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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pisane barve jeseni so nam prinesle pestro dogajanje na 

različnih področjih, med drugim so Novice izpod 

Krvavice ugledale luč v prenovljeni podobi.  

 

Skladno z objavo natečaja za izbor naslovnih fotografij 

naše Krvavice se bo s to številko njihova podoba 

spreminjala skupaj z letnimi časi in fotografijami, ki so 

bile izbrane na natečaju. 

 

Krvavica je s svojo slikovito rdečo steno navdihnila 

mnoge ljudske legende. Ena izmed njih je ta, da je stena 

krvava, ker naj bi hudič svojo mater vrgel v prepad, zato 

tudi dež ne more sprati krvavih sledov, druga pa pravi, da 

so tam Veroniko Deseniško vrgli preko skal. Po njeni 

usodi se ta hrib imenuje Krvavica.  

 

Prijetno branje vam želim. 

 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz županovega kabineta 9 
 

Menimo, da je varnost občanov Občine Tabor na prvem mestu, zato smo mnenja, da je potrebno tudi pri nas organizirati 

ekipo tako imenovanih PRVIH POSREDOVALCEV. To je ekipa izurjenih ljudi, ki deluje kot predhodnica nujne 

medicinske pomoči Žalec. Ker so nekatere naše vasi in zaselki precej oddaljeni in težje dostopni v smislu orientacije, 

lahko prvi posredovalci bistveno prej prispejo na kraj nesrečnega dogodka kot nujna medicinska pomoč.  

 

V primeru srčnega zastoja, hujše krvavitve, tujka v dihalih ali podobnega je lahko odločilna vsaka minuta. Zato bo 

Občina Tabor še v tem letu poskušala vzpostaviti sistem prvih posredovalcev. 

 

Uspešnost projekta je uresničljiva le tako, da se vabilu odzove večje število občank in občanov, ki se čutijo sposobne za 

to delo in imajo telefon in po možnosti lasten prevoz.  

 

Najprej bo potreben obisk tečaja, na katerem se bomo naučili, kako izvajati osnovno oživljanje, kako uporabiti 

avtomatski defibrilator, kako ustaviti krvavitev … 

 

Stroške tečaja bo poravnala občina, na novo pridobljeno znanje pa bo morda komu izmed nas rešilo življenje. 

 

Ne glede na poklic in predznanje vas vabim, da se prijavite k sodelovanju. To lahko storite po elektronski pošti ali 

osebno v sprejemni pisarni na občini. Za več informacij se lahko obrnete name.  

 

Jaz sem že prijavljen. 

                                                                         

Župan Marko Semprimožnik 

Iz županovega kabineta 
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Javna razgrnitev predloga modelov množičnega vrednotenja nepremičnin 
 

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem masovnega ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Sistem je razvit na 

podlagi pravil, ki veljajo za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnin, vendar omogoča ocenjevanje tržne 

vrednosti velikemu številu nepremičnin naenkrat. Sistem sloni na modelih vrednotenja, ki se oblikujejo s statističnimi 

metodami obdelave podatkov o trgu nepremičnin.  

 

Sistem množičnega vrednotenja v Sloveniji se uporablja za:   

- javne namene, določene z zakonom (odmera davkov, preverjanje upravičenosti 

do pravic iz javnih sredstev, določanje odškodnine v primerih razlastitev, itd.),  

- za druge javne namene (za obvezne statistične analize, za ocenjevanje 

nepremičnega premoženja v lasti države, itd.) in  

- za različne zasebne in poslovne namene (banke, sodišča, cenilci).  

 

Geodetska uprava Republike Slovenija (GURS) je v teh dneh za občine izvedla posvete o postopkih javne razgrnitve 

modelov vrednotenja, na katerih je  pojasnila naloge, ki so skladno z Zakonom o množičnem vrednotenju naloga občin.  

 

Pri oblikovanju modelov vrednotenja želi GURS sodelovanje vseh zainteresiranih, tudi lastnikov nepremičnin. Lastniki 

se lahko seznanijo s predlogom modelov vrednotenja, saj bo ta javno razgrnjen na vsaki občini in objavljen na spletu.  

 

Poleg tega bo GURS od 1. 10. 2019 na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ objavil še poskusni izračun 

vrednosti, in sicer na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 

6. 2019. Poskusni izračun lastnikom omogoča, da ugotovijo ustreznost predloga modelov na svojih nepremičninah, ki 

jih najbolje poznajo, in v primeru ugotovljene neustreznosti podajo konkretne in utemeljene pripombe.  

 

 

Predlog modelov GURS v času razgrnitve bo javno predstavljen lastnikom nepremičnin tudi na 12. območnih 

geodetskih upravah, za našo občino v sredo, 16. 10. 2019, od 10.00 do 13.00 v prostorih Mestne občine Velenje, Titov 

trg 1, Velenje. 

 

Na podlagi javne razgrnitve in podanih pripomb bo Vlada RS do 31. 3. 2020 določila modele vrednotenja. Po določitvi 

modelov, predvidoma v prvi polovici aprila 2020, bo GURS lastnikom nepremičnin poslal zbirna potrdila s podatki iz 

evidence vrednotenja, ki se bodo preoblikovali le ob vsaki spremembi modelov. 

 

Ker se aktivnosti v zvezi z javno razgrnitvijo predlogov modelov vrednotenja nepremičnin odvijajo zelo hitro, 

priporočamo, da redno spremljate občinsko spletno stran in od 1. 10. 2019 tudi spletni portal množičnega vrednotenja 

nepremičnin: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/, na katerem bodo dostopne vse informacije o projektu množičnega 

vrednotenja, pogosta vprašanja in odgovori ter ključne povezave na obrazce in evidence. Za vsebinsko pomoč in 

vprašanja lahko kontaktirate brezplačni klicni center na 080 20 09, in sicer vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Vprašanja 

ali zahteve za pojasnila posredujte na elektronski naslov vrednotenje@gov.si ali na naslov: Geodetska uprava RS – 

Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana.   

 

Ana Leskovšek 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

Lastniki lahko podajo pisne pripombe na predlog modelov, in sicer: 

- na zaris con in višino vrednostne ravni podajo pripombe občini na obrazcu JR:MV-1, 

- na ostale elemente modelov (točkovanje, faktorje) pripombo podajo na GURS na obrazcu JR.MV-2.  
 

Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. 10. do 15. 11. 2019. 

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin bo potekala od 1. 10. do 30. 10. 2019 v 

sejni sobi Občine Tabor v času uradnih ur občine. 

Predlog modelov bo javno objavljen s 1. 10. 2019 tudi na spletni strani Geodetske uprave Republike 

Slovenije https://www.mvn.e-prostor.gov.si/. 

https://www.mvn.e-prostor.gov.si/
https://www.mvn.e-prostor.gov.si/
mailto:vrednotenje@gov.si
https://www.mvn.e-prostor.gov.si/
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Znani zmagovalci Nagradnega natečaja izbora fotografij na temo  

»Krvavica skozi štiri letne čase« 
 

V prejšnji številki našega časopisa smo objavili natečaj za izbor naj fotografij hriba Krvavice v posameznem letnem 

času, ki bodo v prihodnje izmenično krasile naslovno stran. 

 

Na nagradni natečaj so se v roku odzvali štirje udeleženci, vsak z več prelepimi fotografijami, zato je imel uredniški 

odbor za izbor izredno težko nalogo. Izbrane so bile: jesenska fotografija Krvavice: Peter Strouhal, zimska fotografija 

Krvavice: Majda Turnšek, pomladna fotografija Krvavice: Boris Sajovic in poletna fotografija Krvavice: Andrej 

Turnšek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in jih vabimo k prevzemu nagrade. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Prostovoljci varovali taborske otroke v prvih šolskih dneh 
 

Za varen vstop v novo šolsko leto so poleg policistov, staršev in učiteljev v letošnjem septembru poskrbeli tudi domači 

prostovoljci. 

 

Občina Tabor je pred pričetkom pouka apelirala na vsa 

domača društva, da se priključijo varovanju ene 

najranljivejših skupin v prometu – otrok, zato je prav, 

da se na tem mestu lepo zahvalimo  vsem, ki so se 

nemudoma odzvali in bili pripravljeni sodelovati.   

 

Na dveh najbolj prometno izpostavljenih mestih, to je 

pri prehodu za pešce pri občinski zgradbi in pri Domu 

krajanov, so šoloobvezne in vrtčevske otroke skupaj s 

starši čez cesto pospremili: Franc Ribič (Društvo 

upokojencev Tabor), Viktor Urankar (Športno društvo 



 

5 

Tabor), Vojko Vranič, Stanko Križanec in Janez Kobale (Planinsko društvo Tabor) ter Jože Lukanc (upokojeni 

sodelavec Občine Tabor). 

 

V akciji sta sodelovala tudi župan Marko Semprimožnik in podžupan Žan Grobler, ki so se ju otroci in starši še posebej 

razveselili. 

 

Vsem prostovoljcem smo v tej številki Novic namenili tudi rubriko Fotokotiček. 

 

Javna agencija RS za varnost prometa je v letošnjem letu izdala nove Smernice za šolske poti in dodatno usposobila 

predstavnike občin, učitelje in policiste za urejanje šolskih poti in pripravo načrtov. 15 občin je prejelo v uporabo 

brezplačne prikazovalnike hitrosti »Vi vozite«, med njimi tudi naša! Vsi prvošolci pa so dobili knjižice Prvi koraki v 

svetu prometa.  

 

Naj bodo prvi in vsi nadaljnji koraki v svetu prometa varni.  

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Ojstriška gospoda na gradu Žovnek 
 

V soboto, 21. septembra, so se člani Turističnega 

društva Tabor kot Ojstriška gospoda pridružili 

Maistrom Marpurgom iz Maribora, Vitezom reda 

Zmaja, Vitezom najemnikom celjskih grofov in 

ostalemu plemstvu modre krvi na 1. Srednjeveškem 

dnevu na gradu Žovnek. Za bogato in pisano opravo 

v izbranih materialih je poskrbela »mojškra« Hani 

Zamuda, predsednica društva, ki je ponoči šivala, 

podnevi parala, na koncu pa nas začarala v pravo 

grajsko gospodo. 

     
Zaradi trdne politične zveze z Žovneškimi nam je bila 

dodeljena strateško pomembna pozicija, ki nam je 

omogočala dobro trgovanje.  

    
Srednjeveški tabor s šotori, mečevanje, Žovneška 

konjenica, druženje z grajsko gospo Hemo ... vse to 

nas je popeljalo v čas svobodnih gospodov 

Žovneških, ki pa na sončno sobotno poldne ni bil 

prav nič temačen. Za okrepčilno grajsko malico in 

pijačo je poskrbelo Turistično društvo Braslovče. 

 

Pri druženju med grajskimi zidovi smo si izmenjali 

dragocene izkušnje in stkali prenekatera pomembna 

politična zavezništva, ki bodo v prihodnje zagotovo 

doprinesla k povezovanju in združevanju. Izražena je 

bila tudi ideja, da za eno prihodnjih druženj poskrbi 

prav Ojstriška gospoda, ki je bila v preteklosti močno 

povezana z Žovneškimi. 
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Saša Zidanšek Obreza 

 

Postojanka tudi v Taboru 
 

V nedeljo, 15. septembra, se je po Spodnji Savinjski dolini v organizaciji ZKŠT Žalec odvijalo tradicionalno 

kolesarjenje, ki se ga je udeležilo okrog 100 kolesarjev. 

 

Start je bil pri Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, cilj pa pri Fontani piv Zeleno zlato v Žalcu. 50-

kilometrska pot je udeležence vodila od Žalca preko Vrbja, Prebolda, Kaplje vasi, Grajske vasi, Tabora, Vranskega, 

Podvrha, mimo Žovneškega jezera, Braslovč, Polzele, Zgornjih Grušovelj in Gotovelj nazaj v Žalec. Na poti so bile 

organizirane štiri postojanke. 
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Okoli 11. ure je karavana kolesarjev prispela pred Dom krajanov Tabor, kjer so jih pričakali člani Turističnega društva 

Tabor, jim izrekli dobrodošlico in jim ponudili okrepčilo, na njihovi slabe tri ure trajajoči poti. 

 

Kolesarji vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline so ponovno dokazali, da šport združuje. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Skupaj za večjo varnost – 

prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« v Taboru 

 

Občina Tabor je v letošnjem letu na območju lokalne skupnosti namestila dva prikazovalnika hitrosti: 10. julija v 

Ojstriški vasi, ob državni cesti Ojstriška vas–Pondor, in 23. avgusta ob lokalni cesti Sp. hosta–Tabor, v naselju Tabor. 

 

Slednjega smo pridobili kot rezultat uspešne kandidature na razpisu Agencije za varnost v prometu. Vgrajen ima 

mobilni modem, ki omogoča prenos podatkov, iz katerih je razvidna frekvenca prometa in hitrosti na tem območju. 

Podatki služijo kot osnova za sprejem ukrepov, ki prispevajo k umirjanju prometa in se lahko posredujejo policiji in 

redarski službi, ki po potrebi poostrita nadzor na določenih cestnih odsekih. 

 

Na izobraževanju, ki je potekalo na AVP v četrtek, 19. septembra, so nam podrobno predstavili aplikacijo, do katere je 

možno dostopati preko internetnega brskalnika in možnosti raznovrstnih analiz, ki jih pridobljeni podatki omogočajo. V 

nadaljevanju vam bom predstavila izvleček iz poročila meritev za določeno obdobje:  

 

V obdobju od 23. 8. 2019 od 6.00 do 23. 9. 2019 do 6.00 je bilo zabeleženih 86.874 meritev oziroma 29.889 prevozov 

(en prevoz je lahko izmerjen večkrat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodnji graf prikazuje še podrobno razporeditev števila prevozov oziroma frekvenco na dan 23. 9. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodnji graf prikazuje povprečne in maksimalne hitrosti za obdobje od 23. 8. 2019 od 6.00 do 23. 9. 2019 do 6.00. 

Povprečna hitrost vozil je 40 km/h, najvišja izmerjena pa 102 km/h. 

Graf 1: Ocena števila prevozov v obdobju od 23. 8. 2019 od 6.00 do 23. 9. 2019 do 6.00 

Graf 2: Ocena števila prevozov na dan 23. 9. 2019 
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Graf 3: Povprečne in maksimalne hitrosti v obdobju od 23. 8. 2019 od 6.00 do 23. 9. 2019 do 6.00 

Graf 5: Hitrost, do katere je vozil določen odstotek vozil v obdobju od 23. 8. 2019 od 6.00 do 23. 9. 2019 do 6.00 

Graf 6: Porazdelitev izmerjenih hitrosti v obdobju od 23. 8. 2019 od 6.00 do 23. 9. 2019 do 6.00 

 
 

 

Spodnji graf prikazuje povprečne in maksimalne hitrosti na dan 23. 9. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V celotnem obdobju meritev je 85 % vozil vozilo do hitrosti največ 53 km/h, 50 % vozil je vozilo do hitrosti 40 km/h in 

30 % vozil je vozilo do hitrosti 33 km/h. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Povprečne in maksimalne hitrosti na dan 23. 9. 2019 
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Hitrost km/h Št. meritev Ocena št. prevozov % 

1–10 0 0 0 

11–20 9.060 2.872 10 

21–30 13.091 4.370 15 

31–40 19.901 6.658 22 

41–50 24.651 8.203 27 

51–60 15.524 5.639 19 

61–70 4.215 1.888 6 

71–80 398 232 1 

81–90 30 23 0 

91–100 3 3 0 

101–110 1 1 0 

Skupno 86.874 29.889 100 

 

DNEVNE OBREMENITVE: 

 

Datum Št. meritev Ocena št. prevozov 

23. 8. 2019 2.120 747 

24. 8. 2019 3.849 1.020 

25. 8. 2019 2.410 842 

26. 8. 2019 2.440 883 

27. 8. 2019 2.556 936 

28. 8. 2019 2.606 947 

29. 8. 2019 2.618 949 

30.8. 2019 2.780 1.003 

31. 8. 2019 2.611 940 

1. 9. 2019 2.441 849 

2. 9. 2019 2.444 868 

3. 9. 2019 2.506 912 

4. 9. 2019 2.721 965 

5. 9. 2019 2.899 1.001 

6. 9. 2019 3.781 1.128 

7. 9. 2019 2.698 933 

8. 9. 2019 2.364 790 

9. 9. 2019 2.568 929 

10. 9. 2019 2.846 1.009 

11. 9. 2019 2.917 1.028 

12. 9. 2019 2.823 1.005 

13. 9. 2019 3.206 1.086 

14. 9. 2019 2.922 987 

15. 9. 2019 3.061 977 

16. 9. 2019 2.838 995 
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Datum Št. meritev Ocena št. prevozov 

17. 9. 2019 2.847 1.010 

18. 9. 2019 2.666 959 

19. 9. 2019 3.104 1.079 

20. 9. 2019 3.524 1.167 

21. 9. 2019 3.076 1.048 

22. 9. 2019 2.442 821 

23. 9. 2019 190 76 

Skupno 86.874 29.889 

 

Aplikacija portala www.vi-vozite.si omogoča vrsto analiz na območjih, kjer so postavljeni primerno opremljeni 

prikazovalniki hitrosti. 

 

Iz prikazanega je razvidno, da nekateri vozniki kljub prikazovalniku še vedno vozijo prehitro in ne razmišljajo o 

morebitnih posledicah, zato ne bodo odveč naslednji podatki: vozilo, ki potuje s hitrostjo 50 km/h in naleti na otroka, ki 

na cesto skoči 30 metrov pred njim, nima nobenih težav in se bo do 'ovire' varno ustavilo. V normalnih okoliščinah 

bodo do otroka ostali še kakšni štirje metri. Če hitrost povečamo zgolj za deset kilometrov na uro, torej na 60 km/h, se 

ne bomo več varno ustavili, pravzaprav ga bomo zadeli s hitrostjo 30 km/h. Dvignimo hitrost na 70 km/h, pa bo nalet 

pri hitrosti več kot 50 km/h, pri hitrosti 80 km/h, pa bomo otroka zadeli s skoraj sedemdesetimi kilometri na uro. Razlog 

za tako dolge poti ustavljanja in posledične hitrosti ob trku je reakcijski čas, torej razdalja, ki jo prevozimo še pred 

reakcijo. In zato včasih potrebujemo 'blisk' v oči, da nas opomni na prehitro vožnjo.  

V kratkem bomo uredili tudi on-line povezavo na spletni strani občine, kjer bo možno spremljanje prometa oz. meritev 

24 ur na dan. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Otvoritev lokalne ceste Tabor–Spodnja hosta, odsek Tabor–Lisjak 
 

V nedeljo, 22. septembra 2019, smo z otvoritvijo uradno predali svojemu namenu novo pridobitev, lokalno cesto 

Tabor–Spodnja hosta, odsek Tabor–Lisjak, ki poleg lokalnih zanimivosti povezuje tudi sosednje občine.  

 

Obnovo odseka Tabor–Lisjak smo po 

predlogu Komisije za investicije v 

cestno infrastrukturo in potrditvi 

Občinskega sveta Občine Tabor 

prijavili v državno shemo projektov 

financiranih po Zakonu o financiranju 

občin. Po potrditvi projekta s strani 

Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo smo izvedli javno naročilo 

ter sklenili pogodbo z najugodnejšim 

ponudnikom VOC Celje, d. o. o. 

Naloge nadzora je izvajalo podjetje 

Decen, d. o. o. Skupna vrednost 

projekta je znašala 261.330,19 EUR. 

Obnovili smo lokalno cesto v skupni 

dolžini 1.566 m in parkirišče ob 

pokopališču Tabor v izmeri 280 m². 

 

Ob zahvali izvajalcu del in izvajalcu nadzora se seveda želimo zahvaliti domačinom ter vsem mejašem obnovljenega 

odseka. Francois de la Rochefoucauld pravi: »Nič ni nemogoče; do vsake stvari vodijo poti in če imamo pravo voljo, bi 

morali najti tudi pot.«  

 

Alenka Kreča Šmid 

http://www.vi-vozite.si/
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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 MERITVE  

KRVNEGA TLAKA, KRVNEGA SLADKORJA IN KISIKA V KRVI 

 
v prostorih Občine Tabor 

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

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

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

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

ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

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

sestro gospo Ano Bogataj na telefonski številki: 031 424 147. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Brezplačne storitve za naše občane 

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 
                                                                                                                      

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Zahvala ob požaru hmeljske sušilnice Stiplošek 
 

Najprej bi se radi zahvalili gasilcem za hitro posredovanje ob naši nesreči. Prav tako bi se radi zahvalili vsem tistim, ki 

ste nam na kakršen koli način pomagali (denarno/materialno) oz. nam ponudili pomoč.  

 

Še posebej pa bi se radi zahvalili kmetiji Pustoslemšek, ki nam je omogočila sušenje hmelja na njihovi sušilnici in nam 

na ta način omogočila nemoteno nadaljevanje obiranja hmelja. 

 

Kmetija Stiplošek 
 

 

 

 

 

 

Pozitivni premiki na področju  

odgovornega skrbništva nad živalmi v občini 
 

Najprej moram pohvaliti majhne, a konkretne premike glede sterilizacij in 

kastracij  muc v Taboru, saj se vedno več ljudi  odloča za odgovorno 

skrbništvo nad domačimi ljubljenčki. 

  

Zavedati se moramo, da s takim korakom preprečimo trpljenje več 

generacij živali. Preprečevanje nezaželenega legla je zakonska dolžnost 

lastnikov psov in  muc, usmrtitev mladičev pa  je nečloveško in kaznivo 

dejanje.  

 

Ponekod vlada zastarelo mnenje, da mora imeti samička vsaj enkrat svoje leglo, kar ni res. Zaradi prekomernega 

razmnoževanja pa se potem žal dogaja, da mladički končajo utopljeni v potoku, zadušeni v vrečkah ali odvrženi in 

zakopani v gnojišče. Te težave se pojavijo predvsem spomladi in jeseni.  

 

Za samo 40 EUR, kolikor je strošek veterinarskega posega (kastracija, sterilizacija), lahko živalim prihranimo veliko 

trpljenja, hkrati pa zaradi veterinarske oskrbe preprečimo marsikatero bolezen, kot npr. mačji aids in levkoza, pa tudi 

paraziti se med živalmi ne prenašajo. 

 

V nekaterih občinah je že urejeno sofinanciranje tovrstnih posegov, med drugim tudi v naši, če gre za primer socialne 

ogroženosti vlagatelja prošnje. 

 

Ob koncu se zahvaljujem vsem ljudem, ki so prišli do spoznanja, da je potrebno čim prej poskrbeti za nekontrolirano 

razmnoževanje živali. 

 

Irena Zimmermann 

 
 

 

Saša Sirše ponovila uspeh iz leta 2013 
 

V bolgarskem Plovdivu je med 24. in 31. avgustom 2019 potekalo 21. 

svetovno prvenstvo v ITF taekwondo-ju, na katerem je 970 tekmovalcev iz 75 

držav v več kot 2000 nastopih merilo znanje in moči v posameznih in ekipnih 

borbah, formah, samoobrambi, testu moči in specialni tehniki.  

 

Slovensko odpravo je tokrat sestavljalo 15 tekmovalcev in trenerjev, ki so 

svoje delo na prvenstvu zelo dobro opravili, saj so se domov vrnili s štirimi 

zlatimi, tremi srebrnimi in tremi bronastimi medaljami, kar je v  skupnem 

seštevku osvojenih odličij zadoščalo za osvojitev 8. mesta. 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj61sLOkN_kAhUM16QKHTvEBHIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.slovenskenovice.si/lifestyle/bivanje/pogoste-macje-tezave&psig=AOvVaw0HVyDK10qYcWmyHCpYHBYk&ust=1569059589657295
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Za odličen rezultat je poskrbela 

domačinka Saša Sirše, ki si je priborila 

edini finalni nastop v članski kategoriji. 

Saša si je v svoji tekmovalni skupini po 

zmagah nad Čehinjo in Bangladeševko 

zagotovila napredovanje v polfinale, kjer 

je brez težav nadvladala tudi Rusinjo. V 

finalni borbi pa se je pomerila z Grkinjo, 

ki je na koncu, tako kot na letošnjem 

evropskem prvenstvu, tudi slavila zmago. 

Saša je z osvojitvijo naslova svetovne 

podprvakinje izenačila svojo najboljšo uvrstitev s svetovnih prvenstev, in sicer 2. mesto iz leta 2013. Čestitke!  

 

Taekwon-do klub Škorpijon Ljubljana 

 

 
 
 

 

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, september 2019 
 

 Umrigar, T.: Skrivnosti med nama;  

 Silva, D.: Portret vohunke;  

 Juul, J.: Od krušnih do bonus staršev: priložnosti in izzivi sestavljenih družin; 

 Honoré, C.:  Bolj star, bolj živ; 

 Leonard, D. in Borlase, C.: Kje si, Gobi? : majhen pes z velikim srcem;   

 Kramolc, A.: Vozim skozi življenje. 

 

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 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dom svetega Rafaela 
 

V Domu svetega Rafaela smo zbrani stanovalci z vseh vetrov. Po določenih kriterijih in pravilih te sprejmejo v dom 

glede na osebne zdravstvene potrebe. V glavnem se ločimo na pokretne in nepokretne. V domu vso potrebno nego nudi 

strokovno osebje. Vsi smo zelo dobro oskrbovani. Težava je 

mogoče le zapolniti 24-urni dan. Da pa so nam dnevi krajši in 

kvalitetno zapolnjeni, skrbijo delovni terapevti z vsemi 

dejavnostmi, ki si v domu sledijo. K nam pridejo tudi zunanje 

skupine, ki nam popestrijo življenje. Zelo pogosti so tudi obiski 

učencev Osnovne šole Vransko - Tabor in razne pevske ter 

folklorne skupine iz bližnje in daljne okolice. Večkrat nas 

obiščejo tudi terapevtski psi s svojimi vodniki. Poleg redne 

telovadbe in drugih aktivnosti si dan oziroma življenje dobro 

popestrimo sami. Udeležujemo se tudi prebiranja lastnega 

krompirja, pripravljamo zelje za ozimnico, pomagamo z 

različnimi deli v kuhinji, gojimo kokoši, urejamo okolico in še kaj. Na izobraževalnem področju si po naših močeh 

pomagamo. Veliko beremo, pripravimo razna predavanja, organiziramo izlete in jih vodimo. V letošnjem letu smo 

pripravili več zanimivih predavanj. Teme so interesantne in so zato zelo lepo obiskane in sprejete s strani stanovalcev 

doma. Zelo radi slišijo kaj novega, zlasti iz ust lastnih sostanovalcev. Predavanja so nagrajena z bučnim aplavzom.  

 

Stanovalec Albert Mažgon 
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Uporabno dovoljenje je pogoj za uporabo objekta 
 

Naslednje vrstice so namenjene predvsem tistim lastnikom objektov, ki objekte uporabljajo brez uporabnega dovoljenja 

ali v nasprotju z njim, pa tudi tistim, ki za objekt niso pridobili niti gradbenega dovoljenja. Ker je po novem Gradbenem 

zakonu, ki je stopil v veljavo junija 2018, pridobitev uporabnega dovoljenja predpogoj za določitev hišne številke, 

katero potrebujemo tudi takrat, kadar želimo prijaviti prebivališče, so vprašanja in dileme investitorjev o uporabnem 

dovoljenju toliko bolj aktualna.  

 

Kako in za kakšne objekte moramo po novem pridobiti uporabno dovoljenje? 

Po izgradnji objektov, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, razen za nezahtevne objekte, mora investitor po 

novem zakonu pridobiti uporabno dovoljenje. V skladu s prejšnjim Zakonom o graditvi objektov je bilo namreč 

pridobivanje uporabnega dovoljenja pri stanovanjskih objektih predpisano le za večstanovanjske objekte, sedaj pa je 

uporabno dovoljenje med drugim pogoj, kot že zapisano, tudi za določitev hišne številke. Pri vseh gradn jah, razen pri 

zahtevnih objektih in objektih z vplivom na okolje, je mogoče uporabno dovoljenje pridobiti brez zapletenih postopkov 

in opravljenega tehničnega pregleda, mora pa investitor med drugim predložiti izjave projektanta, nadzornika in 

izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve. Za 

zahtevne objekte in tiste z vplivi na okolje je treba uporabno dovoljenje pridobiti v posebnem ugotovitvenem postopku 

na podlagi opravljenega tehničnega pregleda. 

  

Kaj je z objekti, ki imajo uporabno dovoljenje po prejšnjem zakonu? 

Za objekte, ki so izpolnjevali pogoje za gradbeno in uporabno dovoljenje po prejšnjem Zakonu o graditvi objektov, 

velja, da imajo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje po novem Gradbenem zakonu, o čemer se na zahtevo 

stranke lahko izda tudi odločba. 

 

Je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje za obstoječi enostanovanjski objekt? 

Lastniki obstoječih enostanovanjskih nepremičnin po novem zakonu niso obvezani pridobiti uporabnega dovoljenja, 

razen če zaradi neskladne gradnje ukrepa gradbeni inšpektor. Ta predlaga vpis inšpektorskega ukrepa v zemljiško 

knjigo oziroma zaznambo na nepremičnino. Brez uporabnega dovoljenja boste imeli kot lastnik nepremičnine nemalo 

težav, saj takšnega objekta po novem ne morete prodati ali ga oddajati v najem. Večinoma so to nekdanje 

enostanovanjske hiše, ki so jih investitorji preuredili v večstanovanjske objekte in posamezna stanovanja prodali 

etažnim lastnikom. Tudi če je takšna stanovanja uspelo vpisati v zemljiško knjigo, to še ne pomeni, da so skladna z 

gradbenim dovoljenjem.  

 

Lastniki takšnih starejših stanovanj za uporabno dovoljenje zaprosijo na upravni enoti. Če so objekti zgrajeni skladno z 

gradbenim dovoljenjem, je uporabno dovoljenje izdano po razmeroma enostavnem postopku. V kolikor nepremičnina ni 

v skladu z gradbenim dovoljenjem, je postopek dolgotrajen in bolj zapleten, saj moramo nepremičnino legalizirati. 

 

Novi Gradbeni zakon predvideva različne vrste legalizacije nelegalnih gradenj, izvedenih pred uveljavitvijo 

zakona, na podlagi katerih lahko investitor, poleg nekaterih dodatnih ugodnosti, z legalizacijo hkrati pridobi tako 

gradbeno kot tudi uporabno dovoljenje,  in sicer: nelegalna gradnja daljšega obstoja (mejnik je leto 1998) in gradnja 

izven dovoljenih odstopanj. Nov zakon pa poleg navedenega omogoča še legalizacijo (pridobitev uporabnega 

dovoljenja) neskladne gradnje v okviru ugotovljenih dopustnih odstopanj od gradbenega dovoljenja.  

 

Kot že zapisano, zakon predvideva legalizacijo neskladnih objektov, torej objektov, ki niso zgrajeni v skladu s 

pridobljenim gradbenim dovoljenjem, kot tudi legalizacijo nelegalnega objekta, za katerega investitor sploh ni pridobil 

gradbenega dovoljenja. Možna pa je tudi legalizacija neskladne uporabe objekta, za katerega je bilo pridobljeno 

uporabno dovoljenje. Lastnike takih objektov opozarjamo, da se rok za vložitev tovrstnih zahtevkov izteče 17. 11. 2022.  

 

Med objekte daljšega obstoja se štejejo objekti, ki so bili zgrajeni pred 1. januarjem 1998 in se po tem datumu niso 

spreminjali oz. so ohranili svoj obseg in so vpisani v kataster stavb. Zahtevi za tovrstno legalizacijo je treba priložiti 

dokazilo o pravici graditi, posnetek obstoječega stanja, dokazilo o plačanem komunalnem prispevku in dokazilo o 

daljšem obstoju objekta. Podatki o številu tovrstnih zahtevkov na Upravni enoti Žalec kažejo, da je tovrstna legalizacija 

za lastnike objektov izredno zanimiva prav iz razloga, ker hkrati z gradbenim pridobijo tudi uporabno dovoljenje. 
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Postopek legalizacije neskladnih objektov zunaj okvirov dopustnih odstopanj od gradbenega dovoljenja ali legalizacije 

nelegalnih objektov je zahteven, kljub temu, da je za izdajo gradbenega oz. uporabnega dovoljenja potrebna bistveno 

manj obsežna dokumentacija. S tem postopkom pa ni mogoče legalizirati objektov, ki so bili zgrajeni po 30. aprilu 

2004, če gre za objekt z vplivi na okolje ali objekt, za katerega je potrebna obvezna presoja sprejemljivosti. 

 

Še vedno pa gradbena zakonodaja ohranja tudi možnost legalizacije objektov, ki je vzpostavljal domnevo pridobljenega 

uporabnega dovoljenja za objekte, zgrajene pred 31. 12. 1967. Zagotovo je to najenostavnejša vrsta legalizacije, s katero 

lahko lastniki tovrsnih stavb hkrati pridobijo tako gradbeno kot uporabno dovoljenje, ob pogoju, da le-te vse do danes 

niso bile spremenjene (npr. rekonstruirane, prizidane, nadzidane ipd.), kar je v praksi redkost. Enako velja za vse 

enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja in so bile v uporabi na dan 1. 1. 2003, 

seveda ob pogoju, da je gradnja izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem.  

 

Kot izhaja iz zgoraj zapisanega, gradbena zakonodaja investitorjem oz. lastnikom objektov, razen obveznosti redne 

pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte, dokončane po 1. 6. 2018, omogoča različne možnosti pridobitve 

uporabnega dovoljenja pod ugodnejšimi pogoji za tiste objekte, ki so bili končani pred tem datumom. V izogib slabi 

volji lastnikom nepremičnin, ki nimajo urejene gradbene dokumentacije, svetujemo, da si na Upravni enoti Žalec 

pridobijo ustrezno dovoljenje za dokončan objekt. Sam postopek pridobitve uporabnega dovoljenja je lahko za 

investitorja precej enostaven. Čas od vložitve zahteve do izdaje dovoljenja je namreč v celoti odvisen od kakovosti in 

popolnosti priložene projektne dokumentacije in dokazila o zanesljivosti objekta.  

 

                                                                                                   Simona Stanter, načelnica 

 

 
 

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

Dogodki: 

 

V soboto, 24. avgusta 2019, je na letališču Levec potekalo gasilsko tekmovanje moških in ženskih desetin za pokal 

PGD Levec in KS Levec, ki je bilo hkrati 4. tekmovanje lige GZ Žalec za članice in člane. 

V soboto, 31. avgusta 2019, je pri gasilskem domu v Braslovčah potekal 25. gasilski turnir članov in članic za prehodni 

pokal hmeljske kobule ter memorial Žiga in Danija. Tekmovanje je bilo hkrati tudi 5. tekma v članski ligi Gasilske 

zveze Žalec 2019. 

 

V soboto, 31. avgusta 2019, je potekal 1. pohod članic Savinjsko-Šaleške regije na Dom pod Reško planino. Udeležile 

so se ga tudi članice iz GZ Žalec. 

 

V nedeljo, 1. septembra 2019, je na igrišču OŠ Polzela potekalo gasilsko tekmovanje ženskih in moških članskih 

desetin za pokal Občine Polzela, hkrati pa je bila zadnja (6.) tekma v članski ligi GZ Žalec. Tako se zaključila 11. 

članska liga GZ Žalec. V ligi je sodelovalo 20 enot iz desetih gasilskih društev Gasilske zveze Žalec. Zmagovalne ekipe 

v skupnem seštevku so prejele pokale, najboljše v vseh štirih kategorijah (člani A Dobrovlje, člani B Levec, članice A 

Andraž nad Polzelo in članice B Braslovče) pa prehodni pokal GZ Žalec. 

 

V petek, 6. septembra 2019, se je na Polzeli pričel tečaj za operativnega gasilca, katerega se udeležuje 30 gasilk in 

gasilcev iz celotne Gasilske zveze Žalec. 

 

V nedeljo, 8. septembra 2019, smo se gasilci Gasilske zveze Žalec udeležili svečanega dogodka ob 150-letnici gasilstva 

na Slovenskem, ki je bil skupaj z veliko gasilsko parado v središču Metlike. Na prireditvi smo sodelovali prostovoljni 

gasilci iz vseh 17 gasilskih regij, poklicni gasilci ter drugi pripadniki sil za zaščito in reševanje, skupaj več tisoč 

udeležencev. Iz naše gasilske zveze je bilo na prireditvi kar 57 udeležencev. 

 

V soboto, 14. septembra 2019, je v Libojah potekalo tekmovanje starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Žalec. 
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V nedeljo, 15. septembra 2019, je v Športnem centru v Žalcu potekalo člansko tekmovanje Gasilske zveze Žalec. 

Na obeh tekmovanjih je nastopilo 58 tekmovalnih enot. Najboljše tri in enote, ki so dosegle normo, so se uvrstile na 

regijsko tekmovanje, ki bo 28. 9. 2019 v Velenju. Na tem tekmovanju bodo našo gasilsko zvezo zastopali: 

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

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

 Člani B: Levec, Letuš, Zabukovica, Braslovče; 

 Članice B: Andraž nad Polzelo, Braslovče, Vransko; 

 Starejši gasilci: Ponikva pri Žalcu, Drešinja vas, Zabukovica, Kasaze-Liboje; 

 Starejše gasilke: Kapla - Pondor. 

V soboto, 14. 9. 2019, je na Kopah potekalo letošnje državno tekmovanje mladine v orientaciji. Na tekmovanju so nas 

zastopale tri ekipe. Mladinci in mladinke PGD Drešinja vas so zasedli 14. oziroma 12. mesto in gasilci pripravniki PGD 

Ojstriška vas - Tabor, ki so osvojili 16. mesto. Skupaj je bilo na državnem tekmovanju 192 ekip iz vseh 17 gasilskih 

regij. 

 

Nekaj statistike: 

 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 22 intervencij, ki so skupno trajale 24 ur in 10 

minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 30 minut, najkrajša pa le 10 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

 

V GPO Žalec je bilo 10 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Braslovče so imeli 6 intervencij, GPO 

Vransko in GPO Tabor sta imeli po eno intervencijo, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev ter GPO Polzela štiri 

intervencije. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Za darovanje krvi spodbujamo tudi mlade 
 

V zadnjem času se na območju Spodnje Savinjske doline čedalje manj krvodajalcev udeležuje terenskih krvodajalskih 

akcij. Na RKS – Območnem združenju Žalec ugotavljamo, da so razlogi v podjetjih, ki zaradi delovnega procesa ne 

morejo omogočiti delavcem udeležb 

na akcijah ter zavedanju mladih, ki 

nimajo dovolj informacij o tem. 

 

V Sloveniji smo 4. junija 1945 na 

Transfuzijskem oddelku pri 

Centralni vojni bolnici v Ljubljani 

odvzeli in konzervirali prvih 19 

steklenic krvi. Že vse od leta 1953, 

ko je organizacijo krvodajalskih 

akcij prevzel Rdeči križ Slovenije, 

naši krvodajalci darujejo kri 

prostovoljno, brezplačno in 

anonimno, kar je prvi pogoj varne 

krvi. Z gotovostjo lahko trdimo, da 

kri in zdravila iz krvi še nikoli niso bila tako varna in kakovostna kot so danes. 

 

S stalnim spremljanjem zalog krvi in porabe ter sprotnim ukrepanjem vseh sodelujočih v preskrbi s krvjo zagotavljajo 

transfuzijske službe tudi odgovorno, skrbno in racionalno ravnanje s krvjo.  
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Žalsko območno združenje Rdečega križa na leto organizira 10 terenskih krvodajalcev in na njih s pisnimi in SMS 

vabili povabi na vsako akcijo po 250 krvodajalcev, katerih podatke vodi v svoji evidenci. Po dve akciji sta na Vranskem 

in Polzeli ter Žalcu, Šempetru in Preboldu, udeleži pa se jih od 50 do 70 krvodajalcev. Po potrebi celjska transfuzijska 

služba in žalskem RK dodatno preko SMS sporočil povabijo krvodajalce, katerih kri potrebujejo v določenem trenutku. 

 

Pri nas lahko kri darujejo tisti, ki so stari med 18 in 65 let; moški jo darujejo vsake 4 mesece, ženske pa 3. Tiste, ki ne 

morejo več darovati krvi, želijo nadomestiti z novimi, mladimi krvodajalci, zato pozivajo vse mlade, stare 18 let in več, 

da se udeležijo katere izmed krvodajalskih akcij in s tem pokažejo svojo humanost do sočloveka, kajti nikoli se ne ve, 

kdaj bodo ravno oni potrebovali kri. Prijave: http://www.daruj-kri.si/vpis/. 

 

Do konca leta bodo krvodajalske akcije na našem območju: v Gasilskem domu Prebold 24. oktobra, od 7.00 do 10.00, v 

telovadnici UPI Ljudske univerze Žalec, 4. novembra, od 7.00 do 12.00 in v veroučni učilnici Župnije Polzela, 24. 

novembra, od 7.00 do 12.00. 

 

OZ RK Žalec 

 

 
 

 

Vabilo 

 

Tudi letos bomo nadaljevali s četrtkovimi vsakomesečnimi srečanji, kjer se bomo učili smiselno uporabljati SETVENI 

PRIROČNIK Marije THUN. 

 

Srečanja bodo vsak drugi četrtek v mesecu od 9. do 10. ure v sejni sobi Občine Tabor v Spodnji Savinjski dolini, in 

sicer: 

- 10. 10. 2019 

- 14. 11. 2019 

- 12. 12. 2019 

- 9. 1. 2020 

- 13. 2. 2020 

- 12. 3. 2020 

 

Vsebina bo vedno prilagojena, redna udeležba ni obvezna, vsakokrat ste dobrodošli. 

 

Priporočam barvice ali flomastre (rdeča, modra, rumena in vijolična barva) in Setveni priročnik za poljedelce, vrtičkarje 

in čebelarje Marije Thun za tekoče leto (prodaja v knjigarnah Mladinske knjige, pri Društvih Ajda, pri Založbi Ajda 

Vrzdenec). Prvi udeleženci boste Setveni priročnik prejeli brezplačno.  

 

Srečanja bom vodila Maja in po potrebi člani Društva Ajda Štajerska.   

 

Dobrodošli. 

 

Maja Klemen Cokan 

 

Lipa in lipov med 
 

Vonj cvetoče lipe je eden najlepših. Spominja na prve poletne dni, ko po naši krajini 

zadišijo lipe in lipovci. Skoraj ni vasi v Sloveniji, kjer se na vaškem trgu ne bohoti vsaj 

ena lipa, simbol slovenstva. S svojo mogočno krošnjo daje odlično senco, v času cvetenja 

pa nudi pašo čebelam. 

 

Lipa v simboliki 

 

Že v antiki je starim Grkom in Rimljanom lipa simbolizirala prijateljstvo ter nežno, zvesto 

ljubezen. Zakaj tudi ne, že sami listi lipe so srčaste oblike. Tudi v slovensko zavest je 

simbolni pomen lipe močno zasidran. Povezana je z različnimi običaji, šegami in 

navadami ter vaškim družabnim in političnim življenjem. Lipa je bila spoštovano drevo 

 

http://www.daruj-kri.si/vpis/
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med kmeti, meščani in plemiči. Pod senčnimi krošnjami lip so bile pogosto kamnite mize in klopi, priljubljena 

zbirališča vaških veljakov in vaške srenje nasploh. Tam so se zbirali, kramljali, tam se je jedlo, pilo, počivalo, igralo in 

veselilo. Tudi danes nas lahko lipa simbolično poveže v ključnih trenutkih. Tradicija sajenja lip se ohranja še danes, ne 

nazadnje tudi ob obiskih tujih državnikov, ki pogosto kje posadijo kakšno spominsko lipo.  

 

Na dan razglasitve neodvisnosti Republike Slovenije so lipo zasadili na Trgu republike pred slovenskim parlamentom. 

Samostojnost Slovenije pa zaznamujejo tudi številne druge lipe, ki so bile takrat zasajene na vseh koncih Slovenije. 

Tudi ob protokolarnem središču na Brdu pri Kranju so člani vlade zasadili lipe. Najstarejše naj bi bile zasajene še v času 

turških vpadov, na krajih, kjer so bili Turki premagani ali od koder so bili pregnani. Od lipovih drevoredov je 

najznamenitejši drevored »Napoleonove lipe« pred Logatcem ob državni cesti, ki je bila nekdaj glavna prometnica med 

Ljubljano in Trstom.  

 

Lipo lahko zasadimo tudi ob rojstvu otroka. Lipa, ki raste skupaj z otrokom, je dragocen spomin na začetek novega 

življenja in predstavlja pomemben korak k sožitju med človekom in naravo. 

 

Lipov med 

 

V Sloveniji prevladujeta dve vrsti lip, lipa in lipovec. Lipa cveti junija ali na začetku julija, lipovec cveti dva tedna 

pozneje. Čebele na njih naberejo sladko medičino ali mano in nam proizvedejo lipov med, iz posušenega cvetja pa si 

lahko pripravimo tudi okusen lipov čaj.  

 

Lipov med je svetlo rumene barve z zelenim odtenkom. Ima svež vonj po lipovem cvetju, mentolu, limonini lupini. 

Lahko je nektarnega ali maninega izvora, zato ima značilnosti obeh; 

v primeru nektarnega izvora hitro kristalizira, v drugem primeru nekoliko počasneje. Ker ni presladek in ima značilno 

osvežilno aromo, ga uporabimo tudi v kulinariki.  

 

mag. Andreja Kandolf Borovšak,  

Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Čebelarska zveza Slovenije 

 

 

 
 
 

Brezplačne aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij 

Hiša Sadeži družbe Žalec – OKTOBER 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)  

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«  

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  

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA  

»KUHARSKA DELAVNICA« 

 
Novosti v mesecu OKTOBRU 

 VSAKO SREDO ob 10.00: LIKOVNE DELAVNICE za odrasle (Erna Kumperger) 

OBČINA ŽALEC                                                                        
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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 . 

OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC 

Vsak ponedeljek: nadaljevalčni tečaj angleškega jezika (1. skupina) ob 17.00; 

vsako sredo: slovenščina za tujce ob 10.30; 

vsako sredo: nadaljevalni tečaj nemščine ob 17.00 in angleščine (2. skupina) 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.  DOBRA DELA NE 

POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA POTREBUJEJO VAS. 

Več info na: hisa-zalec@filantropija.org in 

051 669 714, FB Hiša Sadeži družbe Žalec          

http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec 

 

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

socialnega sklada in Občina Žalec. 
 

 

 
 

 

Prelisičili smo vreme 
 

Kljub nepredvidljivi vremenski napovedi smo učiteljice učencem 1., 2. in 3. razreda napovedale 1. športni dan. Torek, 17. 

9. 2019, nam je prinesel rahlo oblačno jutro, a brez dvoma primerno za pohod. Učenci so kot vedno točno prišli v šolo in 

razdelili smo malico. Da nam na poti ne bi manjkalo energije, pa je vsak v nahrbtniku imel še nekaj sladkega, česar smo se 

od vsega najbolj veselili.   

 

Pot nas je izpred šole vodila proti Pondorju, kjer smo pri 

»Sejalcu« že naredili prvi postanek in si privoščili požirek 

vode. Potem smo previdno prečkali glavno cesto in se 

napotili proti Vindiji. Pri eni izmed hiš smo na dvorišču 

pojedli jabolko, da smo lažje dočakali malico, ki smo si jo 

privoščili kar na travniku ob gozdu. Gozdna pot nas je po 

malici popeljala do avtoceste in ko smo spet prišli do 

travnika smo že bili v Kapli. Ker je bilo časa še več kot 

dovolj, smo se ustavili pri enem izmed drugošolcev in 

pojedli še zadnje dobrote iz nahrbtnika. Potem pa čez Kaplo 

in previdno čez cesto in že smo bili spet pri »Sejalcu« na 

zadnjem postanku pred koncem pohoda. 

 

Ob pogovoru in žgečkanju s travo nam je pot hitro minila, a noge so sporočale, da smo veliko prehodili in da smo že kar 

malo utrujeni. Zadnje atome energije smo namenili pesmi in kot bi mignil smo bili pri šoli. In ne, medveda nismo srečali. 

 

Učiteljice in učenci 1. VIO 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sobotni pohod na Mrzlico 
 

V soboto, 14. septembra 2019, se nas je zbralo 31 pohodnikov iz šole Tabor ter 

nekateri starejši planinci PD Tabor pred šolo v Taboru. Z avtobusom smo se 

odpeljali do Podmeje, nato smo pot nadaljevali peš proti vrhu Mrzlice, kjer je bilo 

tradicionalno srečanje Savinjčanov, Laščanov in Zasavcev. Hodili smo približno eno 

uro in pol. Pri planinski koči se je odvijala kulturna prireditev, ki je bila tudi 

zaključek akcije »Gluhi strežejo na planinskih kočah«. Pozdravila nas je županja 

Občine Trbovlje in pa Delavska  godba Trbovlje.  Po končani prireditvi je 

pohodnike zabaval ansambel Navihani muzikanti, ki so tudi nam namenili eno 

skladbo. K naši skupini deklet je pristopil tudi eden od gluhih in nas je naučil nekaj 

znakovnih kretenj. Bilo je zelo poučno in zabavno. Na koncu smo se skupaj še igrali 

Iz vrtca in šolskih klopi 

mailto:hisa-zalec@filantropija.org
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
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pantomimo. Odpravili smo se še do vrha Mrzlice in razgledne točke. Počasi smo se po strmini spuščali do avtobusa. Našli 

smo gobe. Z nekoliko zamude smo prijetno utrujeni in veseli prispeli nazaj do šole.  

  

                                                              Zala Lukman in Gaja Miklaužič, 7.c 

 
 

 

 

Podoknica Nedeljskega pevkam MePZ Tabor 
 

Člani in članice Pevskega društva Tabor smo tako kot 

šolarji z vajami pričeli že prvi teden septembra. 

Glasilke se še niso čisto spočile od minule jubilejne 

sezone, ko smo že imeli svoj prvi letošnji nastop. 

Moški del zbora je namreč s pomočjo lovcev Lovske 

družine Tabor in Hiše Lisjak čez poletje sklenil, da se 

bo na prav poseben način poklonil članicam zbora ob 

30-letnici delovanja.  

 

V petek, 13. septembra, je na idilični lokaciji lovske 

koče nad Taborom dolgoletna članica Vaska 

Hočevar, ki je nedavno praznovala tudi svoj okrogli 

življenjski jubilej, v imenu vseh pevk sprejela 

podokničarja Franca Pestotnika s tednika Nedeljski 

dnevnik. 

 

Seveda pevci v svoj rajon ne spustijo kar vsakogar, zato so Podokničarja na lovski koči pričakali najprej lovski čuvaj, ki ga 

je upodobil župan in pevec Marko Semprimožnik. Obtožil ga je krivolova, a Podokničar nezakonitega lova ni priznal. 

Sosedov Jože je preveril, če si morda ni ustrojil kože njegovega jagenjčka in napravil torbe … a Jožetova ovca je bila črne 

barve in ne bele kot Podokničarjeva borša. Prišli so tudi gasilci iz Ojstriške vasi, ker so dobili sporočilo, da se okoli potika 

požigalec, manjkal pa ni niti policist, a zločina mu niso dokazali. Ko se je 

Podokničar po lestvi majavo vendarle povzpel do balkona, ga je pričakal še hišni 

čuvaj. Kar nekaj prerekanja ter merjenja moči okoli dote v obliki zemlje in 

traktorjev je bilo potrebnega, preden je coklar vendarle lahko pozdravil pevko. 

Podaril ji je velik šopek belo-rožnatih lilij in poljub. Seveda smo vasovanje člani 

in članice zbora spremljali najbolje kot znamo – s pesmijo. Za presenečenje so 

poskrbeli še pevci MePZ 

Tabor, ki so vsem 

predstavnicam zbora zapeli 

čisto pravo podoknico. Na 

prireditvi so na lovske 

rogove zaigrali še Savinjski 

rogisti, za glasbo je 

poskrbela skupina Zaka' pa 

ne, hrano in pijačo pa so 

postregli gostinci Hiše 

Lisjak.  

 

Pevcem in pevkam Pevskega društva Tabor res ni nikoli dolgčas, zato vas vabimo v svoje vrste. Pridružite se nam – vaje 

potekajo vsak petek zvečer.  

 

Na koncu naj dodamo še vabilo na naš naslednji nastop. Vabljeni na tradicionalno proslavo in srečanje v spomin na prvo 

frontalno bitke štajerskega bataljona, ki bo 5. oktobra na Čreti s pričetkom ob 11. uri. 

 

Pevsko društvo Tabor 

Foto: Boris Sajovic 

Aktivnosti naših društev 
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Ustvarjalne počitnice 
 

Letos je Zveza likovnih društev Slovenije drugič pripravila MINI PALETO za osnovnošolce, tokrat na gradu Komenda na 

Polzeli, v soboto, 14. septembra. Dela so na ogled do 5. oktobra 2019. 

 

Mini paleta je namenjena otrokom, ki obiskujejo osnovno šolo. Prav vsak udeleženec je na odprtju prejel za svoje delo 

priznanje za udeležbo na natečaju. Tri dela so bila izbrana za zlato, srebrno in bronasto mini paleto in simbolično nagrajena  

s praktičnimi nagradami.  

 

Pri KD »Ivan Cankar« Tabor v Spodnji Savinjski dolini smo se s skupino 6 ustvarjalk Malih Kobilic udeležili dogodka. 

Tema slikanja je bila »živali« in nastalo je 14 del na platnu 30 x 40. Rezultat je bil odličen:  

 

- Lara JEZERNIK je za svoje delo dobila srebrno paleto,   

- Brina HABJAN pa bronasto paleto. 

 

Zlata paleta je tokrat šla v Velenje. Čestitke obema dobitnicama!  

 

Ostalim: Niki Habjan, Uli Rak Jezernik, Lari Rak Jezernik in Lani Paulini Veniger prav tako čestitke in uspešno novo 

šolsko leto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mesecu oktobru in novembru 

v a b i m o 

na ustvarjalne slikarske delavnice 

za osnovnošolce, 

ki bodo v našem društvu. 

Te bodo ob sobotah od 9. do 11. ure v Domu krajanov Tabor.  

V mesecu decembru bo razstava! 

Prijave na 068 146 126 (Julija) 
 

                                                                     

 

 Likovna sekcija Mavrica, KD Ivan Cankar Tabor 
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Člansko tekmovanje in tekmovanje starejših gasilk in gasilcev GZ Žalec 
 

V soboto, 14. 9. 2019, je v Libojah potekalo tekmovanje GZ Žalec za starejše gasilke in gasilce. Tekmovanja so se 

udeležile naše starejše gasilke, na katerem so dosegle 1. mesto. 

 

 V nedeljo, 15. 9. 2019, pa je v Žalcu potekalo člansko tekmovanje GZ Žalec. Tekmovanja smo se udeležili s kar 4 ekipami 

in tako bili edini izmed vseh gasilskih društev, da smo tekmovali prav v vsaki kategoriji. Rezultati so bili sledeči: članice A 

so dosegle 3. mesto, člani A 6. mesto, članice B 5. mesto in člani B 7. mesto.  

 

Veseli smo, da sta si iz našega društva kar 2 ekipi priborili pravico nastopa na regijskem tekmovanju, ki bo v soboto, 28. 9. 

2019 v Velenju. Vsem tekmovalnim enotam iskreno čestitamo za dosežene rezultate, članicam A ter starejšim gasilkam pa 

želimo veliko športne sreče na regijskem tekmovanju! 

 

Na pomoč! 
 

PGD Kapla – Pondor 

 

 

 

 

 

Uspehi pionirjev v letu 2019 
 

V letošnjem letu si je ekipa pionirjev zadala načrt, da bo tekmovala v Ligi mladine Savinjsko-Šaleške regije. Tako so se 

odpravili na vse 4 tekme, ki so bile razpisane. 1. tekma je potekala v Latkovi vasi, kjer so zasedli 4. mesto. Druga tekma je 

bila v Šmartnem ob Paki, kjer so dosegli 6. mesto. Na 3. tekmo so se odpravili v Logarsko dolino in tam ponovno zasedli 4. 

mesto, ki pa je imelo malo grenkega priokusa, saj so se jim stopničke izmuznile le za 0,5 točke. To jim ni vzelo zagona, saj 

je naslednji dan, 22. 9. 2019, potekala zadnja tekma v Žalcu, tam pa so dosegli 3. mesto. Seštevek vseh štirih tekem je 

zadoščal, da so v skupni razvrstitvi lige zasedli odlično 3. mesto.   

 

V Žalcu, 22. 9. 2019, je rezultat izvedbe vaje veljal tudi za tekmovanje GZ Žalec, tako so naši pionirji izmed vseh enot, ki 

so tekmovale iz Gasilske zveze Žalec, dosegli 2. mesto in si tako priborili mesto na regijskem tekmovanju. 

 

Ker vemo, da je društvo uspešno, če skrbimo za naše najmlajše in jih skozi igro ter tekmovanja vzgajamo v uspešne 

gasilce, smo še toliko bolj veseli, da vidimo nadobudne otroke, kako radi zahajajo v naš gasilski dom in v njem preživljajo 

svoj prosti čas. 

 

Ekipi pionirjev in njihovem mentorju Ivanu Hrastniku želimo uspešen nastop na regijskem tekmovanju ter obilo športne 

sreče! 

 

Na pomoč! 

 

PGD Kapla – Pondor 
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Tudi Taborčani na tradicionalnem septembrskem srečanju na Mrzlici 
 

V soboto, 14. septembra, smo se na tradicionalno srečanje Savinjčanov, Zasavcev in Laščanov na Mrzlici v lepem sončnem 

vremenu podali tudi člani Planinskega društva Tabor, Turističnega društva Tabor in ostali Taborčani športnega duha. 

 

Pri organizaciji, ki si jo vsako leto izmenjujemo, sodelujemo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Laško, Prebold, Tabor in 

Žalec. Tokratni organizatorji so bili Trboveljčani, ki so poskrbeli za kulturni program z Delavsko godbo Trbovlje in za 

brezplačen golaž. Srečanje je bilo letos nekaj posebnega. Na Mrzlici je namreč istočasno potekala zaključna prireditev 

akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah, zato je bilo tokrat naročanje hrane in pijače še posebej zanimivo – potekalo je 

namreč v znakovnem jeziku. 

 

Kot zanimivost smo izvedeli, da se je koča na Mrzlici v letošnjem natečaju Naj planinska koča 2019 med planinskimi 

kočami uvrstila na drugo mesto. 

 

Zaradi  jasnega dne nam je 1.122 m visok vrh Mrzlice ponujal širok razgled na okoliško hribovje in gorovje, kot so 

Gozdnik, Šmohor, Malič, Boč, Kopitnik, Lisca, Kum, na Julijce s Triglavom, Čemšeniško planino, Dobrovlje, Golte, Goro 

Oljko, Kamniške Alpe in še in še.  

 

Nekdaj politično srečanje se je z leti spremenilo v družabno srečanje, kjer se ljudje ob dobri hrani in pijači radi veselo 

podružijo in tudi zaplešejo. Za dobro glasbo so poskrbeli člani našega ansambla Navihani muzikanti. 

 

Saša Zidanšek Obreza 
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VAROVANJE ŠOLARJEV V PROMETU V PRVIH ŠOLSKIH DNEH 

 

Fotokotiček 
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Zgodilo se bo 

Oglasi 

 

 

 

 
 

Obveščamo vse občane, da bo v 

 

nedeljo, 13. 10. 2019, od 8.00 do 11.00 

v prostorih PGD Loke 

letni pregled gasilnih aparatov. 

 

Možen bo tudi nakup novih gasilnikov. 

 

Prosim, da prinesete svoje gasilnike na servis in s tem zagotovite njihovo brezhibno delovanje. V primeru, da ga še nimate 

v hiši ali v avtu, se lahko odločite za nakup novega, saj nikoli ne vemo, kdaj in kje nas lahko preseneti ogenj. 

 

Lep pozdrav.  

 

Upravni odbor PGD Loke 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – OKTOBER 2019 

 
 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

3. 10. 2019  

16.00 

Srečanje stanovalcev Našega doma, Doma 

upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn 

KO SPREGOVORI SRCE, 

ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE 

Avla Doma II. 

slovenskega tabora 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec 

(03 712 12 52, 

03 703 12 80) 

4. 10. 2019 
Začetek bralnega projekta 

MALI SAVINJČANI BEREMO 2019/20 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 
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5. 10. 2019  

11.00 
OBLETNICA PRVE FRONTALNE 

BITKE NA ČRETI 
Čreta KOZB Vransko 

5. 10. 2019     
12.00–17.00 

110 LET AMZS 
AMZS Center varne 

vožnje 
AMZS d. d. 

5. 10. 2019  

19.30 
12. LETNI KONCERT 

FOLKLORNEGA DRUŠTVA VRANSKO 
Kulturni dom Vransko 

Folklorno društvo 

Vransko 

(041 270 546) 

11. 10. 2019  

14.00 
KOSTANJEV PIKNIK 

Prostori Društva 

upokojencev Vransko 

Društvo upokojencev 

Vransko 

(03 5725 227) 

12. 10. 2019  

10.00 

Otroški abonma in izven 

GUSARSKI ZAKLAD 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 

031 210 298) 

15. 10. 2019 
10.00 

BRALNA URA S FRANCIJEM 

KRALJEM 
Naš dom 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

17. 10. 2019  

18.00 

Predavanje Maje Papič, JSKD 

KULTURNA DRUŠTVA IN SODOBNI 

ČAS 

Schwentnerjeva hiša 

ZKTŠ Vransko in 

OI JSKD Žalec 

(031 210 298) 

18. 10. 2019  

20.00 

Veliki koncert Kvatropirci  & Klapa 

Kampanel 

ŽELIM 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 10, 

031 210 298) 

19. 10. 2019 

19.30 

Gledališki abonma in izven 

MOŽA JE ZATAJILA 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 

031 210 298) 

22. 10. 2019  

18.00 
ČAROVNIŠKA PRAVLJIČNA URA 

Z IRENO IN NINO 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

24. 10. 2019  

18.00 

Odprtje razstave Aca Markoviča 

50 LET MOJEGA USTVARJANJA 
Schwentnerjeva hiša 

ZKTŠ Vransko 

(041 919 829) 

31. 10. 2019  

11.00 

KOMEMORACIJA OB 

DNEVU SPOMINA NA MRTVE 

Pri spomeniku padlih 

borcev na Gorici 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 
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... in še modrosti naših babic 
 Vinotoka deževanje, grudna vetrovo divjanje. 

 

 

 

 
 

 

 Če je Gal (16. 10.) toploten in suh, bo leto, ki pride, z močo skopuh.  
 

 Vlažen, mrzel Luka (18. 10.), kmalu sneg prikuka.  

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 

SREDA, 

9. 10. 
18.00–20.00 

PREDAVANJE 

PRANOTERAPEVTA 

TOMISLAVA BRUMCA: 

LEKARNA V NAS, 2. del 

Občina Tabor, 

sejna soba 

 

Damijana Lukman 

(031 328 990) 

ČETRTEK, 

10. 10. 
9.00-10.00 

KROŽEK 

BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Kmetijsko gozdarski 

zavod Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

SOBOTA, 

12. 10. 
8.00–13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o. 

Kapla 16 

Steyr klub 

Savinjske doline 

(041 620 270) 

SOBOTA, 

12. 10. 
10.00–13.00 

URADNA OTVORITEV 

PEŠPOTI TABOR–OJSTRIŠKA 

VAS IN NEPOKRITEGA 

ŠPORTNEGA OBJEKTA 

RAZGAN 

pešpot in 

igrišče Razgan 

Občina Tabor in partnerji 

na projektu 

(03 705 70 88) 

SOBOTA, 

12. 10. 
18.00–21.00 

58. SREČANJE VETERANOV 

GZ ŽALEC 

Dom krajanov 

Tabor 

GZ Žalec 

(051 382 886) 

NEDELJA, 

13. 10. 
8.00–11.00 

PREGLED GASILNIH 

APARATOV 

Gasilski dom 

PGD Loke 

PGD Loke 

(041 388 934) 

PETEK, 

25. 10. 
11.10 

KOMEMORACIJA 

OB DNEVU SPOMINA NA 

MRTVE 

pri spomenikih 

padlim borcem 

NOB 

pri Vrtcu Tabor 

POŠ Tabor 

(03 703 23 70) 

TOREK, 

29. 10. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska 

knjižnica Tabor 

Medobč. spl. knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52)                                                 

 

               »Človek je toliko vreden, kolikor ima v sebi ljubezni.« 
 

 

 

 

 (Rihard Jakopič) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, POŠ Tabor, Naš dom 

Vransko, Tone Tavčar, Saša Zidanšek Obreza, Peter Strouhal, Boris Sajovic, 

Majda Turnšek, Andrej Turnšek, ČZS, PGD Kapla – Pondor, TD Tabor, Pevsko 

društvo Tabor, Taekwon-do klub Škorpijon Ljubljana. 

 

Koledar dogodkov in prireditev – oktober 2019 
 



Jesensko jutro
Foto: Saša Zidanšek O

breza


