranskem. 

 

Literarni utrinki 

Po poteh in spominih  
V rubriki »Po poteh in spominih« skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec vam v pogled ponudimo utrinek, ki je v 

preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrišete prah z albuma in z nami delite lepe, a tudi morda 

pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: info@obcina-tabor.si ali 

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

. 

  

Misli … Vprašanja … 

 

Naj s tvojimi očmi 

vidim to, 

kar vidiš ti? 

 

Naj s tvojo dušo čutim 

kakor ti? 

 

Naj s tvojimi lepimi lasmi 

osrečujem tebe in svet, 

v katerem ne živim? 

 

Naj ljubezen,  

ki ti jo dajem, 

spreminjam v svoj poraz? 

 

Razmisli 

in ne glej v ogledalu moj obraz!! 

 

TKsm 

                                 Razmislek 

 

Premlad si še, 

da bi umrle vse tvoje želje! 

 

Premlad si še, da bi 

ne padla dobra misel 

na tvoje bodoče, lepše še  

življenje! 

 

 

Premlad si še, 

da bi ne videl šumeče 

vrhove smrek! 

 

Premlad si še, 

da bi privabljal črne misli,  

ki so bele barve! 

 

Ozri se v nebo, v neskončne  

širjave in 

stopi že trdno na svoje noge!! 

 

TKsm 
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Kmetija Laznik vas vabi  

v soboto, 28. 3. 2015, od 9. ure dalje,  

na dan ODPRTIH VRAT. 
 

V naši degustacijski sobi »STARA ŠTALA« boste lahko poskušali: 

 velikonočne mesne dobrote, 

 suhomesnate izdelke (Grabnarjevo salamo…). 

 

Velikonočne in ostale dobrote boste lahko tudi kupili. 

 

Vabljeni! 

 

Prodaja svežega govejega in svinjskega mesa bo zaradi praznikov 

potekala v petek, 24. 4., in v soboto, 25. 4. 2015.  

  

Informacije: Adi, 041 543 396 

 

Kmetija Laznik 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
vabi 

 

 
 

 

v ponedeljek, 6. aprila 2015, na 

 
TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD 

V MARIJA REKO. 

 

Odhod je ob 9. uri izpred Kmetijske zadruge.  

 

 

 

 

 

Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in 

Kisovarjeve domačije, mimo cerkvice sv. 

Miklavža do Doma pod Reško planino. Vračali se 

bomo po isti poti. 

 
Pot ni zahtevna in je zato primerna  

za vse generacije. 

 
Vabljeni! 

DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO IN TELESNO VZGOJO 

PARTIZAN TABOR 

 

VABILO 

 

Sekcija namiznega tenisa prireja v okviru občinskega praznika 

turnir v namiznem tenisu. 
 

Turnir bo potekal v soboto, 11. 4. 2015, v telovadnici Doma 

krajanov Tabor. 

Pričetek tekmovanja je ob 14.00, prijave se sprejema pol ure pred 

pričetkom tekmovanja.    

 

Dodatne informacije na tel: 031 474 653  

 

Vljudno vabljeni!                                                                           
 

 
 

         Vodja sekcije: Stane Petrič 

Sobotno športno popoldne 

 
V okviru občinskega praznika ŠD Partizan Tabor 

pripravlja razne športne aktivnosti, ki bodo  

 

v soboto, 18. aprila, po 14. uri, na igrišču v 

Taboru. 

 

Vabljeni na: nogomet, košarko, odbojko na mivki, 

balinanje, hokej na rolerjih, predstavitev nordijske 

hoje, spretnostne igre in še kaj se bo našlo. 

 

Več pa na spletni strani Občine Tabor  po 1. aprilu 

in v naslednjih Novicah. 

 

Vabljeni. 

                               Športno društvo Partizan Tabor 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEVSKO DRUŠTVO TABOR               in               OBČINA TABOR 

 

Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu, 

26. 4. 2015, ob 10.30,  

organizira že tradicionalno prireditev »TABOR IMA TALENT«.  

 

Vabimo vse mlade talente, ki radi pojejo, plešejo, igrajo in nastopajo.  

 
 

 

Kdo vse se lahko prijavi? 

 

 

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

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

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

naslov, tel. št., starost, inštrument, naslov in avtorja skladbe). 

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

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

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

Zgodilo se bo 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gb9az3u21_7uOM&tbnid=yMLXampH9o2CYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://173.192.111.7/~cecc/index.php/adults-18-plus/ballroom-dancing&ei=l0Q_UeyaA436sgb42YDICA&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNFK_judcmEcgZ7djEnnKDp1EM57Dg&ust=1363187178468037
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2G_5Wn6qdVcryM&tbnid=9tRmKSZmK6ecPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://english.m3n4.com/12/09/2012/general/6080&ei=y0M_UeKOAYXMswbwyYC4Aw&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNF-P2KvmZRoFKgGZWxhabbFU3-mgg&ust=1363187013403268
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Oglasi 
ORGANIZIRAMO 2 cikla predavanj o 

uravnoteženi  prehrani, v kombinaciji z vadbo z lastno težo. 

Delavnica bo potekala 1 x na teden od 19. do 21. ure od aprila 

do junija. Namen delavnice je izguba telesne maščobe ali 

pridobivanje mišične mase, da bi se v svojem telesu čim bolje 

počutili, saj je to edino mesto, kjer moramo zares živeti. 

Delavnica je primerna za vse starostne skupine, ki si želijo več 

energije in več vitalnosti, in tiste, ki želijo vedeti več o pravi 

kombinaciji makro in mikro hranil v prehrani ter preprostih in 

učinkovitih tehnikah funkcionalne vadbe. 

Vljudno vabljeni na brezplačni uvodni uri  

 

 

 

 

IZZIV PREOBLIKOVANJA TELESA SKOZI 

PREHRANO IN VADBO: 

v četrtek, 9. 4. 2015, Tabor, ob 19. uri, 

v ponedeljek, 13. 4. 2015, Gomilsko, ob 19. uri. 

 

Informacije in prijave: Mojca, 041 221 342; Gorazd, 

031 684 600 

 

PRIJAVA: Prijavnico najdete na spletni strani http://www.pevskodrustvotabor.si/, lahko pa vam jo tudi pošljemo 

na vaš elektronski naslov.  

 

Več informacij: http://www.pevskodrustvotabor.si/  ali e-mail: m.semprimoznik@gmail.com ali na telefon 031 872 

814 (Magda). 

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na e-mail pevsko.drustvo.tabor@gmail.com ali navadni pošti na naslov Pevsko 

društvo Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor, s pripisom »za Tabor ima talent 2015«. Rok za oddajo prijav je 20. 4. 2015.  

  

Lepo vas pozdravljamo članice in člani Pevskega društva Tabor! 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mojca Vertovšek 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – april 2015 

 
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

4. 4. 2015 

13.00–16.00 
VELIKONOČNA STOJNICA Trg Vransko 

Folklorno društvo Vransko 

(041 270 546) 

6. 4. 2015 

8.00–22.00 
VELIKONOČNA STRELSKA TEKMA Lovski dom Tešova Lovska družina Vransko 

7. 4. 2015 

10.30 

LITERARNO DRUŽENJE Z 

OSKRBOVANCI 
Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

9. 4. 2015 

17.00 

TUDI MALI SAVINJČANI BEREJO 

Zaključek projekta  

Kulturni dom 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

9. 4. 2015 

18.00 

OBRAZI  

Odprtje razstave Kraljev ulic 
Schwentnerjeva hiša 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

11. 4. 2015 

8.00 
SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA 

zbor pred občinsko 

stavbo 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

11. 4. 2015  

19.00 

DRUŽINSKO POPOTOVANJE PO 

LATINSKI AMERIKI – KOSTARIKA 

Potopisno predavanje družine Kramar 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

14. 4. 2015  

19.00 

PO POTI USODE 

Predstavitev knjige Branka Zupanca 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

17. 4. 2015 

20.00 

100 SRČNIH KONCERTOV 

Koncert Mance Izmajlove 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

18. 4. 2015 

9.00–17.00 
SEJEM RABLJENE ŠPORTNE OPREME  

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 10, 041 238 749) 

18. 4. 2015 

19.00 LETNI KONCERT MePZ LIvRA 
Kulturni dom 

Vransko 

Literarno društvo  

LIvRA Vransko 

(041 873 080) 

21. 4. 2015 

18.00 

PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

26. 4. 2015  

9.00 

NOGOMETNI TURNIR NA 

TRAVNATEM IGRIŠČU 

Nogometno igrišče 

Vransko 

NK Vransko 

(040 869 227) 
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... in še modrosti naših babic 
 Če malega travna toplo dežuje, rodovitno leto oznanjuje.  

 

 Na Jurija dan (23. april) je pravi čas, da nam rž pokaže prvi klas.  
 

 Če se na markovo (25. april) bliska, grmi, slane, pozebe se bati ni.  

pod šotorom 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

petek, 27. marec, ob 19.00 

PREDAVAJE URŠKE VRHOVNIK: ALI NI 

ZANIMIVO, DA NAS VEČINA VE, DA JE STRAH 

PRAZEN, OKOLI NJEGA PA NIČ NI, PA NAS JE 

VSEENO STRAH? 

sejna soba Občine Tabor 

(Renato Grobelnik, 070 894 377) 

 

sobota, 28. marec, od 9.00 

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE LAZNIK 

degustacijska soba Stara štala na kmetiji Laznik 

(Kmetija Laznik: 041 543 396) 

 

nedelja, 29. marec, ob 8.00 

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

torek, 31. marec, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec) 

 

ponedeljek, 6. april, ob 9.00 

VELIKONOČNI POHOD V MARIJA REKO 

Odhod izpred KZ Savinjska dolina 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

 

 

 

sobota, 11. april, od 9.00 do 13.00 

ČISTILNA AKCIJA 

(Občina Tabor, (03) 705 70 80, 040 706 029) 

 

sobota, 11. april, ob 14.00 

OBČINSKI TURNIR V NAMIZNEM TENISU 

Dom krajanov Tabor 

(Stane Petrič, 031 474 653) 

 

sobota, 18. april, 14.00 

RAZNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI: nogomet, košarka, 

odbojka na mivki, balinanje,  hokej na rolerjih, 

predstavitev nordijske hoje, spretnostne igre 

igrišče v Taboru 

(Športno društvo Partizan Tabor, 031 474 653) 

 

sreda, 22. april, ob 19. uri 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S 

PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ 

Dom krajanov Tabor 

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

 

petek, 24. april, od 16.00 do 18.00 

DAN ODPRTIH VRAT Konopljarne Hannah biz,  

d. o. o., v Kapli 

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

 

petek, 24. april, ob 20.00 

10. TRADICIONALNA SALAMIJADA 

degustacijska soba Stara štala na kmetiji Laznik 

(Vaška skupnost Miklavž, 041 543 396) 

 

nedelja, 26. april 

23. ŠENTJURSKI SEJEM 
    

ob 8.00: PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH STOJNIC IN KMEČKE TRŽNICE 

 

ob 9.00: SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA 

 

ob 10.00: PARADA: harmonikarji, konjeniki, hmeljski starešine, gasilci, društva Občine Tabor, oldtimerji 

 

ob 10.30: TABOR IMA TALENT 

pod šotorom 

(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814) 

 

ob 11.20:  PREDSTAVITEV TAEKWON-DO KLUB SUN BRASLOVČE 

Koledar dogodkov in prireditev – april 
 

Koledar je informativne narave, možne so spremembe. 



 

20 

Čestitka 
 

od 11.30 do 12.30: PREDSTAVITEV ANSAMBLA JERNEJA KOLARJA 

 

od 13.00 do 22.00: ZABAVA Z ANSAMBLI: Veseli svatje, Navihani muzikanti, Mladika, 

Stoj pa glej, Franci in prijatelji 

pod šotorom 

 

RAZSTAVE IN DELAVNICE 

 

od 8.00 do 15.00: SPREMLJEVALNE RAZSTAVE 

 prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet Občine Tabor 

 razstava unikatnega nakita in lesenih izdelkov Kopos 

 razstava lesenih miniatur Francija Parašuha 

 razstava Foto kluba Tabor 

Dom krajanov Tabor 

 

 

od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA MALIH ŽIVALI 

pod kozolcem kmetije Lukman 

(Savinjsko društvo gojiteljev malih živali Občine Žalec, 031 669 970) 

 

od 10.30 do 13.00: OTROŠKA DELAVNICA V JEDILNICI POŠ TABOR 

(Turistično društvo Tabor, 031 705 469) 

 

Organizacija gostinskega dela prireditve: PGD Kapla - Pondor 

 

ponedeljek , 27. april, ob 11.00 

TOVARIŠKO SREČANJE PRI DOMAČIJI 

KISOVAR 

(70. obletnica konca druge svetovne vojne) 

pohod ob 9. uri izpred KZ Tabor 

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

petek, 1. maj, ob 9.00 

PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO 

PLANINO IN ZAJČEVO KOČO 

odhod izpred KZ Savinjska dolina 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 
 
 

 

 

 

Ob velikonočnih praznikih vam želimo veliko 

veselja, upanja, pomladnega sonca ter polne 

mize dobrot. 

 

župan, uredniški odbor, občinski svet in občinska 

uprava 
 

 

 

»Ni bolj praznega človeka od tistega, ki je sam sebe poln.« 
 

 (Ljudska modrost) 

 
Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.  

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

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

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

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

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

elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov:  

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

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

 

http://www.rtvslo.si/kultura/citat/konstantin-sergejevic-stanislavski/334715
http://www.obcina-tabor.si/

