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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Star rek pravi, da nesreča nikoli ne počiva. Skladno z letnim načrtom vaj Vlade RS je Izpostava RS za zaščito in 

reševanje Celje v četrtek, 24. oktobra 2019, izvedla enodnevno teoretično štabno vajo z naslovom »Potres – Zahodna 

Štajerska 2019«. Glede na regijsko oceno ogroženosti ob potresu lahko našo občino prizadene potres intenzitete VIII. 

stopnje po evropski potresni lestvici. Vaja se je izvedla na podlagi te intenzitete, pri čemer so se v stavbah pojavile 

velike razpoke na stenah, starejše stavbe so se celo porušile. Z izvedbo vaje se je 

preverjalo usklajenost rešitev iz regijskega in občinskega načrta zaščite in reševanja 

ob potresu. Cilj vaje je bilo ugotoviti pomanjkljivosti v načrtih za zaščito in 

reševanje ter usklajenost delovanja služb za zaščito in reševanje, policije in ostalih.  
 

Z vajo je bilo dokazano, da se o takšni nesreči lahko zanesemo na hitro in  

učinkovito delovanje služb in ljudi, ki jih imamo okoli sebe. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 10 
 

Dodobra smo zakorakali v jesen, ki ni skoparila s toplim in stabilnim vremenom, koncu lepih dni pa bo sledil začetek 

nečesa novega. Ure so že naravnane na zimski čas in tako bomo počasi v goste povabili zimo. Hitimo s pripravljanjem 

ozimnice, domačo zelenico še zadnjič letos kosimo, rože bodo zapustile okenske police, drvarnice se polnijo. Kmetje 

pospravljajo pridelke in polja pripravljajo za pomlad. Pri obdelavi kmetijskih zemljišč in spravilu pridelkov se zgodi, da 

se s traktorjem ali drugimi stroji na cesto nanese vsaj nekaj blata in zemlje. Prijazno pozivam, da kmetje za sabo očistijo 

cestišče, saj to predvideva tudi Zakon o cestah. 

 

Mojemu vabilu, da skupaj vzpostavimo sistem prvih posredovalcev, se je nekaj občanov že odzvalo, vabljeni pa še 

drugi. Tečaj bomo organizirali ob zadostnem številu zainteresiranih, zato se prijavite meni ali na občino po elektronski 

pošti, preko telefona ali osebno.  

 

Napredek se ne meri le v materialni blaginji. Izrazi se tudi v duhovnem stanju. Tega so se zavedali naši reformatorji, 

pomembnosti njihovih del pa se ob dnevu reformacije še posebej zavedamo. Protestantizem je poleg Biblije in prve 

slovenske slovnice prinesel kar 15.000 tiskanih strani, napisanih v slovenščini. Primož Trubar, Jurij Dalmatin in drugi 

so bili vztrajni v svojih zamislih in vrednotah, ničesar, kar so dosegli, pa niso dosegli čez noč. 

                                                         

Župan Marko Semprimožnik 
 

             
 

 

Počastitev dneva spomina na mrtve 
 

Župan Občine Tabor Marko Semprimožnik bo dan spomina na mrtve počastil z obiskom in prižiganjem sveč na 

naslednjih obeležjih: 

 

ponedeljek, 28. oktober 

 Dom krajanov Tabor: 

- spominska plošča NOB ob 9.00; 

 Lepe trate – Črni Vrh ob 9.30: 

- spomenik padlim partizanom; 

 Presedle ob 10.15: 

- spomenik padlim partizanom; 

 domačija Matko, Miklavž ob 11.00: 

- spomenik padlim sinovom; 

 pokopališče Tabor ob 12.00: 

- spomenik NOB, 

- grob častnega občana Alojza Raka, 

- grob častnega občana Janka Kobaleta in 

- poklon vsem pokojnim občanom pri križu. 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

Iz županovega kabineta 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-7-3HhKjlAhVIyYUKHZlNBmgQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.obcina-tabor.si/novica/obvestila/dvodnevne-vaje-za%C5%A1%C4%8Dite-re%C5%A1evanja-regijskega-pomena-%C2%BBpotres-zahodna-%C5%A1tajerska-2018%C2%AB&psig=AOvVaw1pK1MssKRaoYPAKD5j4Oln&ust=1571564428621337
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torek, 29. oktober 

 pokopališče Frankolovo ob 9.00: 

- grob častnega občana Leopolda Selčana; 

 pokopališče Žalec ob 11.00: 

- grob častnega občana Maksimilijana 

Lesjaka. 

 
Ana Leskovšek 

 
 

 

Otvoritev pešpoti Tabor–Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan 
 

V soboto, 12. oktobra 2019,  je na igrišču Razgan v Ojstriški vasi potekala slavnostna otvoritev pešpoti Tabor–Ojstriška 

vas in nepokritega športnega objekta Razgan. 

  

Po uvodnem pozdravu župana občine Marka Semprimožnika je izvedeni projekt predstavila Saša Zidanšek Obreza, 

predstavnice občinske uprave.  

 

Občina Tabor se je ob koncu leta 2017 prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije 

lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj s t.i. operacijo Ureditev pešpoti 

Tabor–Ojstriška vas in nepokritega športnega  objekta Razgan. Operacija je bila na nivoju LAS SSD s sklepom potrjena 

v januarju 2018, na pogodbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je projektu dokončno prižgala zeleno 

luč, pa smo nato čakali vse do maja 2019. Operacija se nanaša na tematsko področje »Večja vključenost mladih, žensk 

in drugih ranljivih skupin« in tako poleg same izgradnje pešpoti in nepokritega športnega objekta zajema več aktivnosti 

vključevanja. Z ureditvijo pešpoti Tabor–Ojstriška vas rešujemo predvsem izzive, povezane z doseganjem višje 

kakovosti življenja in z ohranjanjem in izboljšanjem stanja narave in okolja skozi dostop do vseh pomembnejših javnih 

zgradb v lokalni skupnosti na okolju prijazen način. Glavne aktivnosti  so bile: izgradnja 672 m pešpoti,  ob njej 

zasaditev 44 sadnih dreves, katerih sadovi bodo namenjeni prav vsem sprehajalcem, izobraževanje in prenos znanja o 

sajenju in oskrbi sadnega drevja, organizacija in izvedba ustvarjalnih delavnic ter hoje in teka po pešpoti z meritvami 

vitalnih življenjskih funkcij. Z ureditvijo igrišča Razgan je omogočen širok spekter športnih aktivnosti od nogometa, 

ulične košarke, badmintona, odbojke, ruskega kegljanja, igranja vrtnega šaha, gibalnih vaj za invalide, namestili pa smo 

tudi dvoje igral za najmlajše. Na igrišču bodo lahko poslej športne dneve dodobra izkoristili tudi otroci vrtca in POŠ 

Tabor. Igrišče bo dobilo tudi svojega upravljavca. Vrednost celotnega projekta z DDV znaša okrog 70.000,00 EUR, 

delež sofinanciranja pa okrog 10.600,00 EUR.   

 

Pri projektu so poleg vodilnega partnerja Občine Tabor sodelovali naslednji partnerji: Turistično društvo Tabor, 

Humanu center Boštjan Topovšek, s. p., Občuti sebe, d. o. o., Lesmat, d. o. o., in Vrtnarstvo Botanika, d. o. o. Zasaditev 

dreves na zasebnih zemljiščih so omogočili: Župnija sv. Jurij ob Taboru, g. Janez Kobale, g. David Gojznikar in g. 

Stanko Kovče. Pri aktivnostih zasaditve in obrezovanja dreves ter gibalnih aktivnostih na pešpoti so bili vključeni  

Vrtec Tabor, POŠ Tabor,  Športno društvo 

Tabor in Center za krepitev zdravja 

Zdravstvenega doma Žalec. 

 

Turistično društvo Tabor, ki bo v prihodnje 

prevzelo oskrbo  nad zasajenimi drevesi, je 

drevesa še lično označilo, tako je na vsakem od 

njih razvidna ustrezna sorta. Učenje v naravi in 

iz narave bo tako za vse mlade glavice, željne 

znanja o sadnem drevju, poslej še enostavnejše. 

 

Izvajalec gradbenih del na projektu je bil Sašo 

Cizej, s. p., geodetskih storitev Geodetski biro 

Ubar 3G  Jožeta Cestnika, nadzor nad deli pa je 

vršila družba Decen, d. o. o. in arhitekt Blaž 

Birk, ki je izdelal tudi idejno zasnovo za igrišče. 

 

Seveda pa projekt ne bi bil izveden brez bivše in sedanje zasedbe Občinskega sveta Občine Tabor ter obeh županov. V 

fazi priprave in začetni fazi izvedbe projekta se je na projektu znatno angažiral Ludvik Miklavc, bivši podžupan občine. 
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V pestrem kulturnem programu je nastopila domača pevska zasedba OK!tete s pesmima Naj bo lep ta dan in V gozdu. 

Sledil je cerkveni blagoslov pešpoti in igrišča, ki ga je opravil duhovni pomočnik Alojz Pirnat iz Župnije sveti Jurij ob 

Taboru. Učenci Podružnične osnovne šole Tabor so s svojim nastopom program obogatili z igrivimi pesmimi, recitali in 

plesom. Slavnostni prerez traku sta 

izvedla lokalna športnika Viktor 

Urankar in Miha Bergant, ki sta kot 

prva uporabnika športnih površin tega 

dne izvedla tudi met žoge na koš in strel 

na nogometni gol. Župan Marko 

Semprimožnik je ob tej priložnosti 

športni objekt Razgan predal v 

upravljanje Športnemu društvu Tabor. 

Sledila je nogometna predtekma: otroci 

iz Tabora proti otrokom iz Vranskega in 

nato še nogometna tekma nogometne 

sekcije domačega društva, kjer ni 

manjkalo glasnih  navijaških spodbud.   

 

Za učence POŠ Tabor je bil ta dan nekaj 

posebnega, saj so v okviru športnega 

dne poleg številnih ostalih udeležencev prireditve lahko prvič preizkusili športne površine igrišča Razgan za igranje 

ulične košarke, odbojke, badmintona, namiznega tenisa, velikega vrtnega šaha, ruskega kegljanja, izvajali razgibalne 

vaje, hitro hojo ali pa tekli po pešpoti. Vse površine so nudile prav lep pogled na veseli vrvež otrok v gibanju. Z nami so 

bili tudi predstavniki Centra za krepitev zdravja iz Zdravstvenega doma Žalec, ki so opravljali meritve po teku in hitri 

hoji  in dajali nasvete ter priporočila za zdrav način življenja. 

 

Na igrišču je poskrbljeno tudi za dve posebej ranljivi skupini, to sta invalidi, ki imajo na voljo mini fitnes napravo, in 

najmlajši, s postavljenima dvema igraloma. 

 

Za pogostitev so poskrbeli družba Lesmat, d. o. o., s slastnim bogračem, Športno društvo Tabor s pijačo in gospodinje 

Ojstriške vasi s sladicami, ki se jim nihče ni mogel upreti. 

 

Vsem sodelujočim pri izvedbi projekta in na svečani otvoritvi se Občina Tabor iskreno zahvaljuje. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Obnovljen kozolec v Ojstriški vasi 
 

V mesecu oktobru je Režijski obrat Občine Tabor v sestavi Drago Šmit, Anton Drolc in Silvo Drobež ob pomoči 

prostovoljcev obnovil star kozolec ob cesti proti »Kurniku«. Na novo so se namestile late in zamenjala krajna tramova 

ter dotrajan les. Obnovila se je tudi streha. Da pa je delo ekipe lažje teklo, so s pijačo in jedačo poskrbeli nekateri 

občani Ojstriške vasi.  

 

Zemljišče je lokalni skupnosti daroval Andrej Kunst z 

Gomilskega, star kozolec pa Ludvik Miklavc, bivši 

podžupan občine, križ s podobo Jezusa Kristusa pa Ivan 

Ropotar iz Šempetra. Turistično društvo Tabor je 

kozolec okrasilo s koruznimi storži in dvema ličnima 

ptičjima valilnicama, da bo pomladansko žgolenje 

zagotovljeno. 

 

Kozolci so v preteklosti služili  shranjevanju in sušenju 

žita, sena in kmetijskih pridelkov, danes pa imajo poleg 

prostorskega, kjer se shranjujejo kmetijska mehanizacija, 

orodje in druge naprave, še etnološki pomen, saj z njimi 

ohranjamo slovensko kulturno dediščino.  
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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. 

Prav tako je bila v preteklosti pod kozolci uprizorjena marsikatera igra, odvijala pa so se tudi družabna srečanja, za 

katera upamo, da bodo zaživela tudi pod našim kozolcem. 

 

Prvenstveno je kozolec namenjen kolesarskemu postajališču, zato bodo v prihodnosti tam postavljene še klopi in miza.  

 

Uradna otvoritev je planirana spomladi. 

 

Vsem sodelujočim se lepo zahvaljujemo. 
 

 

 

 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

    

 
 

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 

BREZPLAČNE MERITVE  

KRVNEGA TLAKA, 

KRVNEGA SLADKORJA 

IN KISIKA V KRVI 

 
v prostorih Občine Tabor 

vsak tretji ponedeljek v mesecu od 

13. do 14. ure. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj44_a6u4jgAhXHDuwKHcBRAvEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/novice/novica/2f55464d-1e92-4ddd-a776-06fa4774e3f4/!ut/p/z1/tZPLboMwEEV_pRuWaAYwmCxTFkloUi_yIHhTUWwSR8Xk4ULbr6_TVaUqTao03ljW-J57NZoBDkvgumjVqjCq0cWLfec8enoYsWnv3usjGzwijoZsPGbJHAeUwAI48FKbrVlDLj7uRFO-1lKbg4O1FGqjHNRNq0rpoF-FIYmIcD3Z810ihHALSiMXo6oglBIZVORI25ZKQH7R7-xcPG7LeOL0EXKrpyf1Cw-yVskO5rrZ17Yb0z_GG_5wQPSODrMgTVIMWEyudDiDj26LD2-LpzfFs2t7n35N1y_DZ5dHbXY73rcb0mgj3wws_2FFLNbfT5LJyqYtzNpVumpgeZF0W9dx8O7madt1s6pOnuNvVxYfPgHQOjIL/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/&psig=AOvVaw050dUwbDzxp2IyUu1MxL36&ust=1548489602842147
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Prejeli smo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                      
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Zelo grda plat človeka 
 

V nedeljo zjutraj, verjetno pred mašo, je nekdo odvrgel tega malega revčka na 

pokopališču v Taboru. Kar dosti ljudi je bilo ob grobovih, a le gospa, ki je tekla 

mimo (nova občanka), ga je opazila in pobrala. S hudim vnetjem očesa, vsa ušiva in 

bolhava mala kepica, živalca, enostavno odvržena! Da vas ni sram, pa kaj, ko na 

žalost živijo med nami ljudje brez vesti, etike in morale! Tudi 10-krat oče naš vam 

takega greha ne more izbrisati. Pri vsem tem se da, kot sem zadnjikrat napisala, s 40 

evri in sterilizacijo preprečiti trpljenje več generacij muc.   

 

Irena Zimmermann 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, oktober 2019 
 

 Sparks, N.: Z vsakim dihom; 

 Juhant, M.: Trma; 

 Willow, M.:  Mladi znanstvenik : 30 neverjetnih domačih poskusov;  

 Ohler, N.: Popolna omama: droge v tretjem rajhu;  

 Tatarsky, D.: Kul filozofija : polna nenavadnih dejstev za otroke vseh starosti;  

 Pavlič, G.: Na vrtiljaku števil.  

 

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 
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Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor 
 

Prvo pravljično urico v novem šolskem letu smo v Občinski knjižnici Tabor začeli s prijateljstvom. Pravega prijatelja 

težko najdeš, velikokrat so stiske in težave tiste, ki pokažejo, kdo je tisti, na katerega se lahko zares opreš in ti pomaga. 

Da, pravega prijatelja najdeš takrat. Tudi naš ježek iz pravljice ga je takrat našel. Ježek je bil vajen, da je živel v kupu 

listja, v samoti. Tako življenje mu je bilo zelo všeč. Nekega dne pa 

je na njegov bodičasti hrbet padlo jabolko in tam tudi trmasto 

obtičalo. Sam se ga, naj se je še tako naprezal, nikakor ni mogel 

otresti. Brez pomoči bi se mu slabo godilo … Na srečo ga je pot 

zanesla v ogrado oslička, ki je oboževal jabolka. Ježka je osvobodil 

bremena in ga poučil o vseh sortah jabolk, ki jih je poznal. Ko je 

ježek naslednjič srečal jabolko, se je spomnil na oslička in se kar 

sam od sebe vrgel na sadež, da ga je lahko odnesel novemu 

prijatelju. 

 

Otroci so na koncu pravljice izdelali vsak svojega ježka in jabolko.   
 

 

 

Karmen Kreže 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Požarna varnost in starejši 
 

Vsako leto v mesecu oktobru v Našem domu s stanovalci in z zaposlenimi obnovimo osnove požarne varnosti, saj 

nevarnost požara v domu vedno preži. Kljub vsem vgrajenim mehanizmom požarno varnostne zaščite, usposobljenih 

zaposlenih za izvajanje evakuacije in gašenja začetnih požarov ter odzivnosti in usposobljenosti naših gasilcev, je skrb 

za zaščito življenja starejših ključna prioriteta naših ravnanj.  
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Ko sem v enem izmed obnovitvenih izobraževanj spraševala naše stanovalce, 

kako ravnajo, ko zaslišijo, da se je v domu sprožila sirena, ki opozarja na požar, 

je bil prvi odgovor ta, da se v sobi usedejo in počakajo, da tisto grozno tuljenje 

sirene preneha. Dejstvo je, da je vsako takšno ravnanje nevarno za življenje 

posameznika. Edina prava pot je umik na prosto. V tej točki, pa se pri starejših 

v veliki večini resno zaplete, saj je marsikdo gibalno oviran, miselno 

neorientiran, nekaj pa je tudi popolnoma nepomičnih. 

  

Podatki kažejo, da je v primeru požara v domačem okolju smrtnost starejših 

večja kot med ostalo populacijo. To velja predvsem za tiste, ki živijo sami, se 

težje gibljejo, slabše slišijo, vidijo, so pozabljivi. Vsi ti lahko pozneje zaznajo 

požar in se ne morejo ali ne znajo pravočasno umakniti na varno. Naše 

sodelavke, ki po domovih Vranskega in Tabora izvajajo socialno oskrbo 

starejših, so že bile klicateljice na telefonsko številko 112 in so v tem primeru 

uspele rešiti življenje starejšega v domačem okolju.  

 

Najpogostejši vzroki požarov v domačem okolju so: 

- nepazljivost pri uporabi električnih in grelnih naprav (električnih blazin, kaloriferjev, likalnikov …), njihova 

dotrajanost, poškodovana ali preobremenjena električna napeljava, 

- kajenje v postelji, 

- neočiščeni ali slabo vzdrževani dimniki, 

- nepazljiva uporaba odprtega ognja ali sveč. 

 

Da ne bi zagorelo: 

- med kuhanjem ne odhajajte stran, 

- poskrbite, da bodo dimnikarji opravili čiščenje dimnikov in ne 

odklanjajte njihovih storitev, 

- sveč in vključenih grelnih naprav ne puščajte prižganih brez vašega nadzora,  

- ne uporabljajte poškodovanih podaljškov, vtičnic ali naprav, 

- peči ne prekrivajte npr. z oblačili, krpami, 

- površine okrog peči, kaminov, štedilnikov počistite in jih nikoli ne zalagajte z drvi, papirjem, škatlami in 

podobnimi gorljivimi snovmi, 

- ne kadite v postelji, 

- vroč pepel odlagajte le v negorljive posode. 

 

Če zagori, sami poskušajte pogasiti le začetni požar. V ta namen uporabite gasilni aparat ali priročna gasilna sredstva. 

Če požara ne morete pogasiti sami, čim prej zapustite prostor in pokličite na telefonsko številko 112. Nikoli se ne 

vračajte v zadimljen ali goreč prostor, da bi rešili živali, dokumente ali druge vredne predmete. 

 

Mojca Hrastnik 

 

 

 
 

 

Prebivališče – kdaj smo ga dolžni prijaviti oziroma spremeniti 
 

Pravica vsakega državljana Slovenije kot tudi tujca z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji je, da se prosto 

giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne. Ko pa si posameznik izbere novo oz. 

spremeni prebivališče in se na ta naslov naseli, pa je njegova dolžnost, da si v osmih dneh uredi prijavo prebivališča na 

kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji, ki to evidentira v registru stalnega prebivalstva. 

 

V Zakonu o prijavi prebivališča je zapisano, da je stalno prebivališče naslov v Republiki Sloveniji, na katerem 

posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih 

družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, 

kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave. Zakon določa tudi začasno prebivališče, ki je naslov v Republiki Sloveniji, 

na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja, prestajanja kazni ali drugih razlogov.    
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Za prijavo prebivališča (stalnega ali začasnega) mora biti izpolnjen bistveni pogoj, to je, da se je posameznik na naslov, 

ki ga prijavlja, naselil in da na tem naslovu dejansko prebiva. Uradna oseba na upravni enoti ob prijavi prebivališča 

preveri istovetnost posameznika, ki prijavlja prebivališče oz. njegovega pooblaščenca (z vpogledom v uradni 

identifikacijski dokument, v primeru dvoma pa tudi v podatke uradnih evidenc). Posameznik mora ob prijavi predložiti 

tudi dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja. To je lahko izjava posameznika o lastništvu oziroma 

solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Zakon  določa, da je 

treba ob prijavi navesti resnične podatke, ki jih posameznik (oz. zakoniti zastopnik, pooblaščena oseba ali rejnik) potrdi 

z lastnoročnim podpisom.  

 

V zadnjem času so bili medijsko izpostavljeni primeri, ko je na določenem naslovu fiktivno prijavljenih večje število 

oseb. Nekatere zlorabe iz naslova fiktivnih prijav ugotavlja tudi policija v smislu kaznivih dejanj overitve lažne vsebine. 

 

Prav tako na Upravni enoti Žalec ugotavljamo, da se na določene naslove in stanovanja prijavlja oz. želi prijaviti večje 

število oseb, čeprav je iz uradnih evidenc razvidno, da velikost hiš in stanovanj glede na število ljudi, ki naj bi tam 

prebivali, nikakor ne more omogočiti človeku dostojnega življenja. Zaposleni na upravni enoti smo zato dolžni biti na 

tovrstne primere posebej pozorni in v primeru suma neresničnih podatkov ukrepati zlasti z doslednim izvajanjem določb 

Zakona o prijavi prebivališča.  

 

Pri našem delu se soočamo tudi s primeri, ko posameznik na določenem naslovu, npr. zaradi narave svojega dela (npr. 

poklicni vozniki v mednarodnem prometu), ne prebiva ali prebiva zgolj nekaj dni v mesecu. Ta posameznik ne 

izpolnjuje pogoja za prijavo prebivališča (resnično prebivanje), zato je z vidika zagotavljanja točnosti registra stalnega 

prebivalstva takšna prijava fiktivna in nedopustna.  

 

V primeru suma, ko iz podatkov ali dokazil, predloženih ob prijavi prebivališča, ali podatkov, s katerimi razpolaga 

upravna enota (to je tudi podatek o številu posameznikov prijavljenih na naslovu), izhaja dvom o njihovi resničnosti oz. 

verodostojnosti predloženega dokazila, upravna enota uvede postopek preverjanja resničnosti prijave stalnega oziroma 

začasnega prebivališča. Postopek vodi upravna enota, na območju katere je naslov, na katerem posameznik prijavlja 

stalno oziroma začasno prebivališče. Upravna enota posamezniku prijavi začasno prebivališče na naslovu, ki ga 

prijavlja, za čas, dokler ne preveri resničnosti podatkov oziroma dokazil. Če upravna enota ugotovi, da so podatki 

oziroma dokazila resnična, postopek preverjanja resničnosti prijave prebivališča s sklepom ustavi, posamezniku pa 

prijavi prebivališče. V primeru, ko pa ugotovi, da posameznik ne prebiva na naslovu, ki ga prijavlja, pa z odločbo 

zavrne prijavo prebivališča. Upravna enota kot prekrškovni organ lahko posamezniku, ki krši prijavno odjavno 

obveznost,  izreče tudi globo v višini 200 do 600 EUR. 

 

Naj spomnimo, da kadar posameznik spremeni stalno prebivališče, mora zamenjati tudi osebne dokumente. Osebno 

izkaznico in potni list (če ni več možen vpis novega naslova) mora zamenjati najkasneje v 30 dneh, orožne listine v 8 

dneh, prometno dovoljenje v 15 dneh, vozniško dovoljenje pa v 30 dneh po nastali spremembi podatkov. 

 

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 

 

 
 

Dimniški požar – pozor, prihaja kurilna sezona! 

 
Analiza dimniških požarov v Sloveniji in GZ Žalec  

 

Dimniški požari so eden od glavnih vzrokov, da se v 

času kurilne sezone poveča število požarov. V Sloveniji 

je na leto približno 500 dimniških požarov. »Gori v 

dimniku. V dimniku verjetno gorijo saje. Zagorelo je 

zaradi pregretega dimnika. Vžig saj zaradi neočiščenega 

dimnika …« – tako se bere poročilo Centra za 

obveščanje o vzrokih požarov, zaradi katerih so morali 

posredovati gasilci. Največkrat zaradi težav, povezanih 

z nepravilno uporabo oziroma neustreznim 

vzdrževanjem dimnikov. 

 

Od začetka leta 2015 je bilo na operativnem območju 

GZ Žalec 61 dimniških požarov. Stroški intervencij so 

znašali 31.450 EUR oziroma povprečno 731 EUR na 
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intervencijo. Povprečno je intervencija potekala 1,5 ure. 

Na intervenciji je bilo prisotnih v povprečju 20 

operativnih gasilcev.  

 

Da ne bo vaš dom letošnjo zimo del statistke, vam 

svetujemo, kako se zaščititi pred nastankom dimniškega 

požara. 

 

Preventivno delovanje 

 

Državni predpisi (Zakon o gradnji objektov, Zakon o 

dimnikarski službi, Pravilnik o minimalnih tehničnih 

zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj) 

in predpisi posameznih občin načelno opredeljujejo 

zahteve, ki se nanašajo na sisteme kurišč in dimnikov. 

Poleg tega ponekod obstajajo tudi odredbe, ki 

dopolnjujejo ali natančneje razlagajo gradbene predpise. 

Poleg statične stabilnosti, protipožarne zaščite in 

termodinamike je potrebno upoštevati še ostale 

gradbeno-fizikalne zakonitosti, ki nastopijo pri toplotnih 

obremenitvah in obremenitvah z vlago v gradbenih 

materialih, do česar pride zaradi delovanja dimnih 

plinov. Pomemben dejavnik pri projektiranju je pravilno 

dimenzioniranje dimnikov. Pri tem je potrebno 

upoštevati, da vsak ogrevalni sistem deluje optimalno 

samo v primeru ustreznega preseka dimnika. Redni 

pregledi in čiščenje dimovodnih naprav (tematiko 

obravnava Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe 

izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih 

naprav, dimnih vodov in zračnikov) so zelo pomembni. 

Informacije o zgorevanju lesa v malih kurilnih napravah 

so dostopne na spletni strani Ministrstva za okolje in 

prostor, kjer so dostopne tudi druge informacije o 

dimnikarski dejavnosti. V smernici SZPV 407/12 pa je 

opredeljena požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji 

ter rabi kurilnih in dimovodnih naprav. 

 

Z doslednim preventivnim delovanjem bi lahko 

preprečili še več dimniških požarov, ki nemalokrat 

terjajo ogromne premoženjske izgube, redko pa tudi 

življenja.   

 

Kako preprečiti dimniški požar? 

 

1. Kurilno napravo in dimnik naj vgradi pooblaščeno 

podjetje v skladu z navodili proizvajalca oziroma 

predpisi. 

2. Pri postavitvi kurilne naprave in dimnika upoštevajte 

zahtevane odmike od gorljivih materialov. Tla in stene 

okoli kurilne naprave morajo biti iz negorljivih 

materialov. 

3. Kurilna naprava naj bo glede na vrsto goriva 

priključena na ustrezni dimnik. 

4. Če kurite na drva, mora biti les suh z maksimalno 20 

% vlažnostjo, les se naj suši na zraku dve leti. Les ne 

sme biti smolnat. Peleti morajo biti ustrezno 

certificirani, lesni sekanci pa ustrezno hranjeni in iz čim 

boljšega materiala.  

5. V kurilni napravi kurite samo gorivo, ki ga predvidi 

izvajalec, nikoli pa ne odpadkov. Polena morajo biti 

prilagojena velikosti kurišča in toplotni moči kurilne 

naprave, zakuriti in kuriti je treba v skladu z navodili 

proizvajalca ali vsaj splošnimi pravili kurjenja glede na 

izvedbo kurišča. Nasveti za pravilno kurjenje lesa so 

navadno priloženi h kurilni napravi ob nakupu, dostopni 

pa so tudi na spletnih straneh proizvajalcev kurilnih 

naprav in njihovih združenj.  

6. V kurilni napravi nikoli ne zažigajte smeti, kartona, 

dekorativnega papirja ali novoletnih jelk. Goreči delci 

se dvigajo v dimnik, zato se lahko vžgejo obloge, ki so 

se morda nabrale na stenah dimnika. 

7. Pri vsaki novi ali rekonstruirani napravi ali dimniku 

je potreben obvezen prvi pregled naprav z namenom 

zagotovitve požarne varnosti, zdravstvenega vidika, 

varstva zraka ter učinkovite rabe energije. S prvim 

pregledom se bo vaša kurilna naprava vpisala v 

evidenco kurilnih naprav. Pri prvem pregledu se 

ugotavlja, ali so naprave vgrajene pravilno in če so 

izpolnjeni vsi pogoji za varno obratovanje. 

8. Omogočite čiščenje vaših naprav glede na 

uporabljeno gorivo, in sicer enkrat na leto pri plinskem 

in tekočem gorivu, dvakrat na leto pri uporabi biomase 

(naprave z manj kot 20-odstotnimi toplotnimi izgubami 

z dimnimi plini) in štirikrat na leto pri uporabi trdnih 

goriv. S tem ne le prihranite pri stroških ogrevanja in 

podaljšate življenjsko dobo vaše kurilne naprave, ampak 

tudi pomembno prispevate k aktivnemu varovanju 

okolja. 

9. Upoštevajte opozorila dimnikarja ob rednih letnih 

pregledih, tako boste morebitne nepravilnosti lahko 

sproti odpravili. 

10. Vsako kurilno napravo, ki ni obratovala že dolgo 

časa, morate pred uporabo pregledati. 

11. Za centralne kurilne naprave, ki imajo ročno 

nalaganje goriva, je priporočeno, da so opremljene z 

vodnim toplotnim zbiralnikom. Tako zagotovite, da les 

v kurišču v celoti gori pri polnem zgorevanju. 

12. Gorivo mora ustrezati zahtevam kurilne in 

dimovodne naprave. Če je kurilna naprava načrtovana 

samo za obratovanje na tekoče gorivo, je ne smete 

uporabiti za pelete, polena ali plin. 

13. Ko vas obišče dimnikar, ga spustite naprej in mu 

dovolite opraviti delo. Čeprav se vam morda zdi, da 

lahko dimnik očistite kar sami (ali pa, da čiščenje sploh 

ni potrebno), je tovrstno razmišljanje napačno. 

Dimnikarji so strokovno usposobljeni in imajo vso 

potrebno opremo, s katero lahko temeljito očistijo 

kurilne naprave, dimne vode, zračnike in vse pomožne 

naprave. Dejstvo je, da se dimniški požari pogosto 

pojavijo prav zaradi tega, ker jim lastniki ne dovolijo 

opraviti svojega dela.  

14. Prav je, da na začetku kurilne sezone pregledate 

dimnik in se seznanite z ukrepi za ravnanje v primeru 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/zrak/zgorevanje_lesa.pdf
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/
http://www.szpv.si/wp-content/uploads/SZPV-407.pdf
https://www.dimniki-hocevar.si/
https://www.dimniki-hocevar.si/dimniski-pozar
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dimniškega požara. Tovrstni požari namreč poškodujejo 

dimniško konstrukcijo, če pa se razširijo na druge dele 

hiše, pustijo lahko tudi hujše posledice. 

 

Vzroki za nastanek dimniškega požara 

 

Dimniški požar je posledica tvorjenja katranskih oblog 

v dimovodni napravi, ki se vnamejo. Katranske obloge 

nastanejo zaradi neustreznih pogojev za zgorevanje 

goriva (neustrezen dovod zraka, zatesnjena okna, ni 

kisika za zgorevanje), slabe kvalitete goriva (vlažen les, 

smeti), neustreznega načina kurjenja (pripiranje zraka, 

neustrezno nalaganje) ali neustrezno dimenzionirane 

dimovodne naprave (prehladni dimni plini). Pri 

nepopolnem izgorevanju se tvori več škodljivih plinov: 

namesto CO2 več CO in saj. 

  

Zastrupitev s plinom CO je zelo nevarna za zadušitev. 

Vzroki so lahko tudi v spremembi energenta, saj je v 

zadnjih nekaj letih veliko ljudi prešlo na ogrevanje s 

trdim gorivom v različnih oblikah. 

 

Indikatorji dimniškega požara 

 

Začetno fazo dimniškega požara prepoznamo po 

intenzivnem izhajanju temnega oziroma temno 

rumenega dima iz dimnika. V intenzivni fazi gorenja 

oblog pa tudi po iskrah ali celo plamenu na ustju 

dimnika. Zato dimniški požar najprej opazimo zunaj 

stavbe, največkrat ga v tej fazi prvi opazijo sosedje ali 

mimoidoči. Pri intenzivnem gorenju oblog se v dimniku 

lahko pojavi tudi rahlo bobnenje, prasketanje, ki postaja 

vse močnejše. Rozete so vroče, izgorevanje je slabše, 

širi se smrad po stanovanju in stene dimnika so vroče. 

Debelejše obloge gorijo dlje časa in bolj intenzivno. Če 

ima dimnik manjšo toplotno upornost, so površinske 

temperature dimnika višje, zato lahko nastanejo razpoke 

in skoznje v prostore izhaja dim. Visoke temperature, ki 

segrevajo stene dimnika in vročina lahko povzroči vžig 

bližnjih predmetov, še posebno lesene konstrukcije, ki 

so v bližini dimnika. Plini, ki nastajajo pri izgorevanju, 

imajo manjšo specifično težo od zraka, kar v dimniku 

ustvarja velik vlek in s tem dotok svežega zraka, ki 

spodbuja intenzivno gorenje. Saje, ki v dimniku 

intenzivno gorijo, lahko dosežejo temperaturo do 1300 

°C, to pa je temperatura, pri kateri že razpadajo in 

pokajo opeka ali dimne tuljave, zaradi tega pa lahko 

pride do razširitve požara.  

 

Kako ravnati v primeru dimniškega požara? 

 

Ob požaru takoj pokličite številko 112 in sporočite 

nujne podatke. Dimniški požar lahko omejite tako, da 

zaprete ali vsaj omejite dovod zraka v kurilno napravo 

in s tem tudi v dimnik. Zapreti je treba tudi vse 

morebitne odprtine na dimniku, skozi katere lahko vanj 

prihaja zrak (priključki na dimnik, dimniška vratca), v 

kurilni napravi ne kurite. O nastanku dimniškega požara 

je treba takoj obvestiti vse uporabnike prostorov in 

stanovanj, skozi katere poteka dimnik, nato pa tudi 

preostale uporabnike oziroma stanovalce stavbe, saj je 

nevarnost za nastanek strupenega ogljikovega 

monoksida zelo velika. Naj stanovalci pri vseh 

odprtinah dimnika pregledajo celoten potek dimnika. 

Vedite, da imajo starejši dimniki tudi kakšne skrite 

kotičke in da ne potekajo vedno točno vertikalno. V 

kolikor ni dovolj stanovalcev, skušajte priklicati 

najbližjega soseda. Eden od stanovalcev naj pričaka 

gasilce na vhodu ali ob dovozu. Če je mogoče in to ne 

pomeni nevarnosti za vašo varnost, je treba omogočiti 

dostop do dimnika po vsej višini, od njega odmakniti 

morebitne gorljive materiale in se pripraviti na gašenje 

začetnega požara okoli dimnika. Ta se lahko najprej 

pojavi na kritičnih točkah dimnika, kot je priključek na 

dimnik, iztočna in čistilna dimniška vratca, na prehodu 

skozi strope in streho, na morebitnih gorljivih oblogah 

in pohištvu ob dimniku. Dimniškega požara ne gasite z 

vodo, ker se voda v dimniku upari in lahko poškoduje 

tako tistega, ki gasi, kot tudi dimnik. Gašenje dimnika z 

vodo je zelo nevarno. Vedite, da pri zlitju samo 1 litra 

vode v dimnik nastane 1700 litrov pare. Dimovodna 

naprava ne zdrži tega pritiska in pride do porušenja 

dimnika. Zato ponovimo: »Dimnika NIKOLI ne gasimo 

z vodo!« Gašenje dimniških požarov izvajamo s sredstvi 

za suho gašenje, to sta GASILNI PRAH ali OGLJIKOV 

DIOKSID. Pri gašenju je potrebno gasilno sredstvo 

usmeriti skozi dimniška vratca navzgor. Pri odpiranju 

dimniških vratc je velika nevarnost, da ogenj in dim 

izbruhneta v prostor. Dimniški požar naj omejijo oz. 

pogasijo gasilci. Gašenje dimniškega požara je 

zahtevno.  

 

Če ni večje nevarnosti za poškodbe dimnika in požara 

na stavbi, lahko zgorevanje oblog nadzoruje dimnikar, 

ki je sicer usposobljen za izžiganje gorljivih oblog v 

dimniku. Ne vstopajte v zadimljene prostore, saj se 

lahko zastrupite z dimnimi plini, predvsem s CO. Zaradi 

pomanjkanja kisika v zraku lahko pride do zadušitve. Po 

končanem zgorevanju oblog v dimniku je treba dimnik 

na kritičnih mestih, še posebej na prehodih skozi 

gorljive strope in streho, ob gorljivih oblogah dimnika 

nadzorovati še vsaj 2 ali 3 ure, dokler se vsi deli in 

površine dimnika ne ohladijo pod mejno temperaturo 

vžiga, to je pod 85 °C.  

 

Miselnost, da lahko dimnik zgori brez nadzora gasilcev 

in dimnikarjevega pregleda je zelo zgrešena in nevarna. 

Nenadzorovani dimniški požari so nevarni. Nevarnosti 

pri dimniških požarih ne predstavljajo samo požar, 

možnost razširitve plamena iz dimnika v bivalni prostor 

in možnost zmanjšanja strukturne stabilnosti dimnika, 

ampak tudi dimni plini, ki se sproščajo pri vsakem 

požaru.  
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Kaj storiti po dimniškem požaru? 

 

Po dimniškem požaru obvezno obvestimo izbrano 

dimnikarsko družbo, da ugotovi in evidentira vzroke ter 

preveri pogoje za nadaljnje varno obratovanje kurilne 

naprave – dimnikarska služba mora izdati zapisnik 

pregleda. Odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti 

prepustimo strokovno usposobljenim izvajalcem. 

Poškodbe so lahko tudi vzrok za uhajanje CO, zato je 

nujna previdnost ob teh dogodkih. Dimnik je treba pred 

nadaljnjo uporabo temeljito pregledati in odstraniti 

morebitne nezgorele obloge, kar praviloma opravi 

dimnikarska družba. Če dimnik ni odporen na izžiganje 

saj, je velika verjetnost, da je treba dimnik ali vsaj 

dimniško tuljavo zaradi temperaturnih preobremenitev 

obnoviti ali celo nadomestiti z novo. Spremeniti je 

potrebno način kurjenja, ki je povzročil dimniški požar. 

Če to ni mogoče, je treba zagotoviti redno ali morda 

tudi pogostejše čiščenje dimnika.  

 

Zaključek 

 

Glavni namen uporabnikov kurilnih naprav mora biti 

varčna in varna uporaba kurilne naprave. Uporabniki 

kurilnih naprav smo postavljeni v novo vlogo, saj nam 

zakon nalaga odgovornost, da dimnikarjem omogočimo 

opravljanje rednih dimnikarskih storitev ter da 

upoštevamo opozorila na morebitne pomanjkljivosti, ki 

smo jih zakonsko dolžni odpraviti. Težava, ki jo 

zaznavamo po uvedbi nove zakonodaje, je porast 

dimniških požarov. To pripisujemo med drugim tudi 

splošni klimi v Sloveniji oziroma slabi informiranosti 

prebivalcev. Pri pečeh na trdno gorivo je veliko uporabe 

neprimernega goriva, kot naprimer vlažnih drv, kurjenje 

različnih odpadkov, plastike in embalaže. Do težav 

prihaja tudi, kadar uporabnik ne ravna v skladu z 

navodili proizvajalca kurilne peči, kadar dovod zraka ni 

ustrezno urejen, saj je le-ta nujno potreben za pravilno 

zgorevanje, in še mnogo več. Pogoj za varno 

obratovanje naprav je redno opravljanje dimnikarskih 

storitev, ki zajema prvi pregled, redni pregled, pogostost 

čiščenja in meritve emisij v skladu s predpisi. Redni 

obiski dimnikarja na domu uporabnika pa pripomorejo 

tudi k učinkovitejši rabi energije in s tem cenejšemu 

ogrevanju. Svetujemo vsem, da dopuščajo dimnikarski 

službi, da očisti kurilne naprave. S tem se izvaja 

požarna, pa tudi zdravstvena in okoljska varnost. 

 

Po sprostitvi trga dimnikarskih storitev so se pojavila 

številna nova podjetja, ki nudijo dimnikarske storitve. 

Bodite pozorni in izberite tistega ponudnika, ki bo delo 

opravil v skladu s predpisi.  

 

Očiščeni in vzdrževani dimniki varujejo objekte pred 

požari, subjekte pred zadušitvijo in zastrupitvijo, 

varčujejo z energijo in varujejo okolje pred 

onesnaženjem. 

 

Skupaj z vami, z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« 

 

Podpoveljnik GZ Žalec Dušan Zabukovnik 

 

 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. septembrom in 15. oktobrom 2019 
 

Dogodki: 

 

V nedeljo, 15. septembra 2019, je v športnem centru v Žalcu potekalo tekmovanje članic in članov.  

Tekmovanja se je skupaj udeležilo 58 tekmovalnih enot: 21 enot članov A, 10 enot članic A, 12 enot članov B ter 7 enot 

članic B. Na regijsko tekmovanje so se uvrstile naslednje enote iz Gasilske zveze Žalec: 

 Člani A: Dobrovlje, Andraž nad Polzelo, Drešinja vas in Andraž nad Polzelo 1; 

 Članice A: Andraž nad Polzelo, Drešinja vas, Kapla – Pondor; 

 Člani B: Levec, Letuš, Zabukovica, Braslovče; 

 Članice B: Andraž nad Polzelo, Braslovče, Vransko. 

 

V soboto, 21. septembra 2019, je v Logarski dolini Gasilska zveza Zgornje Savinjske doline organizirala 3. pokalno 

tekmo mladine SŠR. Iz Gasilske zveze Žalec so se najbolje odrezale naslednje tekmovalne enote: 

 Pionirji: 1. Drešinja vas, 2. Letuš 1; 

 Pionirke: 1. Gomilsko, 3. Andraž nad Polzelo; 

 Mladinci: 2. Andraž nad Polzelo; 

 Mladinke: 1. Andraž nad Polzelo. 

 

V nedeljo, 22. septembra 2019, sta v Žalcu potekala mladinsko tekmovanje Gasilske zveze Žalec 2019 in 4. tekma v 13. 

ligaškem tekmovanju pionirjev in mladincev Savinjsko-Šaleške regije 2019. Tekmovanja mladine se je skupaj udeležilo 

32 tekmovalnih enot: 17 enot pionirjev, 3 enote pionirk, 10 enot mladincev in 4 enote mladink. Na regijsko tekmovanje 

so se uvrstile naslednje enote: 
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 Pionirji: 1. Drešinja vas, 2. Kapla - Pondor, 3. Andraž nad Polzelo, 4. Letuš, 5. Polzela; 

 Pionirke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Gomilsko, 3. Velika Pirešica; 

 Mladinci: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Drešinja vas 1, 3. Grajska vas; 

 Mladinke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Braslovče, 3. Polzela. 

 

V soboto, 28. septembra 2019, je v Velenju potekalo regijsko tekmovanje Savinjsko-Šaleške regije za člane in starejše 

gasilce, na katerem so nastopile enote iz GZ Žalec, ki so se tja uvrstile iz tekmovanja zveze. Skupaj je bilo na regijskem 

tekmovanju 64 enot z vseh gasilskih zvez v regiji. Na državnem tekmovanju leta 2020 nas bodo tako iz naše zveze 

zastopale enote: 

 Članice A: Andraž nad Polzelo in Kapla – Pondor; 

 Člani A: Drešinja vas, Andraž nad Polzelo 1, Andraž nad Polzelo 2; 

 Članice B: Braslovče, Vransko, Andraž nad Polzelo; 

 Člani B: Letuš, Levec; 

 Starejše gasilke: Kapla - Pondor; 

 Starejši gasilci: Kasaze - Liboje, Drešinja vas. 

 

Z veseljem lahko poročamo, da se je na državno tekmovanje, ki bo v letu 2020 v Celju, uvrstilo kar 13 ekip iz Gasilske 

zveze Žalec in 10 iz ostalih zvez v regiji.  

 

V nedeljo, 6. oktobra 2019, je bila Gasilska zveza Žalec organizator in gostitelj regijskega gasilskega tekmovan ja 

mladine Savinjsko-Šaleške regije, ki poteka vsaki dve leti in je bilo izbirno za državno tekmovanje, ki bo leta 2020 v 

Celju. O tem več v drugem članku. 

 

V soboto, 12. oktobra 2019, je v dvorani Doma krajanov v Taboru potekalo 59. srečanje veteranov in veterank Gasilske 

zveze Žalec, ki se ga je udeležilo 165 veterank in veteranov iz 28 gasilskih društev Gasilske zveze Žalec. Po predaji 

veteranskega prapora iz GPO Vransko veteranom GPO Žalec je sledilo poročilo o pregledu aktivnosti veterank in 

veteranov, ki ga je podal predsednik komisije za veterane GZ Žalec Ivan Derča, ki je povedal, da so od lanskega do 

letošnjega srečanja pripravili in se udeležili več posvetov, predavanj in tekmovanj. V imenu županov spodnjesavinjskih 

občin je veteranke in veterane nagovoril taborski župan Marko Semprimožnik. Nato so pozdravili predsednik sveta 

veteranov Jože Smole, namestnik predsednika GZ Žalec Milan Pustoslemšek ter predsednik komisije za veterane GZ 

Prebold Franc Jeromel. Podelili so plakete veteranom, ki so jih prejeli Miha Kokole (PGD Kapla - Pondor), Konrad 

Rizmal (PGD Braslovče) in Viktor Zorec (PGD Letuš). Srečanje so s kulturnim programom popestrili otroci iz šole in 

Vrtca Tabor ter članice skupine OK!tete Pevskega društva Tabor. 

 

Nekaj statistike: 

 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 17 intervencij, ki so skupno trajale 32 ur in 45 

minut. Najdaljša intervencija je trajala 7 uri in 40 minut, najkrajša pa 50 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

 

V GPO Žalec je bilo 11 dogodkov, pri katerih je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela in GPO Vransko so imeli 

tri intervencije, v GPO Braslovče in GPO Tabor pa niso imeli intervencij. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

 

Regijsko mladinsko tekmovanje Savinjsko-Šaleške regije 
 

V nedeljo, 6. oktobra 2019, je bila Gasilska zveza Žalec organizator in gostitelj regijskega gasilskega tekmovanja 

mladine Savinjsko-Šaleške regije, ki poteka vsaki dve leti in je bilo izbirno za državno tekmovanje, ki bo 2020 v Celju. 

 

Mladi gasilci iz cele regije so nedeljo preživeli v Športnem centru Žalec, tekmovanja so se udeležile gasilske enote iz 

vseh štirih gasilskih zvez v regiji. V štirih kategorijah se je na regijsko tekmovanje iz tekmovanj gasilskih zvez uvrstilo 

43 enot, skupno  430  mladih  gasilcev.  Pionirji  in  pionirke v  starosti od 6 do 11 let so tekmovali v vaji z vedrovko, 
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štafeti z ovirami in vaji razvrščanja, mladinke in mladinci od 12 do 16 let pa v vaji z ovirami, vaji razvrščanja ter 

štafetnem teku z ovirami. 

 

Na državno tekmovanje so se uvrstile prve tri najboljše ekipe iz vseh kategorij in enote, ki so dosegle normo. Iz 

Gasilske zveze Žalec so to: 

 Pionirji: Drešinja vas, Kapla - Pondor, Letuš 

 Mladinke: Andraž nad Polzelo 

 Mladinci: Drešinja vas, Grajska vas 
 
 

 

 

 

Na pomoč! 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Ozaveščanje o pomenu oživljanja 
 

Svetovni dan oživljanja tradicionalno obeležujemo 16. oktobra. Tudi letos 

si pod okriljem Slovenskega reanimacijskega sveta (SloRS) pri 

Slovenskem združenju za urgentno medicino (SZUM) v sodelovanju z 

Rdečim križem Slovenije skupaj prizadevamo za večjo ozaveščenost o 

pomenu oživljanja z različnimi ozaveščevalnimi dogodki in delavnicami 

prikaza temeljnih postopkov oživljanja.   

 

Letos z nami sodelujejo študentje iz Zveze študentov medicine Slovenije, 

študenti zdravstvenih fakultet, dijaki nekaterih srednjih zdravstvenih sol ter 

slovenski taborniki in katoliški skavti. Veseli bomo, če se nam boste 

pridružili tudi v tem letu pri povečevanju števila preživelih po srčnem 

zastoju, ki ob pravem trenutku prejmejo pomoč sorodnika ali 

mimoidočega. Na brezplačnih prikazih temeljnih postopkov oživljanja z 

uporabo defibrilatorja smo izvedeli, kako ustrezno pomagati nekomu, ki se 

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

Evropskega socialnega sklada in Občina Žalec. 

 

 
 
 

Brezplačne aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij 

Hiša Sadeži družbe Žalec – november 2019 
 

Vsak dan 

od 14.00 do 17.00 

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA  »UČNA POMOČ« 

Vsak PONEDELJEK ob 

12.00 

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA  

»UPORABA PAMETNIH TELEFONOV«  

vsak PONEDELJEK ob 

9.00 in vsako SREDO 

ob 10.00 

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA  

»URICE PLETENJA« 

(nadaljevalna v pon. in začetna skupina v sredo)  

Vsak TOREK 

ob 9.00 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

 »FALUN DAFA, QI GONG IN MEDITACIJA« 

vsako SREDO  

ob 8.30 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico«  

vsako SREDO 

ob 10.30 

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA  

 »KUHAMO VEGI JEDI«  

Vsako SREDO 

ob 10.00 

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA  

»LIKOVNA DELAVNICA ZA ODRASLE z ERNO KUMPERGER« 

vsak ČETRTEK 

ob 9.00  

ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

 »JOGIJSKE ASANE«  

vsak PETEK ob 9.00 ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

»NORDIJSKA HOJA« 

Vsak PETEK ob 10.00  TRADICIONALNA »KUHARSKA DELAVNICA DOMAČIH JEDI« 

 
Novosti v mesecu NOVEMBRU 

 SOBOTA, 16. 11., ob 10.00: IZMENJEVALNICA OBLAČIL (Zero Waste in Študentski klub Žalec) 

 PETEK, 29. 11., ob 19.00: PRVI KORAKI DO ZERO WASTE (Zero Waste + Študentski klub Žalec, 

izdelava čistil in nakupovalnih vrečk iz starih majic) 

OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC 
 

Vsak torek: Delavnica šivanja – nadaljevalna skupina ob 11.00 (prinesite svoj šivalni stroj); 

Vsako sredo: Slovenščina za tujce ob 9.30 (osnove) in 10.15 (nadaljevalna skupina); 

Vsako sredo: nadaljevalni tečaj nemščine ob 17.00 in angleščine ob 18.00; 

Vsak četrtek, soboto in nedeljo: JOGA v četrtek ob 18.00, v soboto ob 8.30 in v nedeljo ob 18.00  

Vsak petek: Španščina – nadaljevalni tečaj ob 16.45. 

 

Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite in bogatite sebe in tiste, ki vašo pomoč potrebujejo.  

 

ŠE POSEBEJ VABIMO UČITELJE, SREDNJEŠOLCE IN UPOKOJENE 

PEDAGOŠKE DELAVCE, da se nam pridružijo kot PROSTOVOLJCI ZA 

UČNO POMOČ za OŠ! 

 

DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA 

POTREBUJEJO VAS.  

 

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

Žalec.  

 

Naš mesečni program je redno objavljen na http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec 

 

OBČINA ŽALEC                                                                        
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Kristalizacija medu 
 

Med je zelo cenjeno živilo in sladilo. V največji meri ga sestavljata enostavna sladkorja fruktoza in glukoza, v manjši 

meri pa tudi saharoza. Poleg sladkorjev med vsebuje še vodo, različne kisline, encime, aromatične snovi in ostale spojine, 

ki so koristne za delovanje človeškega organizma. Zaradi velike vsebnosti enostavnih sladkorjev, ki jih naše telo lažje 

izkoristi, in ostalih bioaktivnih snovi je med veliko bolj cenjeno sladilo v primerjavi z navadnim belim konzumnim 

sladkorjem, ki ga sestavlja le saharoza. Velikokrat se zgodi, da nam med, še preden ga porabimo, kristalizira v kozarcu. 

To pomeni, da se iz tekočega, viskoznega stanja spremeni v trdno, v obliki drobnih kristalčkov. Žal še zmeraj veliko ljudi 

misli, da je kristaliziran med pokvarjen, vendar temu ni tako. Kristalizacija medu je popolnoma naraven pojav, ki ne 

vpliva na kakovost medu in ne povzroča nobenih kemijskih sprememb v medu. V kolikor med kristalizira ste lahko 

prepričani, da ste kupili naraven, kakovosten med, ki so ga pridelale čebele. Do pojava kristalizacije medu pride pri vseh 

vrstah medu. Hitrost pojava kristalizacije je odvisna od vrste medu in razmerja sladkorjev v njem. Tako med, ki ima večjo 

vsebnost fruktoze, ki je v vodi dobro topna, kristalizira počasneje (npr. akacijev, kostanjev med), medtem ko je 

kristalizacija hitrejša pri medu, ki vsebuje več glukoze, ki v vodi ni dobro topna (npr. cvetlični med). Kristaliziran med je 

v primerjavi s tekočim tudi za kakšen odtenek svetlejše barve.  
 

 

 

 

 

Poleg vsebnosti in razmerja sladkorjev v medu na hitrost kristalizacije vplivajo tudi 

temperatura in čas skladiščenja medu, vsebnost vode v medu in prisotnost 

kristalizacijskih jeder. Kristalizacijo medu pospešuje shranjevanje medu na 

temperaturi med 10 in 18 °C, nižje temperature shranjevanja pa proces kristalizacije 

upočasnijo. Ravno tako med, ki vsebuje manjšo vsebnost vode, kristalizira hitreje v 

primerjavi z medom, ki vsebuje več vode. Velikokrat se lahko zgodi tudi, da med 

kristalizira nepravilno. Govorimo sicer o napakah kristalizacije, vendar te na samo 

kakovost medu v največjem številu primerov nimajo prevelikega vpliva. Če imate 

doma v kozarcu kristaliziran med in so se po kozarcu pojavile bele lise, nikar ne 

bodite zaskrbljeni. Takšna kristalizacija nastane v medu, ki ima zelo nizko vsebnost 

vode. Med kristalizacijska jedra se ujame zrak in površina postane bele barve 

(pojavu belih lis pravimo cvet). Pojav cveta velja za znamenje kakovostnega medu, 

saj gre za med z zelo nizko vsebnostjo vode. Včasih se kristalizacija medu pojavi 

tudi v obliki razslojevanja. Nevarnost razslojevanja je predvsem pri medu, ki vsebuje 

visoko vsebnost vode (več kot 18 %), saj spodnji del medu kristalizira, zgornji pa 

ostane tekoč. V tekočem delu je tako povečana vsebnost vode, kar predstavlja 

idealno okolje za razvoj kvasovk, ki lahko povzročijo fermentacijo medu.  

 

Za domačo uporabo medu se priporoča, da ga utekočinite v vodni kopeli na največ 

40 °C. Če je temperatura utekočinjanja previsoka, se v medu poškodujejo ali celo 

uničijo toplotno občutljive sestavine kot so encimi, hormoni in toplotno občutljivi 

vitamini. Biološka vrednost medu je tako izgubljena in postane uporaben zgolj kot sladilo brez dodane vrednosti. 

 

 

Med pa ni uporaben le kot namaz na kruhu in sladilo v različnih napitkih, ampak se lahko uporablja pri pripravi tako 

zelenjavnih kot mesnih jedi, za pripravo različnih marinad in pekarskih ter mlečnih izdelkov. Med je slajši od sladkorja, 

zato se ga v receptih dodaja manj kot navadnega sladkorja, jedem pa podari bogato aromo. Priporočljivo je, da ga jedem 

dodajamo tam, kjer je mogoče, po toplotni obdelavi oz. uporabimo nižje temperature peke.  
 

Različne recepte za pripravo jedi iz medu najdete v elektronski knjižici Jedi z medom od tu in tam, ki je 

dosegljiva na spletni povezavi http://www.czs.si/Upload/files/Jedi%20z%20medom%202019%20last.pdf 
 

 

V kolikor je med ustrezno skladiščen je njegov rok uporabe zelo dolg. Priporoča se uživanje medu iz lokalnega, 

domačega okolja, saj ima takšen med za nas večjo biološko vrednost. S kristaliziranim medom ni popolnoma nič narobe, 

zato naj vas kristalizacija medu ne odvrne pri pokušanju in spoznavanju pestrosti okusov slovenskega medu.  

 

Nataša Lilek, svetovalka za zagotavljanje varne hrane 

Čebelarska zveza Slovenije 

Da ohranite biološko vrednost medu ga nikoli ne dajte v prevroč čaj.  

Značilna lastnost medu je, da kristalizira. V preteklosti so ga imenovali tudi STRD. 
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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 

Novice iz Državnega zbora 
 

 

 

 

V ponedeljek, 23. septembra 2019, sem skupaj z županom Občine Vransko Francem Sušnikom in županom Občine Tabor 

Markom Semprimožnikom obiskal Direkcijo za infrastrukturo. Naš pogovor je tekel o izvedbi nujnih vzdrževalnih in 

investicijskih del na cesti R2-447, odsek 0290 Ločica–Šentrupert. Tja smo prišli s preprostim vprašanjem, kdaj se bodo 

pričela dela na tem zelo obremenjenem cestnem 

odseku. 

 

Marca letos sva z županom Občine Vransko 

opozorila Direkcijo za infrastrukturo o nujno 

potrebnem krožišču pri Energetiki Vransko 

zaradi vse pogostejših preusmeritev prometa iz 

avtoceste na državno cesto. Direkcija je najino 

pobudo sprejela v sklopu nujnih del, ki so v 

naslednjem letu ali dveh predvideni v trojanskih 

tunelih. Z DARS smo dogovorjeni, da se bo pred 

začetkom del na osrednjo vpadnico v trg 

Vransko zgradilo krožišče, ki bo občanom 

omogočal normalno vključevanje na regionalno 

cesto R2-447. Naročilo projekta in strošek bo 

prevzel DARS.   

 

Po zagotovilih direkcije naj bi bil hodnik za pešce v Brodeh zgrajen še letos, nova mostova v Brodeh pa naj bi bila 

zgrajena v drugi polovici leta 2020 (vsekakor pa pred začetkom obnove trojanskih predorov). Dogovorili smo se, da bo 

direkcija sofinancirala ločilno ograjo in odvodnjavanje hodnika za pešce v Prekopi v skupni dolžini 180 m. 

 

V naselju Kapla v Občini Tabor bo v okviru ureditve avtobusnih postajališč urejen tudi prehod za pešce predvidoma leta 

2021. Za izgradnjo križišča v Pondorju pa trenutno poteka odkup zemljišč. 

 

Za marca 2019 že dogovorjeno preplastitev treh odsekov ceste na relaciji Ločica–Šentrupert trenutno ni zagotovljenih 

proračunskih sredstev. V proračunu za leto 2020 se načrtuje drastično zmanjšanje sredstev za vzdrževanje in izgradnjo 

državnih cest, in sicer iz 280 na 218 mio evrov. 

 

Pri sprejemanju proračuna si bom prizadeval zagotoviti sredstva za obnovo najbolj kritičnih odsekov te ceste in kar je 

najpomembnejše, še naprej bom z obema županoma opozarjal in bom glas vseh, ki se dnevno vozite po tej cesti. Težko 

razumem, da vsak infrastrukturni objekt v naši državi preplačujemo, ni pa denarja za najbolj uporabljeno cesto v naši 

prelepi dolini. 

 

Aleksander Reberšek 

 

 
 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 

 

 27. septembra se je rodil 51 cm velik in 3270 g težek deček Anže 

staršema Vanji in Tadeju Lukmanu iz Tabora, 
 

 5. oktobra se je rodila 52 cm velika in 3530 g težka deklica Tisa  

staršema Alenki Brodnik in Dejanu Božiču iz Tabora. 

 
 

 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
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Vozni red šolskega kombija POŠ Tabor 2019/2020  

  
ZJUTRAJ  

 

6.30   MIKLAVŽ 

6.35   KAPLA  

6.36   AP KAPLA  

6.38   OJSTRIŠKA VAS  

6.42   POŠ TABOR  

 

6.47                      KAPLA 

       6.50   KAPLA  

6.52   PONDOR 

6.55   BLATE 

7.00   POŠ TABOR 

 

7.05   LOKE 

7.08  MIKLAVŽ 

7.13   POŠ TABOR 

 

7.20   DOL 

7.32   POŠ TABOR 

 

7.45   VRHE 

7.50    MIKLAVŽ 

7.55   LOKE 

8.08   ČRNI VRH 

8.20   POŠ TABOR 

 

PO POUKU  

 

14.00 POŠ TABOR–LOKE–ČRNI 

VRH–MIKLAVŽ–VRHE–POŠ 

TABOR  

14.50 POŠ TABOR–OJSTRIŠKA 

VAS–MIKLAVŽ–KAPLA–

OJSTRIŠKA VAS– POŠ TABOR 

15.00  POŠ TABOR–KAPLA–

PONDOR–BLATE– POŠ 

TABOR        

15.15 POŠ TABOR–DOL–POŠ 

TABOR  

15.30 POŠ TABOR–LOKE  

  

 

Teden otroka v Vrtcu Tabor 
 

V tednu otroka je bila letošnja tema otrokove pravice. Otroci so preko zanimivih in pestrih dejavnosti dobili konkretne 

izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel.  

 

Za uvod v dejavnosti smo si ogledali igrico Medved in Mali v izvedbi strokovnih delavk. Igrica je nakazala demokratično 

vzdušje, kar vzbuja pozitivne procese 

v skupini ter avtonomnost 

posameznika. Otroci so v tem tednu 

»obiskovali« druge igralnice v dnevih 

prehajanja, izvajali različne dejavnosti, 

spoznavali druge države in njihove 

značilnosti, na cicipohodu nabirali 

kostanj in se z njim ob koncu tedna 

tudi posladkali. 

 

»Všeč mi je bilo, ko smo pekli in jedli 

kostanj.« (Lovro) 

 

»Pri zobni sestri smo dobili 

štampiljke!« (Pia) 

 

»Všeč mi je bilo, ko smo pri nogometu 

metali žoge v velike košare.« (Eva) 

 

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.   

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Taborski vrtiljak zabave 
 

Čeprav nam je na začetku jeseni malce ponagajalo vreme, nam je v nadaljevanju tedna le uspelo uloviti čudovit jesenski 

dan, ko smo v vrtec povabili starše in sorodnike naših varovancev.  

 

Ob letošnjem jesenskem srečanju s starši so nam na pomoč priskočila društva v Občini Tabor, ki so nam, vsako na svoj 

način, predstavila svojo dejavnost, vanjo pa vključila tako otroke kot tudi starše. Športno društvo se je predstavilo z 

gibalnimi dejavnostmi za vse generacije. Društvo upokojencev je z nami balinalo, otroci pa so se lahko preizkusili v 

kmečkih opravilih. Čebelarsko društvo nam je približalo čebelo sivko, delovanje čebelarjev in čebelje proizvode. Lovsko 

družino je predstavljal sam župan Občine Tabor Marko Semprimožnik, ki nam je pokazal nekaj lovskih trofej, oblačila in 

pripomočke za lov. Otroci so s storži kot pravi lovci ciljali v tarče. Turistično društvo Tabor se je predstavilo kot ojstriška 

gospoda, s katero so otroci lahko izdelovali krone iz papirja. Društvo žena in deklet nas je pogostilo s svojimi doma 

pečenimi dobrotami, spekle pa so nam tudi okrog 100 palačink. Proti plačilu z žetoni so otroci lahko kupili kokice, si z 

marmelado mazali palačinke, naredili sadna nabodala ali pa kupili kanapeje društva Gušt in kmetije Laznik. Vrtiljak zabave 

pa sta zaključili gospa Julijana Juhart iz likovne sekcije Mavrica in gospa Marta Vehovar iz plesne sekcije Kulturnega 

društva Tabor, s katero so se otroci zabavali ob priljubljenih plesnih ritmih. Iskrena hvala vsem članom društev, ki ste svoj 

čas požrtvovalno namenili nam. 

 

Verjamemo, da smo s skupnim sodelovanjem pripravili obilo zabave in novih spoznanj o dogajanju v kraju, med seboj pa 

povezali več generacij. Pa drugo leto mogoče spet ... 

 

Renata Košica in Manica Obreza 
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 »Po jutru se dan pozna!« 
 

Človek se mora gibati, da bi razvil in ohranjal nevronske povezave – sinapse. Že zelo kmalu, ko se možgani začno 

oblikovati v maternici, se izstreljujejo, tvorijo sinapse (povezave med individualnimi možganskimi celicami), ki določijo 

načrt, kako bodo možgani opremljeni z žično povezavo. Otroci, ki živijo v aktivnem in izkušenjsko bogatem okolju, 

razvijejo več in gostejše sinapse (Bruer, 1991; Nash, 1997 v: Konda, 2018). 

 

Okoli starosti 10 let se sinapse, ki niso potrebne ali v uporabi, uničijo oz. odpravijo. Nevronske povezave, ki se uporabljajo, 

se okrepijo. Ta proces reorganizacije živčnih poti se glede na napor možganov nadaljuje skozi vse življenje. Ko je telo 

neaktivno 20 minut ali več, sposobnost nevronov, da komunicirajo med seboj, upada (Konda, 2018). 

 

Gibalno-športne aktivnosti zagotavljajo razvoj 

gibalnih, kognitivnih, socialnih ter drugih 

sposobnosti in vplivajo na zdrav in skladen 

celostni razvoj otroka in mladostnika (Konda, 

2018). 

 

Vrtca Vransko in Tabor sta že nekaj let 

vključena v FIT projekt. Na različnih 

delavnicah, ki so kombinacija teoretično-

praktičnih vsebin, se strokovni delavci 

seznanjamo s strategijami Fit pedagogike. 

 

V zadnjem času vse pogosteje slišimo, da je 

sodobni način življenja glavni vzrok za 

pomanjkanje telesne aktivnosti. Strokovni delavci našega vrtca se zavedamo pomena vključevanja gibanja v vse segmente 

dnevnega reda, tako dejavnosti kot dnevne rutine. Že zjutraj, z jutranjim sprejemom otrok, s pomočjo gibanja na Fit 

hodnikih zagotavljamo zgodnje spodbujanje aktivnosti možganov ob pričetku dneva in s tem pripravljamo otroke na 

aktiven dan v vrtcu. Prihod v vrtec je za otroke zabaven, gradijo si čustveno stabilizacijo, hkrati pa z dejavnostmi gibanja 

spodbujamo celotno družino k aktivnemu življenjskemu slogu.   

 

V času evropskega tedna mobilnosti smo izvedli pohod na različne lokacije, en dan v tem tednu smo otroke in starše 

povabili, da pridejo del poti do vrtca peš. Z obogatitvenim dnem smo obeležili dan srca ter se posvetili gibalnim in drugim  

dejavnostim za zdravo srce. Enkrat tedensko poleg vseh gibalnih dejavnosti obiščemo šolsko športno dvorano. Narava v 

okolici vrtca nam ponuja zanimive gibalne poligone v gozdu. V igralnicah imamo gibalne kotičke, kjer imajo otroci skozi 

cel dan možnost uriti svoje gibalne sposobnosti. Otroci si različne sposobnosti in znanja pridobivajo z gibalnimi igrami, o 

katerih znanje pridobivamo strokovne delavke na izobraževanjih v FIT. 

 

FIT4KID multiplikatorki Vrtca Vransko in Tabor: 

Lidija Svet, dipl.vzg., in Brigita Reberšek 

 

Literatura: 

- Konda, B. (2018). Fit pedagogikaTM in njeni učinki. Interno izobraževanje. Fit Slovenija International, Ljubljana. 

- Konda, B. (2018). Kako motivirati za učenje. Interno izobraževanje. Fit Slovenija  international, Ljubljana. 

- Konda, B. (2019). Fit učenje za fit otroke. Fit letni seminar. Fit Slovenija International, Ljubljana. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Obeležili smo evropski dan jezikov – 26. september 
 

Evropski dan jezikov je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi. Praznujemo ga zato, da seznanimo javnost z 

nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje, da opozorimo na raznoliko 

jezikovno in kulturno pestrost Evrope in da spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje. 

 

Kako smo EDJ obeležili na naši šoli? 

Razmišljali smo o tem, kaj nam tuji jeziki pomenijo, v tujih jezikih smo pisali opomnike, lepe misli, besede z globljim 

pomenom ... Za učence prve in druge triade so učenci izbirnega predmeta nemščina odigrali pravljico Sneguljčica. 
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Aktiv učiteljev tujih jezikov 
 

 

Dejaven mesec oktober 
 

Oktober je bil v Turističnem društvu Tabor dejaven. Prednostno je na 

površje prišlo urejanje okolice, predvsem za malčke ter 

osnovnošolce. V okolici šole in vrtca, kjer se srečujejo društva, 

izvajajo aktivnosti v telovadnici, kjer svoj prostor najdejo društvo 

žena, knjižnica, KD Ivan Cankar in še kdo, je vrtec dobil obnovljen 

kozolček. Feliks Zamuda in Hani sta obnovila kozolček s pomočjo 

hišnika v vrtcu, postavljena je krmilnica za ptice in prostor je tako 

dobil dodano vrednost, ki kaže svoj prijazen obraz. 

 

Turistično društvo Tabor 

 

 

Še zadnja tekmovanja v tej sezoni 
 

V mesecu juniju smo se z mladinci udeležili 2. ligaške tekme SA-ŠA regije. Tekmovanje je bilo 15. junija 2019 v 

Šmartnem ob Paki. Ekipa naših mladincev je dosegla 5. mesto in tako izboljšala rezultat prejšnje tekme. Tako smo 

zaključili spomladansko sezono tekmovanj. 

  
14. septembra 2019 pa je potekalo državno tekmovanje iz gasilske orientacije na Kopah. Iz naše Gasilske zveze Žalec so se 

na to tekmovanje uvrstile le tri ekipe, in sicer mladinke in mladinci PGD Drešinja vas in pripravniki našega društva. 

Tekmovanja se je udeležilo 189 ekip iz 17. regij, ekipe pa so tekmovale v šestih različnih kategorijah. Ekipa naših 

pripravnikov je osvojila odlično 16. mesto v državi. Ponosni smo tako na rezultat kot tudi na naše tekmovalce, ki pišejo 

zgodovino našega društva, saj smo letos edino društvo iz Gasilske zveze Žalec, ki mu je uspelo priti na obe državni 

tekmovanji iz gasilskega kviza in orientacije.  Veseli smo, da nam ob strani stojita tako poveljnik kot predsednik društva. 

Oba sta skupaj z zvestimi navijači navijala za našo ekipo na Kopah. Zahvala gre tudi vsem staršem, ki svojim otrokom 

omogočate, da se udeležujejo vaj. Hvala tudi Maji, članici našega društva, ki nam je pomagala pri pridobivanju praktičnega 

Aktivnosti naših društev 
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znanja iz orientacije. S ponosom smo zastopali tudi našo Občino Tabor, saj smo imeli na srčni strani majic odtisnjen njen 

grb. 

 

 

 

 
  

Tretja ligaška tekma je potekala 21. septembra 2019 v Logarski dolini. Tekmovanja se je udeležila ekipa mladincev. 

Izkupiček tega tekmovanja je bilo 10. mesto.  

 

Zadnje tekmovanje v letošnji sezoni je bilo 22. septembra 2019 v Žalcu. Poleg zadnje ligaške tekme je potekalo tudi 

tekmovanje GZ Žalec. Ekipa mladincev je osvojila 6. mesto na tekmovanju GZ Žalec, 11. mesto četrte ligaške tekme, v 

skupnem seštevku SA-ŠA regije pa 7. mesto v kategoriji mladincev. Veseli smo, da smo se po dolgem času zopet udeležili 

gasilske lige. Zahvala gre tudi članici Leji Lesjak za vso pomoč pri pripravi desetine na tekmovanja in vse nasvete.  

 
Mladinska komisija PGD Ojstriška vas – Tabor 

 
 

Praznovanje 120-letnice delovanja 
 

V soboto, 21. septembra 2019, je v našem gasilskem domu 

potekala slavnostna akademija v čast 120-letnice delovanja 

društva. Del praznovanja visokega jubileja je že bil v 

mesecu aprilu, ko smo na Šentjurskem sejmu prevzeli 2 

gasilski vozili, sedaj pa je bila še uradna prireditev. Na 

slavnostni akademiji se je skozi celoten program brala 

kronika društva, začetek katerega sega v leto 1899, ko so 

12. marca ustanovitelj in prvi načelnik Jernej Radišek ter 

ostalih 65 podpisnikov začeli pisati zgodovino gasilstva v 

Kapli in Pondorju.  

 

Na praznovanju so nas s spodbudnimi besedami nagovorili 

župan Občine Tabor Marko Semprimožnik, gasilski tovariš 

Franc Rančigaj in poslanec Aleksander Reberšek. 2 pesmi 

so nam zapele OK!tete, program pa so nam popestrili naši 

najmlajši, ki so prikazali gradnjo doma nekoč. Podelile so 

se tudi zahvale društva, spominske plamenice, priznanja 

društva, priznanja GZ Žalec, naše društvo pa je prejelo 

srebrno plaketo GZS ter zlati znak Civilne zaščite. 
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Po končani slavnostni akademiji je potekal mimovoz gasilskih vozil iz 31 društev GZ Žalec, nato pa še druženje z gosti ter 

vaščani Kaple in Pondorja, ki so si lahko ogledali razstavljene slike o delovanju društva zadnjih 20 let, kroniko o uspehih 

naše mladine ter fotoknjigo o prevzemu gasilskih vozil na Šentjurskem sejmu. 

 

Biti gasilec je čast, biti gasilec je odgovornost in biti gasilec pomeni delati predvsem za sočloveka in delati za svojo državo. 

 

Na pomoč! 

 

PGD Kapla – Pondor 

 

 

 

 

 

100 % uspešni 
 

Kot smo že poročali v prejšnji številki Novic izpod Krvavice, so se kar 3 ekipe iz našega društva uvrstile na regijsko 

tekmovanje.  

 

V soboto, 28. septembra 2019, je v Velenju potekalo regijsko člansko tekmovanje in tekmovanje starejših gasilk in 

gasilcev. Tekmovanja sta se udeležili 2 ekipi – članice A in starejše gasilke. Obe ekipi sta vajo opravili z odličnim časom in 

dosegli naslednja rezultata: ekipa starejših gasilk je osvojila 1. mesto, članice A pa so dosegle 2. mesto.  

 

V nedeljo, 6. oktobra 2019, pa je v Žalcu potekalo regijsko mladinsko tekmovanje. Tudi tega tekmovanja smo se udeležili z 

eno ekipo. Pionirji so pokazali, kaj znajo, in tudi oni odlično opravili vajo. Ponovno so dosegli 2. mesto.   

 

Z veseljem vam sporočamo, da so se vse 3 ekipe uvrstile na državno tekmovanje, ki bo potekalo v naslednjem letu.  

 

Tekmovati v samem vrhu in se pomeriti z najboljšimi ekipami v celotni Sloveniji ni mačji kašelj. Za uspeh je potrebno 

vložiti ogromno truda in vaje. Vemo, da se tega zavedajo tudi naši tekmovalci, zato smo jim, da bi jim dali malo zagona za 

priprave na državno tekmovanje, ob vrnitvi v gasilski dom pripravili presenečenje – pričakali smo jih s sprejemom in 

slavolokom iz vodnih curkov. 

 

Na pomoč! 

 

PGD Kapla - Pondor 
 

 

 

Tradicionalni derbi 
 

Na sončno jesensko nedeljo, 20. oktobra 2019, je na travniku pri Kapljici potekal tradicionalni derbi PGD Kapla - Pondor 

STARI : MLADI. Po razburljivi igri je bil končni rezultat 5 : 3 v prid ekipe mladih. 
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Društvo upokojencev Tabor  

Po končani tekmi pa je sledilo druženje in piknik v našem gasilskem domu. 

 

Lepo je bilo popoldne preživeti z vaščani Kaple in Pondorja ter se skupaj družiti in pogovoriti, saj so dobri medsebojni 

odnosi pomembni za uspešno delovanje društva. 

 

Na pomoč! 
 

PGD Kapla - Pondor 

 
 

Pohod 50 + in piknik 
 

Po dveh poletnih mesecih predaha je delovanje našega društva v septembru ponovno oživelo. Po našem letnem planu in 

odločitvi vodstva smo združili moči poverjeniki, simpatizerji športnih aktivnosti, pohodništva, pravzaprav kar vsi člani, in 

si organizirali piknik na kmetiji Laznik. Po večdnevnem slabem vremenu je bilo ravno na ta dan, in sicer 24. septembra, 

lepo in prijetno toplo. Druženja se je udeležilo preko osemdeset članov društva. Pohodniki 50 + smo na piknik prišli peš in 

to iz smeri Tabor–Ojstriška vas–Klovn in do našega cilja pri Laznik. Po začetni dobrodošlici, pozdravu predsednika, 

odlični kulinariki in postrežbi je bila organizirana še športna aktivnost – streljanje z zračno puško. Ob klepetu in ob 

prijetnem vzdušju vseh prisotnih nam je čas hitro tekel in to popoldansko druženje je kar prehitro minilo. 

 

Upamo, da se ponovno srečamo v novembru na tradicionalnem martinovanju, ki je hkrati tudi druženje z vsemi starejšimi 

občani naše občine. 

 

Srečno! 
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V službi človekovega dostojanstva – Karitas 
 

Beseda »caritas«, slovensko karitas, je latinskega izvora in 

pomeni ljubezen, predvsem krščansko ljubezen do 

bližnjega, in ime za razne dobrodelne organizacije, 

ustanove ali društva. Leta 1897 je bila v Freiburgu v 

Nemčiji ustanovljena prva organizacija Karitas. Leta 1901 

je bila ustanovljena Karitas v Švici, leta 1910 v ZDA. 

Sledile so ustanovitve Karitas organizacij povsod, kjer je 

lahko delovala rimokatoliška cerkev. Danes je teh držav že 

preko 200, vključno s Slovenijo. Karitas deluje na mnogih 

področjih pomoči. Prebivalstvu pomaga ob naravnih 

katastrofah, ob epidemijah raznih bolezni, nudi pomoč 

ostarelim, otrokom, šolam, nudi pomoč prebivalstvu ob 

razvojnih težavah v raznih državah po svetu. Skratka 

Karitas je danes velika mednarodna organizacija za 

humanitarno pomoč Rimskokatoliške cerkve. 

 

Slovensko Karitas je, skoraj 100 let po ustanovitvi prve 

Karitas, 1. maja 1990 ustanovila tedanja Slovenska 

pokrajinska škofovska konferenca. Še v istem letu so bile 

ustanovljene tri škofijske Karitas: Škofijska karitas 

Ljubljana, Škofijska karitas Koper in Škofijska karitas 

Maribor. Z ustanovitvijo novih škofij: Celje, Novo mesto in 

Murska Sobota, so bile škofijske Karitas ustanovljene še v 

novoustanovljenih škofijah. Škofijska karitas Celje je bila 

ustanovljena 2. 2. 2007. 

 

Kot po tekočem traku so se po letu 1990 ustanavljale 

župnijske, dekanijske in območne Karitas. Za izvajanje 

specifičnih socialnih programov so bili ustanovljeni tudi 

trije zavodi Karitas: leta 1997 Zavod Pelikan Karitas in 

Čebela dnevno varstvo Karitas in leta 2000 še Zavod 

Karitas Samarijan. 

 

Slovenska Karitas je od 10. maja 1995 polnopravna članica 

Caritas Internationalis in Caritas Europa. 

 

V naši župniji je bila kmalu po letu 1990 ustanovljena 

Župnijska Karitas. Njen prvi predsednik je bil sedaj že rajni 

gospod Anton Lukman (naš dolgoletni poštar) iz Ojstriške 

vasi. Po njegovi smrti se ni našlo novega predsednika. 

Spodbujanja za prevzem te naloge je bilo že veliko, a se 

nihče ni odločil za sprejem te odgovornosti. Kljub temu se, 

največkrat s posredovanjem Župnijske Karitas Vransko, 

posamezne dejavnosti Karitasa izvajajo tudi v naši župniji. 

Največkrat aktivnosti prevzamejo člani župnijskega 

pastoralnega sveta. 

 

Temelj delovanja Karitas je prostovoljno delo. Po 

župnijskih Karitas deluje v Sloveniji preko 10.000 

prostovoljcev, ki na leto opravijo več 100.000 delovnih ur. 

Prostovoljcem se pridružujejo številni dobrotniki, ki na 

različne načine redno podpirajo delo Karitas. Prostovoljci in 

drugi sodelavci Karitas uresničujejo svojo poklicanost s 

pričevanjem evangeljske ljubezni do bližnjega, najprej v 

svoji družini in nato v župnijskem občestvu, spet drugi tudi 

na nivoju škofije, države in tudi mednarodno. Vsi pa moč 

za svoje delo črpajo iz dejavne osebne vere. 

 

Dejavnosti Karitas so v mesecu novembru še posebej 

močne. Vrstijo se številni dobrodelni koncerti Župnijskih 

Karitas (v naši bližini Župnijska Karitas Petrovče), posebej 

odmeven pa je vseslovenski dobrodelni koncert Karitas 

imenovan »Klic dobrote« v Celju s prenosom na TV1 in 

Radiju Ognjišče. Običajno so v novembru organizirane tudi 

akcije zbiranja poljskih pridelkov. 

 

Letošnje poletje je Karitas posebej razveselil našo 

župljanko Mileno Jevnikar, invalidko iz Kaple. Preko 

Karitas je bila prvič v svojem življenju na morju. Z 

veseljem pripoveduje, da ji je bilo zelo všeč. Kot članica 

Župnijskega pastoralnega sveta jo obiskuje gospa Mira 

Pepel. 

 

November 2019 v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

Petek, 1. november, praznik vseh svetih, je dan, ko se 

kristjani veselimo z vsemi, ki so po svoji smrti že prišli v 

nebesa, se že veselijo pri Bogu. Ta dan bo sveta maša 

dopoldne ob 9. uri in popoldne ob 14. uri. Po popoldanski 

sveti maši gremo v sprevodu na pokopališče in tam molimo 

za vse pokojne. Pred popoldansko sveto mašo, torej ob 13. 

uri, vabljeni v župnijsko cerkev k molitvi za pokojne. Ta 

molitev nadomešča nekdanjo večerno molitev za rajne. 

 

Sobota, 2. november, praznik vernih rajnih, je dan, ko se 

kristjani z molitvijo spomnimo vseh umrlih, ki še niso 

dosegli Božje bližine. Tudi ta dan bo sveta maša. Ura bo 

objavljena v župnijskih oznanilih. 

 

Nedelja, 3. november, zahvalna nedelja, je nedelja, ko 

izpovedujemo, da ni nič tisti, ki sadi in zaliva, temveč tisti, 

ki daje rast – Bog. Najprej bo zahvalna nedelja v domači 

župnijski cerkvi (3. november), nato  pri sv. Miklavžu na 

Tisovi gori (10. november) in še pri sv. Radegundi v Kapli 

(17. november), kjer bo še posebej slovesno ob 

blagoslovitvi zaključenih prenovitvenih del v tamkajšnji 

cerkvi. 

 

Četrtek, 7. november, to je v naši župniji dan molitve za 

duhovnike, njihovo stanovitnost in svetost. Pred 

Iz domače župnije 
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izpostavljenim Najsvetejšim molimo in prosimo ter 

izročamo v Božje varstvo vse duhovnike, še posebje pa 

duhovnike iz naše župnije. Molimo in prosimo tudi za nove 

duhovne, redovne in misijonske poklice, tako v naši župniji 

kot v vsej vesoljni Cerkvi. Z molitvijo bomo pričeli 30 

minut pred večerno sveto mašo. Lepo vabljeni. 

 

Petek, 8. november, vsak prvi petek v mesecu je naš 

duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, 

ki iz kakršnega koli razloga ne morete priti v cerkev in vam 

na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo 

za pogovor, sv. spoved ali bolniško maziljenje. Ne bojte se 

Najsvetejšega. Ne prinaša bolečin ali smrti, temveč upanje 

in tolažbo. Dr. Pirnata lahko pokličite na tel. št.: 040 429 

894.  

 

Nedelja, 24. november, nedelja Kristusa Kralja. 

Spominjamo se trenutka, ko je Jezus pred Pilatom izrekel 

besede: »Moje kraljestvo ni od tega sveta.« Zato ga 

upravičeno nagovarjamo »Kristu Kralj, Kralj vsega 

vesolja!« Njegovo kraljestvo ni človeško, politično. 

Njegovo kraljestvo je kraljestvo resnice in življenja, 

svetosti in milosti, pravičnosti, miru in ljubezni. 

 

Nedelja za praznikom Kristusa Kralja, 1. december, bo že 

1. adventna nedelja, začetek novega cerkvenega leta. 

 

Še podrobnejši podatki o posameznih dogodkih in 

slovesnostih bodo objavljeni v župnijskih oznanilih.  

                                                                                                                         

Nudimo vam možnost prejemanja naših župnijskih oznanil 

na vaš elektronski naslov. Na e-naslov: 

vida.slakan@gmail.com samo javite, da želite oznanila 

prejemati po e-pošti. 

                                                                                                                                 

Vida Slakan 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

OTVORITEV PEŠPOTI TABOR-OJSTRIŠKA VAS IN NEPOKRITEGA ŠPORTNEGA 

OBJEKTA RAZGAN, 12.10.2019 
 

Foto: Saša Zidanšek Obreza, Marko Jezernik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokotiček 
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Zgodilo se bo 

KD I. Cankar 

predsednica Likovne sekcije Mavrica Julijana Juhart 

 

 

Orientacijsko tekmovanje za pokal Krvavice 1980 
 

Planinsko društvo Tabor je v letu 1980 organiziralo orientacijsko tekmovanje za pokal Krvavice. 

  

Na fotografiji najboljših tekmovalcev in domačih organizatorjev, med katerimi je moč prepoznati lepo število Taborčanov, 

lahko levo spodaj opazite zmagovalce med pionirji. To so bili domači planinski nadebudneži: Marko Semprimožnik, 

Matjaž Lesjak in Dušan Uranjek. Skrajno levo čepi tudi njihov mentor Vid Poznič. Posnetek je nastal pred staro šolo v 

Lokah. Ta fotografija predstavlja spomenik nekega časa in je prijeten spomin za vse takratne udeležence in organizatorje 

tekmovanja. 

 

Iz začetnega obdobja delovanja planinsko društvo ne poseduje veliko fotografij, to smo po naključju odkrili na razstavi ob 

50. obletnici Jamarskega društva Črni galeb Prebold. Fotografijo skrbno hrani jamar Tone Vedenik. 

 

Planinsko društvo Tabor 
 

 

 

 

 
 

Vabilo na razstavo likovne sekcije KUD Žalec 

 
Naš kraj ni industrijsko obremenjen. Živimo v prelepem okolju s cvetočimi travniki, žuborečimi potoki,  kolesarskimi 

stezami, imamo planinsko kočo, lovsko kočo, pravzaprav prijazno okolje, kjer se počutimo srečni in varni. In industrija? 

Industrija nam daje kruh, energijo, tehnološke vrednosti. Krepi se zavedanje, da ima vedno močnejši vpliv na okolje, 

zdravje ... 

 

To so želeli prikazati žalski likovniki, ki so v začetku septembra 2019 postavili razstavo v Savinovem likovnem salonu v 

Žalcu z naslovom »Industrijska krajina in cvetoči vrt«. Sedaj gostujejo tudi v naši občini.  
 

 

 

 

 

 

Lepo vabljeni!                        
                   

 

 

   

Razstava, postavljena v sejni sobi Občine Tabor v I. nadstropju bo na ogled od  

24. oktobra do vključno 22. novembra 2019 v času odprtja občine. 

Po poteh in spominih 
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Planinsko društvo Tabor  

 
vas vabi na 

 

POHOD OD LITIJE DO ČATEŽA 
 

Odhod: sobota, 9. november 2019, ob 

6.15 izpred Kmetijske zadruge Savinjska dolina. 

 

Prihod: ob 16. uri odhod iz Čateža,  
predviden prihod v Tabor ob 17. uri. 

 
Program pohoda: Pot se pričenja v Litiji in nas pelje 

mimo Šmartnega pri Litiji, Slatne, Jelše, Liberge do 

Preske, kjer se pot razcepi na dva dela: na južno in na 

severno pot. Mi bomo ubrali južno pot, ki nas bo 

vodila čez Ježni Vrh, Vinji Vrh, Poljane, Gradišče pri 

Primskovem, Sevno, Zagrič, Razbore do Čateža. 

Skupna dolžina poti je 22 km. Ob 13. uri se pričenja 

na vaškem trgu na Čatežu osrednja prireditev 

Razhodnja. Zaželeno je, da imate malico s seboj, je pa 

na poti mogoče kupiti kakšne domače dobrote. 

 

Stroški prevoza znašajo 10 EUR na udeleženca.   

Več o prireditvi si lahko preberete na spletni 

strani: http://levstik.si/pohod/ 

 

 Prijave sprejemamo do zapolnitve avtobusa (Maja, 

GSM: 031 526 704).   

 

Vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLANINSKO DRUŠTVO TABOR  

VABI 

vse občanke, občane, planinke in planince – ljubitelje domačih kolin 

v soboto, 16. novembra 2019, 

od 16. ure dalje na 

TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE NA ZAJČEVI KOČI. 

Pečenka, pečenice, krvavice jetrne klobase, pražen krompir, zelje in ostale dobrote  

čakajo na vas! 

Informacije: 031 604 429 

 

 

 

 

Pršu je pršu, sveti Martin,  

on ga bo krstil, jest ga bom pil ... 

 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR 

 
VABI 

vse upokojence in starejše občane  
na 

 

TRADICIONALNO 
MARTINOVANJE, 

 
v soboto, 9. novembra 2019, 

s pričetkom ob 15. uri v Domu krajanov 
Tabor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pripravljamo bogat kulturni program, prijetno 
druženje in kulinarično doživetje. 

 
Prijave zbirajo poverjeniki. 
Informacije: 040 323 650 

http://levstik.si/pohod/
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VABILO NA NAVIHAN VEČER 2019 

 

Navihani muzikanti vas vabimo na  

Navihan večer,  

ki se bo odvijal 23. 11. 2019 ob 19. uri  v Domu krajanov Tabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nami bodo: 

- Ansambel Zažur, 

- Ansambel Krajcarji, 

- Slovenski pjebi, 

- Petovia kvintet, 

- Ansambel dveh dolin. 

 

Obljubljamo vam večer smeha, dobre glasbe in presenečenj. 

 

Pridite in skupaj  pričarajmo pravi Navihan večer! 

 

Vstopnine ni! 
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Oglasi 

... in še modrosti naših babic 
 Vseh svetnikov (1. 11.) mrzel dan, božič bode v led okovan. 

 

 

 

 

 
 

 Sonce na Martina (11. 11.), pred durmi huda zima.  
 

 Če na Cecilijo (22. 11.) grmi in treska, bo ob letu žita kot peska.  

 

 

 
 
 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – NOVEMBER 2019 

 

 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

31. 10. 2019 

11.00 

KOMEMORACIJA OB 

DNEVU SPOMINA NA MRTVE 

pri spomeniku padlih 

borcev na Gorici 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

5. 11. 2019 

10.00 

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI 

DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

8. 11. 2019 

8.00 

Izlet upokojencev 

MARTINOVANJE V SLOVENSKIH 

GORICAH 

odhod z avtobusne 

postaje Vransko 

Društvo upokojencev 

Vransko 

(031 494 833) 

9. 11. 2019 

10.00 

Otroški abonma in izven 

LA FONTAINOVE BASNI 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

15. 11. 2019 

18.00 

Potopisno predavanje Barbare Popit 

GRENLANDIJA 
Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

16. 11. 2019 

10.00–18.00 

6. VSESLOVENSKA RAZSTAVA 

ROŽ IZ PAPIRJA 

Športna dvorana 
Vransko 

DUTŽO Vransko, 

Sekcija Vranske rož'ce 

(041 640 405) 

16. 11. 2019    

19.30 

Gledališki abonma in izven 

MAČEK V ŽAKLJU 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

17. 11. 2019 

10.00–18.00 

6. VSESLOVENSKA RAZSTAVA 

ROŽ IZ PAPIRJA 

Športna dvorana 

Vransko 

DUTŽO Vransko, 

Sekcija Vranske rož'ce 

(041 640 405) 

19. 11. 2019 

10.00 
BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI 

DOMA 
Naš dom 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

19. 11. 2019 

18.00 

PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

20. 11. 2019 
Začetek bralnega projekta za odrasle 

SAVINJČANI BEREMO 2019/2020 
Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

21. 11. 2019 

20.00 

Dobrodelni koncert 

ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI 

NASMEH 

Športna dvorana 
Vransko 

Rotary club Žalec, 

Občina Vransko, 

OŠ Vransko - Tabor, 

OŠ Petrovče 

(03 703 28 00, 03 703 23 

70) 

28. 11. 2019 

18.00 

Predavanje Fanike Burjan 

NARAVA, ZELIŠČA IN ZDRAVJE 

Brezposelnost kot izziv 

Schwentnerjeva hiša 

Vransko 

Občina Vransko, 

ZKTŠ Vransko 

(041 919 829) 

30. 11. 2019 

9.00–18.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE 

OPREME IN ADVENTNA TRŽNICA 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 041 919 

829) 

1. 12. 2019 
9.00–13.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE 

OPREME IN ADVENTNA TRŽNICA 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 041 919 

829) 
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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 € 

 

 
 

 

 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

ČETRTEK, 

24. 10., do 

PETKA, 

22. 11. 

v času 

odprtja 

občine 

LIKOVNA RAZSTAVA 

LIKOVNE SEKCIJE KUD 

ŽALEC: 

INDUSTRIJSKA KRAJINA IN 

CVETOČI VRT 

Občina Tabor, 

sejna soba 

KUD Ivan Cankar Tabor, 

Likovna sekcija Mavrica 

(068 461 126) 

SOBOTA, 

9. 11. 
6.15 

33. POPOTOVANJE PO 

LEVSTIKOVI POTI 

OD LITIJE DO ČATEŽA 

zbor pri 

KZ Tabor 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

SOBOTA, 

9. 11. 
8.00–13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o. 

Kapla 16 

Steyr klub 

Savinjske doline 

(041 620 270) 

SOBOTA, 

9. 11. 
15.00 

MARTINOVANJE 

ZA 

STAREJŠE OBČANE 

Dom krajanov, 

dvorana 

Društvo upokojencev 

Tabor 

(040 323 650) 

ČETRTEK, 

14. 11. 
9.00–10.00 

KROŽEK 

BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Kmetijsko gozdarski 

zavod 

Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

SOBOTA, 

16. 11. 
16.00 

TRADICIONALNE 

DOMAČE 

KOLINE 

Zajčeva koča 
Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

PETEK, 

22. 11. 
18.00–20.00 

PREDAVANJE 

PRANOTERAPEVTA 

TOMISLAVA BRUMCA: 

POMEN DUHOVNEGA IN 

SPIRITUALNEGA RAZVOJA 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Damijana Lukman 

(031 328 990) 

SOBOTA, 

23. 11. 
19.00 

GLASBENI KONCERT 

NAVIHAN VEČER 

Dom krajanov, 

dvorana 

Navihani muzikanti 

(040 809 939) 

NEDELJA, 

24. 11. 
15.30 

ADVENTNE 

DELAVNICE 

Dom krajanov, 

društveni 

prostor 

Turistično društvo Tabor 

(041 393 828) 

TOREK, 

26. 11. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska 

knjižnica Tabor 

Medobč. spl. knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52)                                                 

 

                 »Ne čakaj. Čas nikoli ni pravi.«  
 
 

 

 (Napoleon Hill) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – avtor Peter Strouhal. 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, Saša Zidanšek Obreza, 

Marko Jezernik, POŠ Tabor, Vrtec Tabor, Društvo upokojencev Tabor, PGD 

Ojstriška vas – Tabor, PGD Kapla – Pondor, Turistično društvo Tabor, Naš dom 

Vransko, OZ RK Žalec, Navihani muzikanti, Aleksander Reberšek, Boris Sajovic, 

Planinsko društvo Tabor, Tone Vedenik, Čebelarska zveza Slovenije. 

 

Koledar dogodkov in prireditev – november 2019 
 


