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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj ali veliki traven, mesec pomladne rasti in cvetenja. Med mnogimi rastlinami naj 

omenim vsem dobro poznan bezeg, ki ravno v tem obdobju cveti in nas omamlja s 

svojim vonjem. Je izjemna zdravilna in vsestranska rastlina, iz cvetov lahko naredimo 

čaj, bezgovo cvrtje, šabeso, marmelado ali bezgov sok. Njegove liste nekateri 

uporabljajo tudi kot obkladek za rane. Spoštujmo naravo ter njene cvetove in ona nam 

bo to vračala. 

Alenka Kreča Šmid,  

odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala sodelujočim in kadrovske spremembe 

 

Še enkrat hvala vsem, ki ste aktivno sodelovali pri organizaciji občinskega praznika, torej na 17. slavnostni seji in 23. 

Šentjurskem sejmu ter na ostalih spremljajočih dogodkih našega praznika. 

 

Končuje se javna razgrnitev OPN. Obravnavane bodo vse pripombe s strani izdelovalca in tudi upoštevane, če ne bodo 

kršeni zakonski predpisi. Druga presoja bo posredovana na pristojna ministrstva pred dopusti in, upam, tudi pozitivno 

vrnjena. 

 

OS je sprejel maksimalno možno regresiranje ekološke takse za okolje, ki jo naš proračun za leto 2015 še dovoljuje in da 

bo še možno minimalno vlaganje v komunalno infrastrukturo. Sicer bi bil dvig cen za nas uporabnike nevzdržen.  

 

Plačan je drugi del kupnine za domačijo Stropnik v Ojstriški vasi. Takoj po prenosu lastništva bomo pričeli z urejanjem in 

zavarovali okolico. 

 

S 1. majem 2015 je začasno vodenje občinske uprave prevzela Alenka Kreča Šmid, višja svetovalka III. Zaradi 

porodniških odsotnosti dveh zaposlenih smo za predviden čas 11 mesecev zaposlili Ano Leskovšek, referentko III. 

 

Župan Tone Grobler 

 
 

 

 

Iz županovega kabineta 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://jazkuham.si/bezeg-clanek-430&ei=Xn9dVajJB6Ky7QaH_IGwCw&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNEuvQrEhNPA7dz6JWf4SQN0czYNQA&ust=1432277099006352
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Novorojenčki in prvošolčki pri županu 

 

Ob dnevu družine, ki ga obeležujemo 15. maja, je že vrsto let v navadi, da župan sprejme najmlajše Taborčane, in sicer 

tiste, ki so se rodili po 15. aprilu lani, in tiste, ki bodo letošnjo jesen prvič prestopili šolski prag. Tako smo povabili kar 27 

novorojenčkov, kar je za 5 več kot lani, in 13 bodočih prvošolčkov, kar je kar za 9 manj kot lani. Iz proračuna je občina 

vsakemu izmed njih zagotovila darilo. Novorojenčkom je namenila 150 evrov, prvošolčkom pa je poklonila simbolično 

pozornost – rumeno rutico in kresničko za boljšo prepoznavnost in varnost v cestnem prometu. Na prireditvi, ki je potekala 

v Domu krajanov Tabor, je otroke in njihove starše ter skrbnike nagovoril župan Anton Grobler, dogajanje pa je popestril 

nastop otrok iz vrtca in šole pod vodstvom Manje Majcen. Po uradnem delu so za prigrizek poskrbele prizadevne članice 

Društva žena in deklet občine Tabor. Udeležba mladih navihančkov je potrdila, da se za prihodnost Tabora ne gre bati. 

 

Alenka Kreča Šmid  

 
 

 

 

 

 

 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008;ZVO-1B, 

108/2009, 80/2010-ZUPUDPP, 43/2011;ZKZ-C, 57/2012, 57/2012;ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013-

sklep US) ter 29. čl. Statuta Občine Tabor (Uradni list Republike Slovenije ŠT. 120/06, 51/2010 ) župan 

občine Tabor podaja naslednje 

 

J A V N O   N A Z N A N I L O 

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Tabor 

 

I. 

Javno se razgrne: 

Dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Tabor, ki ga je pod številko 49-2008 izdelalo podjetje 

Urbanisti, d. o. o., iz Celja. 

 

II.  

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno za obdobje od četrtka, 7. maja 2015, do ponedeljka, 8. junija 2015, in 

sicer v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, Tabor.  

Javna obravnava bo potekala v torek, 26. maja 2015, s pričetkom ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Tabor, Tabor 21, 

v Taboru.  

V času javne razgrnitve bo del gradiva na vpogled tudi na spletni strani: http://www.obcina-tabor.si/.  

 

III. 

H gradivu lahko v času javne razgrnitve, najkasneje do ponedeljka, 8. junija 2015, podajo svoje pripombe in predloge vse 

zainteresirane fizične in pravne osebe. Pisne pripombe oziroma predlogi se posredujejo na upravo Občine Tabor, Tabor 21, 

Tabor, na elektronski naslov: info@obcina-tabor.si, lahko pa se vpišejo v knjigo pripomb. Pripombe in predlogi se lahko 

podajo tudi ustno na javni obravnavi.  

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Prejeli smo 

Spoštovani občani! 

 

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

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu,  od 17. do 19. ure.  
 

 

 

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

št. 040 303 888. 

 

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

pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem sodišču v Celju 

ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, stvarnopravnih 

razmerij (nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne zakonodaje (kršitve pravic 

iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja (zapuščinski postopki, urejanje razmerij za časa 

življenja…) in z drugih pravnih področij.  

 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                      

                                                                                                                          Vaša pravna klinika                                               

 

Nudi  

BREZPLAČNO 
 

PODJETNIŠKO 

IN DAVČNO 

SVETOVANJE 
 

v prostorih Občine 

Tabor. 

 
Nujna je predhodna 

najava na tel. št.  

(03) 712 05 00  

za zagotovitev 

prisotnosti 

strokovne osebe.  

 

Na zgoraj navedeno telefonsko številko in e-naslov miha.centrih@pravnaklinika.si se 

lahko obrnete tudi z vprašanji, ki se nanašajo na delo občinskega sveta in nasploh Občine 

Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v volilnem okraju Loke, sem vam na voljo v prostorih Občine Tabor 

tudi v času uradnih ur Pravne klinike, torej vsako prvo sredo v mesecu med 17.00 in 

19.00. 

Občina Tabor bo do vseh podanih pripomb oz. predlogov zavzela stališče in ga objavila skladno z zakonom na krajevno 

običajen način in na svetovnem spletu. Še posebej bo pisno po pošti o zavzetih stališčih obvestila lastnike zemljišč, ki se 

jim z OPN spreminja namenska raba in bodo na to spremembo podali pripombo oz. predlog. Zaradi obvestila o zavzetih 

stališčih do podanih predlogov in pripomb naj zato pripombodajalci pisnim pripombam oz. predlogom pripišejo svoj 

naslov ter številke zemljiških parcel in oznake katastrskih občin, na katere se pripomba oz. predlog nanaša. V kolikor 

naslovi ne bodo jasno navedeni, Občina Tabor o zavzetem stališču lastnika ne bo obvestila pisno. 

 

IV. 

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si , na oglasni deski Občine Tabor in v 

informatorju Novice izpod Krvavice. 

 

Številka: 35040/2015                                                                                                                                        Anton Grobler, 

Datum: 13. 4. 2015                                                                                                                                 župan Občine Tabor 

 

*Javna obravnava je že potekala v torek, 26. maja 2015, s pričetkom ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Tabor, Tabor 21, 

v Taboru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Salamijada v Miklavžu, deseta po vrsti 

 

To pa že zasluži naziv tradicionalna. Tokrat prvič na novi lokaciji, v degustacijskem prostoru STARA ŠTALA na kmetiji 

Laznik, po domače Grabner, v Miklavžu. Prizadevni organizatorji, s kmetom Adijem Laznikom na čelu, so letos uspeli 

privabiti kar 23 vzorcev salam iz ožje in širše okolice našega kraja. Čudoviti degustacijski ambient, ki je namenjen 

dopolnilni turistični dejavnosti kmetije Laznik, je pokal po vseh šivih, saj se je zbralo preko 60 ljubiteljev salam, tako 

razstavljavcev kot občudovalcev, ki so okušali suhomesnate dobrote s kruhom iz kmečke peči kmetije Urh, prav tako iz 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Miklavža. Kupice pa so se bleščale v rubinasti barvi dolenjskega cvička. Poseben poudarek delu prizadevnih 

organizatorjev pa je dodal s svojim obiskom še predsednik Društva salamarjev Sevnica gospod Stane Krnc, ki je tudi 

opravil častno podelitev priznanj vsem tekmovalcem, še posebej pa dobitnikom nazivov najboljših izdelovalcev salam na 

salamijadi v Miklavžu za leto 2015. Strokovna  

komisija v zasedbi Marjan Petrič, Lojze Meglič, Janez 

Šumak, Marko Semprimožnik in Bojan Šolinc je 

dodelila vrstni red najboljših 7 salam v naslednjem 

vrstnem redu: 

 

1. Dani Zupančič:  62,6 točk 

2. Franc Grobler:62,4 točke 

3. Ivan Štrajhar:60,5 točke 

4. Adi Laznik:60,4 točke 

5. Žan Laznik:60,0 točk 

6. Viki Blatnik:58,1 točke 

7. Rudi Kos:55,9 točke 

Za ugotavljanje pravih lastnosti salam pa je potrebno tudi zelo strokovno rezanje salam, kar pa je z odliko opravil Karli 

Cizej. Pri vsakoletni organizaciji salamijade pa je desna roka kmetije Laznik tudi družina Zupanc, ki skrbi za vso potrebno 

administracijo in obdelavo rezultatov. Letos so organizatorji poskrbeli za posebno zbiranje stav, ko se je ugotavljala teža 

salame skupaj z narezno desko. Najboljši občutek je pokazal Kisovarjev Jure in svojim, sicer čudovitim lastnim salamam, 

dodal še trofejno nagradno salamo z desko vred. Torej veste, kam vas naj vodi naslednji planinski obisk. 

 

Salamijada pa je imela tudi posebnega gosta, Krjavlja iz Muljave, ki pa je tokrat pustil svojo kozo doma. Razdrl je nekaj 

sočnih, da so ob smehu in dobri volji režnji najboljših salam ob najboljšem domačem hlebcu in najboljši dolenjski kapljici 

številnim obiskovalcem še bolj teknili. STARA ŠTALA pa se je ob prijaznih domačinih Vike, Adija, Žana, Luke in Žige 

pokazala kot izviren ambient dodatne turistične ponudbe kmetije Laznik. 

 

Zapisala kronistka salamijad v Miklavžu 

Inka Jazbinšek 

 

Otvoritev Konopljarne Hannah biz v Kapli 

 

V petek, 24. aprila, je bil v okviru šentjurskega praznika v Kapli dan 

odprtih vrat in otvoritev Konopljarne Hanah biz, d. o. o., katere vodja je 

Tomaž Sušnik. Dneva odprtih vrat na kmetiji Janeza Kralja, kjer ima 

konopljarna obrat, se je udeležilo izjemno veliko število ljudi iz bližnje 

in daljne okolice, potencialnih pridelovalcev industrijske konoplje, 

sosedov in drugih občanov. Med gosti so bili župan Občine Tabor 

Anton Grobler, podžupan Ludvik Miklavc in Maja Klemen Cokan, 

svetovalka pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.  

 

Sušnik in sodelavci so zbrane prijetno presenetili s slavnostno 

pripravljenimi mizami z jedmi, sladicami in celo pivom iz konoplje. Ob 

otvoritvi je zbrane nagovoril Tomaž Sušnik, vrv iz konoplje pa sta 

slavnostno prerezala Jožef Sušnik in konstruktor strojev Mirko Hudl iz 

Avstrije. Vsem zainteresiranim so predstavili notranjosti konopljarne, 

celoten predelovalni proces ter sušilnico. 

 

Industrijska konoplja, predelana v Kapli, bo služila predvsem v 

gradbeništvu. Konopljina volna oz. izolacija in konopljin granulat oz. 

pezdir sta odličen nadomestek običajnih materialov za ekogradnje. 

Veliko zanimanja so obiskovalci pokazali še za ostale produkte, kot so 

olja, naravna kozmetika (razne kreme), ekološki prehranski izdelki 

(moka, proteini, semena),  tekstilni izdelki, vrvi. Nekatere izmed njih 

prodajajo tudi v taborskem Tic-u.  

Mihael Kokole 
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pristojni občini.  

Arabski svet iz prve roke 

 

O arabskem svetu ponavadi vemo le toliko, kolikor se učimo v šoli in 

ujamemo iz dnevnih poročil, ki pa so žal vse prevečkrat le negativna. V 

sredo, 13. maja, smo o življenju tam ogromno izvedeli na povsem 

drugačen način. S svojim neizčrpnim znanjem in velikim žarom nam je 

neznani svet približal gospod Ali Khodary, sudanski Slovenec, ki že več 

kot tri desetletja živi v naši državi in dobro pozna prednosti in slabosti 

življenja v Evropi in v Severni Afriki. Ob njegovem doživetem 

pripovedovanju smo si naslikali nek drugačen, nam nenavaden svet, včasih 

bolj krivičen, včasih mogoče celo bolj razumljiv. V tistem svetu je le malo 

možnosti za popravni izpit, saj težko prideš že do svoje priložnosti. Priložnosti za šolanje, za zdravje, za hrano, za lepše 

življenje.  

 

Gospod Khodary nam je predstavil tudi arabske številke, 

pisavo, nam prinesel nekaj zanimivih predmetov v ogled in nas 

naučil par arabskih besed. Učenci so se ob spremljavi arabske 

glasbe naučili po arabsko napisati tudi svoje ime. Ampak od 

tega posebnega obiska je ostalo veliko več kot le nekaj 

pismenk na papirju in rokah naših učencev. Ostaja misel na 

nekoga, ki je ogromno doživel, zna ceniti dobro in si želi 

pozitivnih sprememb. Ljubezen in ne sovraštvo je pravi 

odgovor na vse. Uči se in bodi hvaležen sta zlata nasveta, ki sta 

dobila prav poseben pomen skozi Alijevo pripoved. Gospod 

Khodary, hvaležni smo za dan, ki ste ga preživeli z nami. 

Učenci OŠ Prebold 

 

Erik Špacapan osvojil drugo mesto 

 

V nedeljo, 24. maja 2015, je Planinsko društvo K2 organiziralo prvo tekmo za 

osnovnošolce v športnem plezanju v Spodnji Savinjski dolini. Tekma se je 

odvijala na umetni plezalni steni v OŠ Griže.  

 

Tekme se je udeležil tudi občan Občine Tabor, perspektivni mladi plezalec Erik 

Špacapan in osvojil odlično drugo mesto v kategoriji  »1. triade OŠ – dečki«. 

                               

Planinsko društvo K2 

 

 

Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 

 

V Zakonu o graditvi objektov je definirano, da je nezahteven objekt konstrukcijsko manj zahteven objekt. Enostaven 

objekt pa je definiran kot konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega 

preverjanja, ni objekt z vplivi na okolje. Že uvodoma je potrebno poudariti, da tovrstni objekti niso namenjeni bivanju. 

Npr. kmetijsko-gozdarski objekti, kot so kmečka lopa ali vrtne lope, ni možno uporabljati za prebivanje oz. kot vikend 

hiše. 

 

To so preprosti objekti, ki pa se med sabo razlikujejo, pomembna je njihova velikost. Investitorji 

morajo biti pozorni oz. morajo vedeti, da je treba za nezahteven objekt pridobiti gradbeno 

dovoljenje (čeprav po poenostavljenem postopku), medtem ko ga za enostaven objekt ni 

treba. Kljub temu je tudi za enostaven objekt treba pridobiti soglasje ustreznega 

soglasodajalca, če njegova umestitev posega v območja varovalnih pasov ali 

varovana območja in ne sme biti v nasprotju s prostorskim aktom, ki ureja 

območje, na katerem želi investitor postaviti željen objekt. Investitorji lahko oz. morate navedeno preveriti na  
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Kaj spada med nezahtevne in enostavne objekte opredeljuje Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. 

Za vse tiste, ki vas podrobneje zanima, kaj sodi v predmetno skupino objektov, vam priporočamo, da si preberete prej 

citirano uredbo, katero lahko najdete na naslednji povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6200. 

V nadaljevanju so zajeti nekateri najpogostejši primeri nezahtevnih in enostavnih objektov. 

 

Nadstreški za avtomobile, garaže, drvarnice, zimski vrtovi, pokrita skladišča, razne ute, vetrolovi, letne kuhinje in 

podobni objekti majhnih dimenzij v pritlični, enoetažni izvedbi spadajo med nezahtevne objekte, če imajo površino do 

vključno 50 m
2
. Če so manjši, s površino do vključno 20 m

2
, spadajo med enostavne objekte.  

 

Objekti za rejo živali so enoetažni objekti s površino do vključno 100 m
2
 in ribogojnice do prostornine vključno 2.000 

m
3
 spadajo med nezahtevne objekte (na primer hlev, svinjak, staja, kobilarna, čebelnjak ipd.).  

 

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so namenjeni kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju (na primer 

kozolec, pastirski stan, kmečka lopa, silos, kašča, grajen rastlinjak, zbiralnik gnojevke, vinska klet ipd.). Med 

enostavne objekte spadajo stavbe pritlične enoetažne izvedbe in imajo površino do 40 m
2
, med nezahtevne pa če imajo 

površino do vključno 150 m
2
 in so visoke do vključno 6 m. Med enostavne objekte spadajo tudi stolpni silosi, če so visoki 

do 5 m, z višino od 5 do 10 m pa med nezahtevne. Noben zbiralnik gnojevke ne spada med enostavne objekte, med 

nezahtevne objekte pa spadajo zbiralniki do prostornine vključno 1.000 m
3
. Dvojni kozolci toplarji do površine 40 m

2
 

spadajo med enostavne objekte, med nezahtevne pa do površine vključno do 150 m
2
.  

 

Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost s površino do vključno 80 m
2
 (skupno) spadajo med 

nezahtevne objekte. Sem spadajo npr. zidanice, sušilnice, oljarne, mlini ipd. 

 

Stranke nas pogosto sprašujejo, ali lahko oz. pod kakšnimi pogoji lahko postavijo ograjo ali podporne zidove (škarpe). 

  

Ograja spada med nezahtevne objekte, če je višja od 2 m in nižja od 3 m. Ograja višine vključno do 2 m je enostaven 

objekt, za katerega je potrebo upoštevati zgoraj navedeno. Podporni zid (škarpa) kot konstrukcija med dvema višinama 

zemljišča, ki preprečuje zdrs zemljine, spada med nezahtevne objekte, če je njegova višina do 1,5 m. Zanj potrebujemo 

gradbeno dovoljenje po poenostavljenem postopku. Če je njegova višina do 0,5 m, spada med enostavne objekte in zanj 

gradbenega dovoljenja ne potrebujemo, seveda je potrebno upoštevati tudi v tem primeru že zgoraj navede pogoje. Če je 

podporni zid višji od 1,5 m, spada med manj zahtevne objekte in zanj potrebujemo gradbeno dovoljenje z ustreznimi 

projekti, podobno kot za hišo. Posebno pomemben je statični izračun in izračun debeline zidu z načrtom armature, da zid 

zdrži pritisk zemljine za sabo. 

 

Investitorji zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta vložite na predpisanem obrazcu, ki 

ga dobite na Upravni enoti Žalec, katera je tudi pristojna za izdajo gradbenega dovoljenja. 

 

 Zahtevi je potrebno priložiti: 

 tloris, značilni prerezi (profili), pogledi oz. oblikovanje objekta in terena; 

 prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem 

prikazu v merilu 1:500 ali 1:1000, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč; 

 soglasja pristojnih soglasodajalcev, če se gradi v območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture 

(npr. vodovod, kanalizacija, ceste, plinovod, električno omrežje) ali varovalnih območij (npr. kulturna dediščina, 

naravovarstveno območje) ali soglasje lastnikov sosednjih zemljišč, glede na lego in vrsto objekta ter prostorski 

akt; 

 dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo (npr. notarsko overjena  pogodba s 

predlogom za vpis v zemljiško knjigo). 

 

Pri pristojnem soglasodajalcu je vlogi za izdajo soglasja treba priložiti prikaz lege objekta na zemljišču in značilne prereze. 

Dobro je vedeti, da prikaze lahko izdelate investitorji sami.  

 

V primeru dodatnih informacij vas vabimo na Upravno enoto Žalec, lahko nas pokličete  na tel. št. (03) 713 51 20 ali nam 

pišite na e-naslov: ue.zalec@gov.si. 

 

                                                             Simona Stanter, načelnica                 

    



 

7 

OZ RK Žalec 

Vsem občanom občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ki so lastniki greznic ali malih 

komunalnih čistilnih naprav (MKČN), namenjamo naslednje  

 

Obvestilo  za  javnost 
 

Na osnovi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 

vode iz malih komunalnih čistilnih naprav  (Ur. l. RS, št. 

98/2007, 30/2010) je: 

- komunalno ali industrijsko odpadno vodo ali 

mešanico obeh prepovedano odvajati v 

greznico, 

- komunalno odpadno vodo dovoljeno zbirati v 

nepretočni greznici, če čiščenje odpadne vode ni 

tehnično izvedljivo v mali komunalni čistilni 

napravi (MKČN), 

- v MKČN prepovedano odvajati industrijsko ali 

padavinsko odpadno vodo, 

- za MKČN do 50 PE potrebno imeti izjavo o 

lastnostih, da ustreza standardom iz zgoraj 

navedene uredbe, 

- za MKČN  do 50 PE mogoče izdelati oceno 

obratovanja namesto prvih meritev in namesto 

obratovalnega monitoringa, 

- za MKČN do 50 PE potrebno v celotnem 

obdobju obratovanja naprave hraniti 

dokumentacijo o opravljenih delih na MČN, 

podatke o ravnanju z blatom in podatke o 

izrednih dogodkih. 

 

Lastnik MKČN mora pred pričetkom uporabe MKČN ali 

nepretočne greznice o tem obvestiti izvajalca javne službe 

zaradi vpisa v evidenco in posredovati dokumentacijo o 

MKČN. Upravljavec MKČN mora omogočiti izvajalcu 

javne službe izvedbo prvih meritev, redno izvajanje 

obratovalnega monitoringa oz. izdelave ocene 

obratovanja MKČN in mu predložiti potrebne podatke za 

izdelavo poročila ali ocene. Več informacij najdete na 

spletni strani www.jkp-zalec.si/storitve/individualne-

male-cistilne-naprave/79 . 

 

GREZNICE 

Storitev praznjenja greznic izvaja JKP Žalec, d. o. o., 

v sodelovanju s prevozniki, ki imajo registracijo za 

opravljanje dejavnosti in sklenjeno pogodbo z JKP Žalec, 

d. o. o.: 

o Lednik & Lednik, d. o. o., Arja vas 

51b, Petrovče, 

o Hidroplanum, d. o. o., Kasaze 34b, 

Petrovče, 

o VOC Komunala, d. o. o., Cesta Leona 

Dobrotinška 16, Šentjur. 

Več informacij najdete na spletni strani www.jkp-

zalec.si/storitve/greznice/8 . 

 

V letu 2015 bomo izvajali redno praznjenje MKČN in 

greznic v naseljih: Arja vas, Gorica pri Šmartnem, Lopata 

pri Celju, Petrovče, Podlog (Žalec), Sp. Grušovlje, Čreta, 

Dobrovlje, Sp. Roje, Zalog, Zaloška Gorica, Zg. 

Grušovlje, Zg. Roje, Vransko, Polzela, Andraž, Breg 

(Polzela), Parižlje, Rakovlje, Črni vrh, Orla vas, Podkraj 

(Žalec), Prebold, Topovlje, Trnava, Zakl, Zg. Gorče, 

Žalec. 

 

KMETIJSKA GOSPODARSTVA 

Za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami (za 

stanovanjski objekt) je potrebno vložiti vlogo in priložiti 

priloge. Več informacij najdete na spletni strani  

www.jkp-zalec.si/storitve/kmetijska-dejavnost/185 . 

 

Žalec, maj 2015 

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d. o. o. 

 

Ponesrečenim je potrebno pomagati  
 

Pred Tušem Vransko je RKS – Območno združenje Žalec ob tednu Rdečega križa pripravilo prikaz uporabe defibrilatorja 

in temeljne postopke oživljanja. Mimoidoči so z zanimanjem spremljali prikaz in 

predavateljici zastavljali veliko vprašanj. 

 

Predavateljica prve pomoči Martina Lesjak Povše je nazorno prikazala ustrezne 

postopke nudenja prve pomoči na lutki za učenje z uporabo defibrilatorja. Tisti, 

ki so se namenili po nakupih, so se prej oglasili še pred stojnico in poskusili 

oživljanje. Med drugim jih je zanimalo, ali lahko ponesrečenim med oživljanjem 

zlomimo rebra, kako dolgo je potrebno oživljati in kako uporabljati defibrilator. 

 

Več kot 57 % vseh žrtev prometnih nesreč umre v prvih minutah po nesreči, pred 

prihodom reševalne ekipe. Do 85 % smrtnih primerov, ki bi jih lahko preprečili, pride pred prihodom reševalcev zaradi 

obstrukcije dihalnih poti. Prva pomoč je stroškovno učinkovit, varen in preprost način reševanja življenj v primeru 

nesreče. Kdor se enkrat nauči, kako pomagati žrtvam prometnih nesreč, razvije potrebno občutljivost do prometne varnosti 

in tudi sam postane njegov preudaren udeleženec. 
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Letošnji svetovni dan knjige, ki ga praznujemo 23. aprila, je bil za 

najmlajše iz vrtca Vransko in Tabor še prav poseben. 

 

Dvorana Kulturnega doma Vransko je bila polna nadobudnih, 

zvedavih in veselih otrok ter njihov staršev. Udeležili so se podelitve 

priznanj vseh tistih pridnih malih bralcev, ki so sodelovali v bralnem 

projektu Tudi mali Savinjčani berejo. V skupnem projektu Vrtca 

Vransko - Tabor in Medobčinske splošne knjižnice Žalec je sodelovalo 

kar 56 otrok z njihovimi starši in skrbniki.  

 

Po uvodnem pozdravu direktorice Medobčinske splošne knjižnice 

Žalec Jolande Železnik in ravnateljice Osnovne šole Vransko - Tabor 

Majde Pikl je sledil odigran odlomek iz zgodbe Zlata goska, ki so jo 

pripravili učenci vranske šole pod mentorstvom učiteljice Danijele 

Jeršič. Vsakemu otroku posebej sta se za pridno branje, sodelovanje in 

ustvarjanje zahvalila in podelila priznanje vranski župan Franc Sušnik 

ter taborski župan Anton Grobler.  

  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

Karmen Kreže 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savinjski bralci in avtorji na zaključni prireditvi Savinjčani beremo 2014/2015 

 
11. maja 2015 je bila v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec zaključna prireditev projekta branja odraslih Savinjčani 

beremo 2014/2015, v katerem je letos sodelovalo 251 bralcev občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, 

Prebold, Vransko, Tabor in Žalec). Branje so lahko izbirali iz obsežnega kataloga domačih in tujih avtorjev, priporočene 

knjige so bile izbrane domišljeno in skrbno. Projekt je tudi letos v celoti organizirala Medobčinska splošna knjižnica 

Žalec.   

 

Na zaključno prireditev je prišla večina bralcev, avtorjev knjig, ki so jih brali, pa trinajst. Knjižničarji smo bili navdušeni 

nad tolikšnim odzivom pisateljev, ki so s svojo prisotnostjo počastili savinjske bralce, navdušeni so bili najbrž tudi bralci. 

Prisotni so bili Ciril Zlobec, dr. Andrej Blatnik, Milena Miklavčič, dr. Ana Krajnc, dr. Mihael Glavan, Suzana 

Tratnik, Marko Sosič, Tomaž Kosmač, Vinko Šmajs, Marjan Raztresen, Robert Simonišek, Roman 

Noč knjige z Dekameronom 

 
Ob svetovnem dnevu knjige smo v žalski 

knjižnici 23. aprila 2015 pripravili 

srednjeveški večer z renesančno žgečkljivim 

pridihom. Večerni dogodek je bil le eden od 

mnogih, ki so se ta večer dogajali v 

slovenskih splošnih knjižnicah na Noč knjige 

2015, ki je vseslovenski projekt pod častnim 

pokroviteljstvom Slovenske nacionalne 

komisije za Unesco. 

 

Knjižničarji smo obiskovalce pričakali v 

srednjeveških opravah. Pogostili smo jih s 

sadjem in s pijačo. Ob 20. uri so poslušali 

odlomke iz Boccacciovega Dekamerona v 

izvedbi knjižničarjev. Med branjem so nekaj 

srednjeveških plesov zaplesali plesalci KUD 

Galiarda Celje, skupine za obujanje starinskih 

plesov in glasbe. Slišala se je tudi 

srednjeveška glasba flavtistke Maruše Čater, 

katere mentor je Januš Rasiewicz, profesor, 

na klavir pa jo je spremljal Jernej Kirbiš, 

mag. art. V večernem programu so lahko 

spremljali tudi umetelno pisanje kaligrafinje 

Natalije Resnik Gavez, ki je zanje ves čas 

zapisovala s kaligrafsko pisavo. 

 

Večer z rahlo žgečkljivim pridihom 

pisateljevih zgodb se je nadaljeval še v noč.  

  

Irena Štusej,  

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

Zaključna prireditev Tudi mali Savinjčani berejo 
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Rozina in Biserka Tuco, ena od junakinj romana Vrtec v Jeruzalemu. V glasbenem delu so se predstavili vokalna 

skupina Kvatropirci, pevka Ani Frece ob kitarski spremljavi Tonija Alatiča ter plesni par Neli Čadej in Domen 

Romih. Prireditev je povezovala direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik, ki je uvodoma 

povedala, kaj vse »je v meni«, kar je bila tudi povezovalna nit branja letošnjega izbora. Posebej smo zadovoljni, ker so bili 

bralci letos znova navdušeni nad branjem del, ki pomagajo k prepoznavnosti naše preteklosti, to so knjige Vrtec v 

Jeruzalemu, Ogenj, rit in kače niso za igrače, 101 

slovenska prepoznavnost, Najlepši slovenski miti 

in legende in nekatere druge. 

  

V druženju po uradnem delu prireditve so se 

avtorji z bralci zadržali še pozno v večer. 

  

Novo sezono branja bodo znova začeli 20. 

novembra 2015, na dan slovenskih splošnih knjižnic. 
 

 

 

 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 

 

 

 

Medvedi in medvedki 

 
V oddelku 1–3 leta, ki se je v celoto formiral z marcem, smo se 

aprila priključili natečaju, ki ga razpisuje Ciciban ob 70. rojstnem 

dnevu, MEDVEDI IN MEDVEDKI. 

 

Medvedek Oliver je osvojil naša srca, predstavil se nam je v 

zgodbi Oliver hoče objem (Melling, D.). Iz zgodbe smo pripravili 

tudi plesno dramatizacijo, ki smo jo zaplesali staršem in vsem 

otrokom v vrtcu. Takrat se tudi v malih očeh iskri ponos, 

zadovoljstvo in veselje. 

 

Medvedek Oliver nam je predstavil svojo družino, zato smo mu 

tudi mi predstavili svojo. Z njim smo sadili koruzo, slikali in 

rezali, se gibali in odšli na cicipohod. Zdaj pa nas bo popeljal v 

svet malih živali, novih deklamacij in pesmic.  

 

Medvedek Oliver s sestrico Metko vsak konec tedna obišče enega 

od otrok in z njim preživi kratke počitnice. Svoja doživetja 

zabeležijo v zvezek, ki potuje z njima. Koliko zanimivih doživetij! 

 

Naj se tudi vam zgodi kaj, kar je vredno zabeležiti … 

Otroci z Matejo in Lidijo 

 

Športni dan 

 
Otroci v Vrtcu Tabor znamo marsikaj. Med drugim smo že zelo spretni v vožnji s skiroji, najbolj pogumni pa stopimo že v 

rolerje in se zapeljemo med ovire. Tako smo si skupini 4–6 let organizirali športni dan. Na igrišču smo si pripravili poligon 

in prinesli vso potrebno opremo. Pozorni smo bili drug na drugega, tudi hitrost smo prilagodili razmeram na igrišču. V 

družbi je vse lažje, tudi kakšen padec na zadnjo plat je manj boleč.  

Klavdija Konečnik 

 

 

 

 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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MMMMM … 

 
Pozdravljeni. Ponovno se vam oglaša taborniški rod Sokol selec. Najbrž vas zanima, kaj 

smo počeli od našega zadnjega javljanja. Odpravili smo se v gozd in na travnik. Na travniku 

smo nabirali užitne cvetlice, jih poskušali in si iz njih pripravili čaj. Preizkušali smo se v 

spletanju venčkov in uživali ob opazovanju pisanega travnika. Ogledali smo si čebelnjak, 

saj nas je zanimalo, kaj čebele delajo v tem letnem času. In ja, seveda smo morali poskusiti 

tudi slasten med. V gozd smo se odpravili iskat čemaž. Ker je zelo podoben šmarnici, smo 

morali biti zelo previdni, zato smo s sabo vzeli knjigo in s pomočjo fotografij primerjali 

liste, cvetove.  Bilo je zelo zabavno, poučno in predvsem koristno.  

 

Lep pozdrav do prihodnjič, ko bomo raziskovali … Pa naj ostane skrivnost. 

 

Taborniki vrtca Tabor, Klavdija in Mateja  

Polž Vladimir gre na štop 

 
V sklopu gledališkega abonmaja, ki je 

načrtovan vsako leto, smo si v sredo, 

13. maja 2015, ogledali lutkovno 

predstavo Polž Vladimir gre na štop v 

izvedbi Lutkovnega gledališča Tri. 

Lutkovna predstava je na doživet in 

inovativen način navdušila otroke vseh 

oddelkov. Tudi najmlajši so ob 

edinstvenih lutkah uživali ter veselo 

poimenovali različne elemente ter 

lutke, ki so nas vse nasmejale z 

domiselno interpretacijo. 

 

Jerneja Zajec 

Pohod do letališča 

 
Res se sliši malo 

nemogoče, a v vrtcu 

smo zmogli tudi to. Ker 

je bila aprilska tema v 

oddelkih 4–6 let 

PROMET, smo se 

odločili, da se 

odpravimo do letališča. 

In to peš. Pa ni bilo 

tako daleč. V Prekopi je 

zasebno letališče, pot 

do tja pa je iz Tabora 

ravno prav dolga, da jo 

četica starejših 

oddelkov premaga kot za šalo. Polni pričakovanj smo se takoj po zajtrku odpravili proti novi dogodivščini. Ker smo bili 

zelo aktivni udeleženci v prometu, smo seveda najbolj skrbeli za našo varnost. Ogledali smo si pristajalno stezo, njeno 

označbo, kazalec pihanja vetra in veliko garažo, v kateri je bilo varno spravljeno letalo. Kaj se je skrivalo za vrati ne vemo, 

saj so ostala zaprta. A ker naša radovednost nima meja, smo si zastavili še en cilj. Na letališče se bomo še vrnili. 

 

Klavdija Konečnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igra v gozdu 

 

Kdo ne pozna pravljice Volk in 7 

kozličkov pa Janko in Metka ter 

Sneguljčica in sedem palčkov. V oddelku 

4–6 let vzgojiteljice Klavdije in Doris 

smo se s temi pravljicami odpravili v 

gozd. S pomočjo otroške domišljije so se 

palčki odpravili po nevarni poti kopati 

zlato, kozličke je po gozdu lovil poredni 

volk, za Tri prašičke pa so otroci zgradili 

trdne hišice iz vej, ki jih volk ne bo mogel 

odpihniti. Pozabili nismo niti na sledi, ki 

smo jih puščali za sabo, da smo našli pot 

nazaj.  Lep sončen dan, bivanje v naravi, 

otroška domišljija. Več kot dovolj, da 

smo v gozdu doživeli nepozaben dan. 

 

Klavdija Konečnik 
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Vrtnarji Vrtca Tabor 

 

Vrtnarji Vrtca Tabor smo bili zelo aktivni pri delu in vrtnarjenju. Poleg 

vsakodnevnega opazovanja, kaj nam je že zrastlo, zalivanja naših sadik, 

smo že okušali prve sadove našega dela. Otroci so z največjim veseljem 

pojedli redkvico, ki so jo sami vzgojili. Pikirali smo papriko, paradižnik, 

nasadili jagode, posejali smo sončnice velikanke, koruzo za kokice, 

ognjič ter nasadili sadike češnjevega paradižnika, katerega imajo otroci 

najraje. Otroci so polni energije in zamisli. Veseli in navdušeni so, da 

nam pri opravilih lahko pomagajo in opravljajo pomembna dela na 

vrtčevskem vrtu. Ko vidimo nasmejane otroške obraze, nam postane 

toplo pri srcu, ker vemo, da se trudimo, da delamo dobro in da širimo 

ljubezen in znanje. 

Nives in Mateja 

 
ČISTILNA AKCIJA v Taboru 

 

11. 4. 2015 smo imeli na POŠ Tabor delovno soboto – čistilno akcijo 

okolice šole.  

Učenci do petega razreda so odšli čistit okolico Tabora in sosednjih vasi. 

Starejši razredi pa smo, skupaj z nekaj občani, čistili gozdiček ob igrišču. 

Čeprav je bilo veliko dela, smo se med čiščenjem tudi nasmejali. Po 

končani akciji smo bili vsi zadovoljni s svojim delom, saj sta taborska 

okolica in gozdiček sedaj lepa in čista. 

                     

Rijana Đuranović, 8. b, POŠ Tabor 

 
(SUPER) ČISTINA AKCIJA UREDIMO NAŠ GOZD 

 

 »Joooj, spet!« smo rekli vsi višješolci v en glas, ko smo dobili 

obvestila, da bo v soboto, 11. aprila 2015, ponovno čistilna akcija. In 

sicer od 6. do 9. razreda bomo čistili gozd poleg šole. Po šoli je bilo 

videti veliko lenih pogledov. 

A na dan čistilne akcije so se naši leni pogledi spremenili v velike 

nasmeške. Bilo je super. Vsi smo se zabavali. Pa tudi fantje 9. 

razreda so osmošolke očarali s svojimi mišicami, ko so iz gozda 

vlekli "ta velike veje". Pohvaliti pa moramo naše predrage učiteljice, 

ki so se tudi zelo potrudile in nam pomagale očistiti gozd. 

 

 Sara Miklavžič, 7. b, POŠ Tabor 

 

 

Plavalna šola v naravi 

 
Učenci 4. razredov POŠ Tabor in centralne OŠ Vransko so izvedli plavalno ŠVN v Žusterni pri Kopru, od 13. do 17. 4. 

2015, s spremljevalci Brankom Šketom, Majo Jerman, Žanom Ocvirkom in vodjo ŠVN Simono Jan. 

 

Preberite in izvedeli boste, kaj smo delali in kako smo se imeli. 

Na bazenu 

To leto smo odpotovali v Žusterno. Tam smo bili od 13. 

4. do 17. 4. 2015. Zelo smo se zabavali. Še posebej ko 

smo bili na bazenu. Skakali smo na noge in na glavo. 

Učili smo se tudi plavati prsno, kravl in hrbtno. Da smo 

se malo odpočili in ogreli, smo šli v jacuzzi. Včasih pa 

smo se za razvedrilo spustili po toboganu. To mi je bilo 

zelo všeč, ker se lahko po njem spustiš zelo hitro. 

 

V bazenu smo se igrali različne igre, ki so bile zelo 

zanimive. Med temi je bil črni mož, igra, ko si moral 

plavati pod blazino ali pa hoditi po njej. Najbolj mi je bila 
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všeč igra, pri kateri smo stali v bazenu v koloni in imeli 

noge narazen, potem smo morali plavati med nogami. 

Najlepši mi je bil bazen, ob katerem je bil iz umetne 

snovi narejen slap. Tam smo skakali na glavo in naprej 

plavali prsno. To je bil zame najlepši teden. 

 

Monika Lesjak, 4. a 

  

Meni je bilo 

na bazenu 

zelo všeč. Ker 

nisem znala 

plavati, me je 

gospa Maja 

naučila. 

Vesela sem, 

ker mi je 

uspelo. 

Ana Božilova, 4. b 

  

Izlet z ladjico  

Zjutraj smo odšli na zajtrk. Po njem smo odšli v Koper, 

kjer nas je čakala čudovita ladja. Bili smo zelo veseli, ko 

smo izvedeli, da čaka na nas. Vkrcali smo se. Ladja je 

bila srednje velika. Imela je zgornji in spodnji del. Bila je 

bele barve. Peljala se je pravzaprav kar hitro za svojo težo 

in velikost. Na krovu je malce pihalo, vendar smo se 

skrili pod palubo. Z ladje smo v morju opazovali različne 

klobučnjake. Bili so rjave, vijolične, roza in zelene barve. 

Nekateri so bili mrtvi. Ko smo prispeli v Piran, smo se 

izkrcali in odšli na sprehod proti akvariju. Tam smo 

videli ribe, rake, korale, alge in morskega psa. Nato smo 

se povzpeli do cerkve, ki je bila drugačna kot ostale 

cerkve. Cerkev in zvon sta bila namreč ločena. Na koncu 

smo si lahko kupili spominke in sladoled. Sledila je 

plovba nazaj v Koper. Ko smo prispeli, smo odšli na 

kosilo in to je bil zaključek ekskurzije. 

Zala Košica, 4. c 

  

Jutranja telovadba 

V sredo, 15. 4. 2015, smo imeli telovadbo na terasi. 

Delali smo veliko vaj za vrat, roke, noge in trebuh. To je 

bilo zame preveč. Potem smo dobili nalogo, da si 

izberemo skupino za tek. Najhitrejšo je vodil Žan, drugo 

je vodila gospa Simona in še zadnjo je vodila gospa 

Maja. Tekli smo okoli 15 minut. Po vadbi smo šli na 

zajtrk, zelo sem se najedel. 

Jošt Košica, 4. b 

Zjutraj smo imeli jutranjo telovadbo. Gospa Simona nam 

je kazala vaje, npr.: kroženje z glavo, dotikanje prstov na 

nogah, kroženje z boki, hoja, tek in hopsanje okoli miz. 

Imeli smo tudi masažo. Telovadba mi je bila všeč, ker se 

dobro razgibaš. 

Žiga Semprimožnik, 4. a 

  

Obroki 

V jedilnici smo se vedli dokaj lepo (kulturno). Največkrat 

smo jedli meso in krompir. Pili smo vodo in čaj. Hrana je 

bila zelo okusna. Jedli smo trikrat na dan. Začeli smo z 

zajtrkom, sledila je malica na bazenu, nadaljevali s 

kosilom in zaključili z večerjo. V jedilnici so nam stregli 

prijazni natakarji. Vsako jutro nas je pričakal dober 

zajtrk, ki smo ga z užitkom pojedli. Za kosilo smo vedno 

najprej dobili juho. Za večerjo je vedno sledila sladica. 

 

Valerija Slakan in Pia Pečovnik, 4. c 

  

Prvi dan, ko smo prišli, nas je čakalo kosilo. Zelo je bilo 

dobro, ampak preveč. Nekateri so ga pojedli, drugi smo 

ga pustili. Druge dni smo skoraj vse pojedli. Vmes nas je 

gospa tudi presedla. Tevž je bil zelo smešen, ker nam je 

govoril šale. Zelo mi je bilo všeč, ker so nam postregli z 

dobro hrano. 

Lara Jelen, 4. a 

  

Pri pouku 

Po navadi je pouk potekal na hodniku včasih pa tudi v 

sobah. Reševali smo učne liste in pisali dnevnik. Občasno 

pa smo se tudi zabavali. Ko smo končali z reševanjem, 

smo rešene učne liste oddali gospodu Branetu. Če smo 

rešili vse prav, smo dobili nalepko smeška. Učni listi so 

bili vedno na temo dneva. Ti so mi bili zelo všeč. 

 

Nika Habjan, 4. a 

  

Predavanje o oljkah 

V sredo, 15. 4. 2015, smo imeli predavanje o oljkah. 

Gospod nam je povedal veliko stvari o njih. Izvedeli smo, 

da je najstarejša oljka stara 1500 let in da je široka 20 m. 

Opisal je, da ima oljka cvet bele barve. Prinesel je tudi 

različne knjige o njih. Pokazal nam je, kako se oljka cepi. 

Najprej odcepiš vrh oljke. V ostanek narediš zarezo, nato 

pa vejico zatakneš v zarezo, jo zvežeš skupaj in namažeš 

s posebno smolo. Moj prijatelj Žiga Semprimožnik je bil 
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Pripravila Manja Drnolšek, POŠ Tabor 

v Grčiji. Tam si je ogledal, kako naredijo olivno olje. 

Zato nam je tudi on nekaj povedal o tem. Na koncu pa 

smo poskusili še kruh, namočen v olivno olje, in domače 

olive. Bilo je super! 

Taja Štrajhar, 4. b 

  

Pohod na Markovec 

V sredo, 15. 4. 2015, smo se odpravili na igrišče. Tam 

smo se spoznali s Koprčani. Vprašali smo jih, če gredo z 

nami igrat nogomet. Strinjali so se. Ko smo začeli igrati, 

smo jim dali tri gole zaporedoma. Koprčani so po porazu 

nehali igrati. Gospa Simona je rekla, da gremo. Postavili 

smo se v kolono in se spustili po hribu nazaj v hotel. 

Zelo mi je bilo všeč, ker sem spoznal nove prijatelje. 

 

Tevž Pikl, 4. b 

 

Tekmovanje v plavanju in pospravljanju sob 

V petek, 17. 4. 2015, smo imeli tekmovanje v plavanju. 

Preplavati smo morali 25 m. Gospa Suzana nas je 

določila, kateri bodo plavali skupaj. Učitelji so nam 

merili čas in ga na koncu zapisali. Pred odhodom smo 

imeli razglasitev rezultatov in podelitev medalj. Med 

puncami je dobila bronasto medaljo Neža, srebrno Katja 

in zlato Lara. Med fanti je bronasto prejel Andraž, 

srebrno Žiga T. in zlato Lovro. 

Vsak dan smo si morali pospraviti sobo. Ocenila jih je 

gospa Maja. V pospravljanju sta zmagali Monika in 

Valerija. 

 

Lara Jelen 4. a in Katja Žuntar, 4. b 

Obiskali smo Mozirski gaj 

 
Za sodelovanje v natečaju "Kar seješ, to žanješ", smo bili povabljeni tudi na zaključno prireditev v Mozirski gaj. 

 

Čebelarska zveza Slovenije se še prav posebej zaveda 

pomena ohranjanja okolja. V Mozirskem gaju ima zasajen 

vrt medovitih rastlin, kjer smo si lahko obiskovalci ogledali 

rastline, ki čebelam nudijo bogato pašo. Poleg tega so v 

lanskem letu na ČZS JSSČ zasnovali projekt »Kar seješ, to 

žanješ«, v okviru katerega so v sodelovanju s srednjimi 

kmetijskimi šolami in KGZS, botri, ki so darovali sredstva 

za nakup semen medovite ajde, spodbujali setev medovite 

ajde. K sodelovanju so povabili tudi otroke stare od 9 do 12 

let. Pripravili so natečaj »Kar seješ, to žanješ«, katerega 

namen je bil spodbuditi otroke k razmišljanju o pomenu 

narave, varovanju okolja, voda in čebel, ob tem pa so jih 

želeli seznaniti tudi s čebelarstvom in čebeljimi pridelki. 

 

V počastitev dneva Zemlje in ob koncu natečaja »Kar 

seješ, to žanješ« so organizirali  dogodek v Mozirskem 

gaju. 24. aprila 2015 ob 14. uri so v sodelovanju s ČZ SA-

ŠA, ČD J. G. Mozirje in EHD Mozirski gaj pripravili 

slovesno razglasitev zmagovalcev. Vsi, ki so sodelovali na 

natečaju, so prispevali svoje kreativne ideje, med njimi pa 

je strokovna komisija izbrala najizvirnejše, najbolj 

domiselne in najpristnejše likovne rešitve. Med našimi 

učenci je bilo izbrano likovno delo Eme Govednik Lesjak, 

za kar ji čestitamo. Na podlagi izbranih motivov je nastala 

igra spomin, zmagovalci natečaja pa so tako postali 

soustvarjalci te miselne igre. 

 

Za nagrajence natečaja in za vse, ki smo se udeležili dogodka, so pripravili prav posebno presenečenje. Obiskal nas je 

namreč ribič Pepe in skupaj z njim smo zapeli, zaplesali in se veselili uspehov zmagovalcev natečaja »Kar seješ, to 

žanješ«. Poleg prijetnega druženja z ribičem Pepetom smo si lahko ogledali tudi razstavo čebelarske opreme, ki so jo 

postavili čebelarji ČZ SA-ŠA in ČD J. G. Mozirje, in razstavo najboljših  likovnih motivov v kapelici sv. Valentina. Prav 

tako pa smo si lahko ogledali celoten Mozirski gaj, kjer trenutno cveti ogromno pisanih tulipanov. Še posebno pa je učence 

pritegnil prebivalec Jurskega parka – dinozaver s svojim oglašanjem. Imeli smo se lepo in si pridobili tudi kakšno 

zanimivo idejo. 
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Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji 

številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. 

 

  ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

Ekipe udeleženke državnega tekmovanja v kvizu 2015 in predsednik GZ Slovenije Jošt Jakša.  

Martina Pustoslemšek 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Odličen uspeh mladih gasilcev iz Kaple 

 

Konec marca, natančneje v soboto 28., je potekalo 

državno tekmovanje v gasilskem kvizu. Nanj smo se 

gasilci iz društva Kapla - Pondor uvrstili s tremi ekipami. 

Priprave na samo tekmovanje so trajale štirinajst dni. 

Redne praktične vaje v gasilskem domu, veliko predelane 

strokovne literature ter mnogo odrekanja so obrodili 

sadove. Rezultati so bili odlični. 

 

Pionirke (Pia Pečovnik, Jasna in Vesna Kralj), katere je 

skozi celotno tekmovanje spremljala Mija, so zasedle 

odlično 7. mesto od 34 ekip. Z rezultatom so bile še kar 

zadovoljne, čeprav so same priznale, da bi bile lahko še 

višje uvrščene, če bi imele še kanček sreče zraven pa tudi 

trema je opravila svoje.  

 

Mladinci (Alja Cestnik, Urh Skok Vodopivec in Tajda 

Remic), ki so branili lanski naslov državnih prvakov, so 

temu naslovu letos dodali še 2. mesto. V praktičnem delu 

so bili odlični, saj so imeli najboljši čas v vezanju 

različnih vozlov, prav tako so bili nepremagljivi v 

spretnosti s spajanjem cevi na trojak. V sami teoriji so si 

delili prvo mesto, samo pri abecedi od 5 proti 0 so bili za 

kanček slabši in tako so mladinci iz Pijave Gorice odnesli 

prvo mesto. Kljub temu so Tajda, Alja in Urh s ponosom 

dvignili pokal za drugo mesto. 

 

Pripravnice (Ana Kovačič, Tea Pustoslemšek in Klavdija 

Bastl Enci, mentor Miha Florjan Urankar) pa so imele 

tisti dan prav poseben načrt, ki pa se ni izšel po njihovem. 

Na samo tekmovanje so prišle s samo enim ciljem, in 

sicer osvojiti pokal in se z njim dostojno posloviti od 

dolgoletnega tekmovanja.  Na vajah v gasilskem domu so 

imele odlične čase, ki so bili primerljivi z najboljšimi v 

državi. Prav tako so bile polne znanja, ki so si ga nabrale 

skozi vsa leta, odkar so pričele kot sedemletnice 

tekmovati. To se je videlo na tekmovanju, saj so s teorijo 

opravile brez napak. Zapletlo pa se je pri praktičnem 

delu, pri katerem organizator ni priskrbel točno takšnega 

orodja, kot je predpisano in s katerim so vadile. To jih je 

tako zmedlo, da so imele slabši čas in še nekaj kazenskih 

točk se je nabralo ter tako so v skupnem seštevku pristale 

na 14. mestu. Razočaranje je bilo tako veliko, da je celo 

zasenčil pokal, ki so ga osvojili mladinci.  

 

Kljub temu, da nismo dosegli vseh zastavljenih ciljev, 

smo z rezultati lahko zadovoljni. Na državno tekmovanje 

smo se uvrstili s kar tremi 

ekipami, kar nam v preteklih 

letih še ni uspelo. Vse ekipe so 

se uvrstile med najboljših 15 v 

državi, ne nazadnje pa smo v 

kategoriji mladincev osvojili 

naslov državnih podprvakov. 

Čestitamo vsem tekmovalcem za 

super uvrstitve, morda pa v 

prihodnjem letu zopet posežemo 

po samem vrhu. 

 

NA POMOČ!                                                                                    

  

PGD KAPLA - PONDOR 

Aktivnosti naših društev 

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

 
 

 

 
 

 22. aprila se je rodil 3620 g težak in 51 cm velik deček Blaž staršema Suzani in Danijelu 

Doler iz Lok. 
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Judo klub Shido Tabor 

Gasilsko tekmovanje – Kviz 2015 skozi moje oči 

 

Pripravnice Klavdija, Tea in Ana smo že lani tekmovale na gasilskem kvizu in prišle smo do regijskega tekmovanja, na 

katerem smo bile na žalost 3., prvi dve mesti gresta pa naprej na državno tekmovanje. Letošnje leto smo se odločile, da 

tekmujemo v kvizu še zadnje leto, ker smo potem prestare. Z novim mentorjem Mihom smo se podale na to pot. In tako 

smo bile spet pridno na vajah, kajti prvo tekmovanje je bilo 23. februarja 2015. Ker nismo imele konkurence, smo se 

uvrstile naprej na tekmovanje Gasilske zveze Žalec, ki je bil 28. februarja na Polzeli. Tam smo se izkazale, kot je 

potrebno, saj smo bile 1. Tako nas je čakalo regijsko tekmovanje, kjer je konkurenca zelo močna, zato je sledilo mnogo 

vaj, da bi bili rezultati dobri. Tako smo odšle 14. marca v Braslovče 

na regijsko tekmovanje, kjer se je tudi pokazalo, kako pridno smo 

vadile in dobesedno pometle s konkurenco, saj smo zopet bile 1. S 

tem smo se uvrstile na državno tekmovanje, vse bolj smo se bližale 

našemu cilju, posloviti se, kot je treba, v stilu, biti vsaj na 

stopničkah. Imele smo 14 dni časa do državnega. Moji kolegici sta 

bili s tem ciljem zelo prepričani, jaz pa ne, zelo me je bilo strah, da 

nam ne bo uspelo. Pritisk s strani drugih je bil velik, bila so velika 

pričakovanja. No in tako je kaj hitro prišel datum 28. marec in s tem 

državno tekmovanje, ki je bilo letos v Kranju. V soboto, 28. marca, 

smo se odpravile v Kranj tri ekipe: pionirke, mladinci in 

pripravnice. Pripravnice smo najprej odšle pisat abecedo, bila je zelo težka in tako smo imele od 50 samo 29 točk, ampak 

smo bilo vsi s približno takšnimi rezultati. Nato smo odšle na pisni del, kjer smo pisale preventivno značko, drži – ne drži 

in prvo pomoč. In odpisale smo ga 100 % z vsemi točkami. Ostal nam je samo še praktični del, gasilska spretnost in 

vezanje vozlov. Najprej smo opravljale gasilsko spretnost, vsaka je 

izžrebala svojo tekmovalno progo. Tako sem dobila jaz prvo, Tea 

drugo in Klavdija tretjo. Jaz sem bila zelo živčna in s strahom sem 

začela vajo. Sodnik je pritisnil gumb na štoparici in tako smo začele 

vajo, a ni šlo vse tako gladko. Meni ni šlo pa ni šlo, a čas je kar tekel 

in končno mi je uspelo, tekla sem nazaj in tako sta Tea in Klavdija 

lahko opravili svoj del proge. A so se zapleti kar vrstili in tako je še 

na Teini progi padlo deset kazenskih točk, tako da smo imele čas 

32,60 sekund, plus deset kazenskih točk in tako je bila vaja narejena 

42,60. Doma smo to vajo skoraj vedno naredile pod 20, redko kdaj 

se je zgodilo, da je bila nad. Trenutno se mi je podrlo vse, če bi lahko, bi padla na tla in se zjokala, a tako smo morale 

narediti še vozle, vse objokane in pobite se nismo dale in smo vozle naredile odlično, s časom 18,50 sekunde, kar je 

pomenilo najboljši čas vseh ekip. Ko smo prišle s tekmovalnega prostora, smo se vse samo zjokale. Odšle smo na tribune k 

našim, ki so nas tolažili. Vedele smo, da na razglasitvi ne bomo na visokem mestu in tako smo bile 14. od 31 ekip 

pripravnikov. Naše pionirke so bile na 7. mestu, mladinci pa na odličnem 2. mestu. In tako se je zame končalo tekmovanje. 

V vednosti, da smo bile sposobne biti 1., a nam športna sreča ni bila naklonjena. Zahvalila bi se rada mojima kolegicama, 

mentorju Mihu ter predvsem Martini in Milanu Pustoslemšek, ki sta vse skozi bila z nami na vajah, se učila z nami nas 

vozila sem ter tja. Hvala. 

  

Tako je potekalo tekmovanje skozi moje oči! 

                                                                                                                                                                                Ana Kovačič 

Izpiti v judu 

 
22. aprila so otroci Judo kluba Shido Tabor 

polagali izpite za višje stopnje pasu pri Štefanu 

Cuku – Keku, ikoni slovenskega, 

jugoslovanskega ter svetovnega juda, selektorju 

mladinske reprezentance Slovenije, nosilcu 

evropskih in svetovnih odličij. 

 

Vsi so uspešno opravili izpit in dosegli višjo 

stopnjo pasu ter znanja. Čestitke. 

 

Selfie s predsednikom GZ Slovenije Joštom Jakša. 

Mentor je ponosen na nas. 
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Sekcija za balinanje pri ŠD Partizan 

Janko  Zorenč               

5. Občinski turnir v namiznem tenisu Tabor 2015 
 

 

Namiznoteniška sekcija Tabor je v okviru občinskega praznika priredila že 5. občinski turnir.  

 

Tekmovanja so se udeležili tekmovalci iz petih občin. Edini tekmovalki se je podelila zlata medalja zaradi izredne 

borbenosti. 

 

Rezultati 

 

ŽENSKE  

 

1. mesto: KUMER Neža 

 

MOŠKI 

 

Posamično I:  

 

1. mesto: KOS Roman 

2. mesto: ZORENČ Janko 

3. mesto: PETRIČ Stane 

 

Posamično II:  

 

1. mesto: DOBRAVC Iztok  

2. mesto: VRATNIK Franci  

3. mesto: BALOH Žiga 

 

DVOJICE: 

 

1. mesto: ZORENČ Janko, GREGL Nejc 

2. mesto: PETRIČ Tomaž, KOVČE Danijel 

3. mesto: KOS Roman, GOLČMAN Ludvik 

 

 

 

 

 

Vsem iskrene čestitke za dosežena mesta!                        

 

Organizator turnirja: Namiznoteniška sekcija Tabor 

Vodja NTS, Stane Petrič   

Turnir v balinanju  2015 

 
Po programu prireditev za občinski praznik bi moral v soboto, 18. aprila 2015, na enosteznem  balinišču v Taboru potekati 

turnir v balinanju v organizaciji ŠD Partizan Tabor. Zaradi slabega 

vremena je bil turnir prestavljen in izveden 9. maja 2015. 

Sodelovale so štiri ekipe iz različnih društev v občini. Ekipo so 

sestavljali trije igralci in rezerva. Pričetek turnirja s prijavo ekip je 

bil ob 9. uri. Tekmovanje je bilo napeto, saj so bile vse ekipe zelo 

borbene in je včasih o zmagi odločala igra z dodatnim obratom. 

Ekipe so igrale med seboj po štiri obrate. Turnir je bil zaključen ob 

12. uri s podelitvijo medalj prvim trem ekipam. Ob prigrizku in 

pijači smo se še nekaj časa družili pri društveni brunarici. Upam, 

da se srečamo tudi drugo leto v še večjem številu. 

 

Končni vrstni red ekip na turnirju: 

1.NT SEKCIJA ŠD PARTIZAN TABOR 

2.PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

3.PEVSKO DRUŠTVO TABOR     

4.DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR    

Rekreacijsko balinanje za upokojence poteka vsak torek od 17. 

ure dalje, za ostale pa po dogovoru. 
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Foto: B. Sajovic 

Razstava o partizanstvu v Taboru 

 
Po drugi svetovni vojni je v naših krajih ostalo mnogo sledi. Najhujše 

so zagotovo ostale v ljudeh, ki so izgubili svoje najbližje, sosede, 

prijatelje, svoje premoženje. Veliko pa je ostalo tudi čisto fizičnih 

sledi: pušk, pištol, oblačil, različnih potrdil, dekretov, dopisov, slik pa 

tudi odlikovanj … 

 

V okviru 70-letnice osvoboditve kot del prireditev ZB za vrednote 

NOB Žalec, Krajevne organizacije Tabor, in v sklopu spremljajočih 

prireditev na Šentjurskem sejmu v Taboru je naš član Primož Južna 

pripravil razstavo predmetov iz obdobja druge svetovne vojne in nekaj 

let po njej. Primož, ki se z zbiranjem ukvarja že sedem let, je na ogled 

postavil orožje, obleko, opremo in odlikovanja slovenskih partizanov. 

Je ponosen lastnik uniforme, ki je bila del zavezniške pomoči in so jo 

partizani predelali: nemške hlače, najdene pod Menino in celotno 

pripadajočo opremo. Zanimive so bile tudi različne fotografije, 

dokumenti, potrdila, odlikovanja in nekaj osebnih predmetov borcev. 

Pri zbiranju je spoznal še druge zbiralce: Viktorja Videca iz Kamnika 

ter Primoža Petana in Grega Jekoša iz Celja in ti so razstavo obogatili 

z uniformo partizana, ki je bila kombinirana iz predelanega suknjiča iz 

partizanskih delavnic in zaplenjenih ustaških hlač in pripadajoče 

opreme. Razstavili so tudi orožje in razglase smrti z imeni »banditov«, 

ki so jih Nemci likvidirali zaradi podpore in sodelovanja s partizani. Zanimiva je bila tudi uniforma iz partizanskih 

delavnic od borca 18. divizije, ročna bomba "partizanka" iz partizanskih delavnic v Bosni in uniforma, najdena na 

Vranskem (IKE jakna), ki je bila del zavezniške pomoči, in ostala oprema. 

Vse razstavljeno orožje in eksplozivna telesa so bila deaktivirana in 

dekorativna. 

  

Med razstavljenimi predmeti je imelo prav posebno mesto potrdilo 

Primoževe babice Rozalije, da je tri leta in tri mesece preživela v delovnem 

taborišču Straubing. Rozalija je prav tam spoznala svojega bodočega moža, 

Primoževega dedka, Valentina Južna. 

  

Razstava o partizanstvu je obogatila tradicionalno prireditev v Taboru in ponosni smo na Primoža, ki v sebi goji veselje in 

voljo do zbiranja zanimivih predmetov iz obdobja štirih let trpljenja slovenskega naroda. Tudi zaradi njega in njemu 

podobnih spomin na upor ne bo nikoli zamrl. 

  

Združenje borcev za vrednote NOB Žalec, 

Krajevni odbor Tabor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tovariško srečanje ob 70. obletnici osvoboditve 

 
Tokrat smo se ob dnevu upora proti okupatorju dobromisleči, ki nas veže duh uporništva in ljubezni do domovine, njenega 

napredka in razvoja, srečali pri Kisovarjevih v Miklavžu.  

 

Zbrali smo se, da smo se poklonili ubitim Kisovarjevim sinovom, njihovim dejanjem ter spominu vseh udeležencev NOB, 

tako partizanov kot tudi drugih žrtev vojnega nasilja, internirancev, izgancev. Današnja svoboda se nam zdi skorajda 

samoumevna. Pa ni. Zanjo se je bilo potrebno pred več kot sedemdesetimi leti boriti, danes je mir in svobodo potrebno 

ceniti. Kajti lahko nas ne bi bilo, lahko bi bila tu druga država, drugi ljudje, lahko bi bili Slovenci izbrisani iz zemljevida, 

razseljeni, poteptani, preimenovani. Več od tega, da daš svoje življenje, se ne da in kot je v govoru ob osvoboditvi dejal 

Oton Župančič: »… se trajno brez svobode ne da živeti, ker je tako življenje hujše od smrti …« Svobodo je treba 

spoštovati, kajti svoboda je pravica, da živimo v skladu s pravili in zakoni. Svobodo je treba negovati, kajti svoboda je 

zato, da jo dajemo v enaki meri tudi drugim. 

  

 

Reči hvala je mnogo premalo 

 
Ob občinskem prazniku sem na slavnostni seji 

na predlog Kulturnega društva Ivan Cankar 

Tabor prejela srebrno plaketo Občine Tabor za 

prizadevno delo na področju kulture. 

 

Za podeljeno srebrno plaketo je reči hvala 

mnogo premalo, saj je zame častna. Zame je 

kultura velika Gospa, s katero z roko v roki v 

občini Tabor ustvarjava že devet let. V teh letih 

se je med mano in člani Dramske sekcije Teloh 

z nevidno nitjo spletla ljubezen do odrskih 

desk, spletlo se je zaupanje, iskrenost, 

prijateljstvo ... Vsakega člana Dramske sekcije 

Teloh posebej in vse skupaj neizmerno cenim 

in sem na vsaki prireditvi ponosna na njihovo 

izvrstno igro. V veselje in ponos mi je, da sem 

članica Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor 

in da sem lahko del kulturnega življenja v 

občini Tabor. 

Tanja Kastelic 
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Društvo upokojencev Tabor 

Kisovarjeva domačija je bila med vojno stičišče partizanskih poti in v okolici je bila pomembna javka za kurirje. S 

partizani je sodelovala in jih podpirala vsa Kisovarjeva družina in za svobodo je plačala neverjetno visok krvni davek: v 

vojni so izgubili tri sinove. Najprej je v Zahomcah padel Lipče, nato so kruto umorili še gospodarja Rudija, na dan 

osvoboditve pa se je smrtno ponesrečil še Viktor. 

  

Posebej za to priložnost je Planinsko društvo 

Tabor organiziralo tudi pohod, ki se ga je 

udeležilo 28 pohodnikov. Vsi zbrani so 

prisostvovali krajšemu programu, v katerem 

so sodelovali Neža in Ana Zupančič, Lovro 

Leskovšek, Jernej Medvešek, Blaž Kovče in 

Maja Leskovšek ter pevke in pevci Pevskega 

društva Tabor. O pomenu upora je spregovoril 

podpredsednik Združenja borcev za vrednote 

NOB Žalec Viljem Petek in predsednik 

Krajevnega odbora Tabor Jure Matko. Vse 

zbrane je pozdravil tudi podžupan Občine 

Tabor Ludvik Miklavc. Za vse prisotne smo 

pripravili tudi pravi partizanski golaž. 

  

Hvaležni smo vsem, ki so s svojim življenjem in ravnanjem pisali našo zgodovino in ponosni smo nanje. Vodile so jih 

vrednote, ki predstavljajo poštenost, požrtvovalnost, domoljubje, pravičnost, tovarištvo in solidarnost, predvsem pa srčnost 

in pogum za spreminjanje stvari na bolje. Dolžni smo jim spoštljiv in večen spomin. Odgovornost vseh nas je, da ta 

dediščina ostaja živa in da spominskih znamenj ne prerase bršljan pozabe. Spoštujmo to izročilo in naj nas hvaležen 

spomin na uporno in svobodoljubno delovanje spodbuja v prizadevanjih za mirno sožitje med ljudmi. 

  

Združenje borcev za vrednote NOB Žalec, 

Krajevni odbor Tabor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohod za 50 + v aprilu 

 
Zaradi napovedi slabega vremena smo naš tokratni pohod prestavili na sredo. Ni nam bilo žal, saj smo se že zjutraj zbudili 

v lep, sončen dan. 

 

Z avtomobili smo se odpeljali proti Podvrhu in pri kmetiji Turnšek parkirali. Pot nas je potem vodila proti Žovneškem 

jezeru in naprej na ogled sadjarske kmetije Rojnik. Presenečeni nad obsežnostjo nasadov, urejenostjo, čistočo, razvejane 

izdelave namakalnega sistema, zaščite proti vremenskim nevšečnostim, dovršene obdelave nasadov, bujnega cvetenja 

dreves, vodenja in razlage poteka del in seveda ob kratkem energijskem počitku pod cvetočim divjim kostanjem in 

gostoljubju domačih smo zadovoljni zapustili kmetijo Rojnik. Mlademu gospodarju pri njegovem skrbnem in napornem 

delu na kmetiji želimo dobro letino in 

ugodno prodajo. 

 

Pot nas je naprej vodila po brani 

umetnega akumulacijskega jezera, 

pogled pa nam je uhajal na grad 

Žovnek, osamljene kmetije na 

ozelenelih Dobrovljah, cerkvi na Gori 

Oljki, na mirno plavanje labodov po 

jezeru, cvetoče travnike … 

 

Pohod v aprilu smo zaključili zelo 

zadovoljni in pomladansko 

razpoloženi. 

 

Srečno do prihodnjič! 
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Manja Drnolšek, PGD Loke 

 

 

Loški gasilci romali na Brezje 

 
V soboto, 9. maja 2015, je potekalo že 11. vseslovensko 

romanje gasilcev na Brezje. To romanje po tradiciji 

poteka vsako leto prvo soboto po prazniku svetega 

Florjana, zavetnika gasilcev.  

 

Po nekaj letih premora smo se letos loški gasilci zopet 

odločili, da se 

udeležimo tega 

romanja.  Ob 12.30 

smo se dobili trije 

člani in pet članic 

pred gasilskim 

domom in se z 

našim kombijem 

odpeljali proti 

Gorenjski. Na 

Brezjah se nas je 

zbralo preko 100 

gasilcev iz različnih 

slovenskih gasilskih 

društev. Pripeljali 

smo se z 20 

gasilskimi avtomobili, nekaj gasilcev iz Preddvora in 

Kamnika pa je na Brezje priromalo peš.  

 

Ob 14.30 smo se začeli zbirati gasilci pred gasilskim 

domom Brezje in potem v slovesnem sprevodu odšli v 

baziliko Marije Pomagaj. 

 

Sveto mašo ob 15. uri je daroval ljubljanski nadškof 

metropolit msgr. Stanislav Zore, ob somaševanju rektorja 

brezjanske bazilike dr. p. Roberta in nadškofovega 

tajnika Boštjana. 

 

V uvodu svete maše je predsednik brezjanskih gasilcev 

Metod Gaber pozdravil navzoče in se g. nadškofu 

zahvalil za darovanje sv. maše. 

Nadškof se je v nagovoru zahvalil gasilcem za njihovo 

plemenito delo in jih na koncu spodbudil k vzgoji mladih 

v duhu solidarnosti. 

 

Brezjanski gasilci so nadškofu v zahvalo darovali hlebec 

kruha, pečenega v domači peči. 

 

Po sv. maši je nadškof 

Zore, skupaj s p. 

Robertom, pred baziliko 

blagoslovil gasilske 

avtomobile in opremo v 

njih. 

 

Nato smo zopet v 

sprevodu, žal v dežju, 

odšli nazaj pred gasilski 

dom, kjer je potekal 

prevzem in blagoslov 

novega gasilskega vozila 

GVM-1 PGD Brezje. Po 

končani slovesnosti so 

vse prisotne brezjanski gasilci pogostili z okusnim 

golažem z veliko mesa in pijačo, ki smo si jo plačali 

sami. Za zabavo je poskrbel ansambel Florjan, vendar ni 

bilo pravega navdušenja za ples. 

 

Na poti domov smo se ustavili na tradicionalnih 

Trojanah, kjer smo si privoščili vsak eno njihovo 

ogromno kremno rezino. Nekaj jih je kupilo še krofe za 

domov, ki so v kombiju zelo lepo dišali. 

 

Padla je odločitev, da se naslednje leto zopet udeležimo 

12. romanja na Brezje, mogoče z drugimi člani društva, 

saj je to res čudovit dogodek, ki ga je škoda zamuditi. 

 

Danica Cafuta, PGD Loke  

 

Članice PGD Loke na posvetu in delavnici 

 
V petek, 9. maja 2015, smo se članice PGD Loke udeležile 

delavnice za gasilke in vse, ki jim ni vseeno za svoje 

zdravje, ki je potekala v prostorih PGD Ponikva pri Žalcu. 

Delavnico izdelovanja naravnih mazil in krem je izvajala 

gospa Darja Rojec. Praktično nam je prikazala pripravo 

preprostih naravnih izdelkov za telo, v smislu tako 

preventive kot zdravljenja. Z gospo Darjo Rojec smo se 

članice srečale že v soboto, 11. aprila 2015, na posvetu za 

članice GZ Žalec v Braslovčah, kjer nam je predstavila svojo težko življenjsko izkušnjo v boju z rakom in nam podala 

mnogo koristnih informaciji in nasvetov iz prve roke. Na posvetu nam je Mirjana Lovrek predstavila tudi pregled in 

analizo anket, ki so jih GZ Žalec posredovale mentorice dela s članicami. Ker se še vedno nekatere članice udeležujejo 

parad neustrezno oblečene in obute, nam je še enkrat predstavila uniformiranost gasilk. David Krk pa je predstavil nošenje 

specialnosti, položajev oznak … na delovni obleki in na uniformi. Ob zaključku obeh delavnic pa smo še poklepetale ob 

prigrizkih, ki so jih pripravile članice omenjenih društev. 
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»Nihče nima večje ljubezni, kot je ta, da dá svoje življenje za bližnjega« (prim. Jn 15,13). 

 

Izidor Završnik (1917–1943) 

 
Mladostna leta. Izidor Završnik se 

je rodil 4. aprila 1917 v župniji Sv. 

Jurij ob Taboru v družini krojača in 

cerkovnika Vinka Završnika in 

matere Lucije, roj. Kozmelj. Imel je 

še mlajšega brata Draga in sestro 

Ano. Družina se je kmalu po rojstvu 

Izidorja preselila na Gomilsko, tako 

da je Izidor preživljal mladost na 

Gomilskem. Po osnovni šoli je 

odšel v Maribor, kjer je kot gojenec 

dijaškega semenišča končal 

Klasično gimnazijo. Izidorjev 

sošolec, msgr. Franc Puncer, se 

spominja: »Ko je mali Darko leta 

1928 prišel na mariborsko 

gimnazijo, so vsi njegovi vrstniki v 

par mesecih vedeli, da je izreden 

talent. Kar smo si drugi s težavo 

ubijali v glavo, to je on razumel 

mimogrede. Kot prvošolec je igral 

šah brez figur ali več partij naenkrat 

in vsakega ugnal. Slikal je 

samostojne risbe, pesnikoval, 

pisateljeval in bil urednik vseh 

dijaških listov svojih letnikov.« 

 

Po značaju je bil Izidor skromen, 

vesel in družaben fant. Vsem je rad 

pomagal. Bil je zelo nadarjen, 

predvsem se je udejstvoval na 

likovnem področju, poskušal pa se 

je tudi v pesništvu; imel je že 

zajeten zvezek pesmi, dramatiziral 

pa je tudi Cankarjevega Šimna 

Sirotnika. Že kot dijak je ilustriral 

različne povesti. Za časnike je 

ilustriral Jurčičevega Jurija Kozjaka 

in Finžgarjev roman Pod 

svobodnim soncem. Njegov brat 

Drago, ki je tudi bil v dijaškem 

semenišču v Mariboru, se ga 

spominja: »Bil mi je zgled v vseh 

stvareh. Tudi drugi so mi ga 

postavljali za zgled. Bil je 

vsestranski. Ni je bilo reči, ki se je 

ne bi lotil.« 

Bogoslovec. Po maturi je Izidor 

vstopil v mariborsko bogoslovje in 

se vpisal na Visoko teološko šolo v 

Mariboru: »Svoje mlado in toliko 

obetajoče življenje je posvetil Bogu 

in Cerkvi,« pravi g. Puncer. Bil je 

zgleden bogoslovec, ki se je 

odlikoval v pobožnosti. Zavzeto se 

je pripravljal na duhovniški poklic, 

poleg teološkega študija in 

zavzetega duhovnega življenja pa je 

bil dejaven tudi na drugih 

področjih. Risal je, ilustriral pa tudi 

pesnik je bil. Bil je tudi urednik 

bogoslovnega internega časnika. 

 

Novomašnik. Zaradi burnih 

političnih dogodkov spomladi 1941 

se je škof dr. Ivan Tomažič odločil, 

da bo bogoslovcem, ki so prejeli 

diakonat in so se pripravljali, da 

bodo v juliju tega leta prejeli 

novomašniško posvečenje, 

mašniško posvečenje podelil že kar 

na cvetno nedeljo, 6. aprila 1941. 

Le nekaj dni pred napovedanim 

posvečenjem pa je bil Izidor 

operiran na slepiču, tako da ni 

mogel biti posvečen skupaj z 

drugimi desetimi mariborskimi 

novomašniki. Škof Tomažič ga je 

posvetil pozneje, 11. maja 1941. 

Naslednji dan je Izidor v domači 

župniji Gomilsko opravil novo 

mašo. Novomašno slavje je bilo 

skromno, brez vseh zunanjih 

slovesnosti. 

 

Mlad duhovnik. Po posvečenju je 

Izidor ostal doma, v domači župniji 

Gomilsko, in je pomagal v dušnem 

pastirstvu po bližnji in daljni 

okolici, praktično po vsej Spodnji 

Savinjski dolini, kajti Nemci so 

tedaj izselili že večino duhovnikov. 

Izidor in njegov duhovniški kolega 

Franc Puncer iz Braslovč namreč 

kot komaj posvečena duhovnika še 

nista bila na nemškem seznamu za 

izselitev. Čeprav sta bila vedno v 

strahu, kdaj bodo Nemci zaprli tudi 

njiju, sta z veliko mero 

požrtvovalnosti neutrudno delovala 

kot duhovnika in delila ljudem 

duhovno tolažbo. Franc Puncer je 

zapisal: »To so bili za mlade 

duhovnike čudoviti in prečudni 

časi. Pogosto sva se shajala, 

izmenjavala pastoralne izkušnje, se 

veselila, da sva mogla oskrbovati 

župnije, oropane dušnih pastirjev, 

zraven pa se bala in trepetala pred 

dnevom, ko naju bodo zaprli.«  

 

Kot dušni pastir se je Izidor 

Završnik z vso vnemo žrtvoval, ko 

je neumorno in nesebično opravljal 

duhovniška opravila v več župnijah. 

Pri tem je kot pravi narodni 

duhovnik trpel s trpečim ljudstvom. 

Po naravi je bil optimist. Iz tega 

optimizma je govoril ljudem: 

»Potrpite! Ne obupavati! Svoboda 

pride!« Izidorjeva sestra Ana se 

spominja, da so tedaj mnogi ljudje 

Izidorju svetovali, naj pobegne, a ni 

hotel. Dejal je: »Doma bom ostal, 

dokler bo treba. Če so prestali 

drugi, bom pa še jaz!« Izidor je 

Iz domače župnije 
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namreč uporabil vse svoje talente, 

da je ljudem pomagal. 

 

Aretacija in zapor. Izidor je bil 

neumoren dušni pastir. Vedno je bil 

med ljudmi, držal zvezo s prvimi 

člani porajajočega se osvobodilnega 

gibanja in pomagal onim, ki jih je 

zasledovala policija. Začel je 

spretno ponarejati dovolilnice za 

prestop v Ljubljansko pokrajino. 

Ljubljanska pokrajina je spadala 

pod italijansko oblast in tam je 

veljal tedaj še mnogo milejši režim 

kot pod Nemci na Štajerskem, ki so 

se kruto znašali nad slovenskim 

prebivalstvom. Zato so mnogi 

poskušali pobegniti. Izidorjeve 

mojstrsko ponarejene dovolilnice so 

marsikomu omogočile pobeg in 

mnogim rešile življenje ali vsaj 

rešile pred izgnanstvom. Verjetno je 

nekdo Izidorja izdal Nemcem, saj 

ga je na podlagi ovadbe na praznik 

Gospodovega razglašenja, 6. 

januarja 1942, po končani sv. maši, 

v zakristiji na Gomilskem aretiral 

gestapovec Niederberger. V 

njegovem žepu je našel ponarejene 

tiskovine za prehod meje v 

Ljubljansko pokrajino.  

 

Izidorja Završnika so gestapovci 

zaprli v zloglasni zapor Stari pisker 

v Celju. Razmere v Starem piskru 

so bile mnogo hujše kakor v drugih 

nemški zaporih. V nečloveškem 

mučenju zapornikov so se poleg že 

omenjenega gestapa »odlikovali« še 

Kolman in Wigele. Ti so 

nečloveško, celo do smrti pretepali 

in mučili jetnike. Takega mučenja 

je bil deležen tudi Izidor. Sestra 

Ana se spominja: »Enkrat na teden 

smo Izidorju nesli sveže perilo. 

Čakali smo in po dveh urah večkrat 

dobili krvavo perilo. Na »Grofiji« 

(to je bilo zasliševalsko poslopje 

gestapa) so ga mučili in mu nohte 

trgali s prstov«. 

 

Po nekaj mesecih takega trpljenja 

so Izidorja nenadoma izpustili iz 

zapora. Izpustili so ga pogojno, z 

naročilom nemškega gestapa, da 

mora ovajati druge ljudi. Tega 

Izidor ni hotel. Dejal je, da mu kaj 

takega še na pamet ne pride. G. 

Puncer se spominja: »Ko se je 

Izidorju po štirih mesecih posrečilo 

priti iz zapora, ni mnogo govoril o 

trpljenju, ampak se je še bolj vneto, 

še z večjo vero v božjo pravičnost 

lotil dušebrižniškega dela. Dobro se 

je zavedal, da je še pod ostrejšim 

nadzorom, vendar je videl veliko 

žetev na božji njivi in je sklenil 

kakor sv. Pavel: Jaz pa bom rad vse 

žrtvoval, tudi samega sebe za vaše 

duše!« 

 

Drugič zaprt in ubit. Ker Izidor ni 

izpolnil pričakovanj gestapa, da bi 

ovajal ljudi, so ga jeseni 1942 

znova zaprli v celjski Stari pisker. 

Ponovno so ga začeli strahovito 

mučiti. Pretepali so ga do nezavesti, 

za roke obešali pod strop, mu 

zabijali trske za nohte in ga še na 

mnoge druge načine mučili. 

Izidorjev soduhovnik Franc Puncer, 

ki je bil tedaj tudi zaprt v Starem 

piskru, izjavlja: »Ko sva se z 

Darkom prvič srečala na stopnicah 

v Grofiji, je bil dušno in telesno strt. 

V njegovem obrazu ni bilo več 

kaplje krvi, oči so gledale stekleno. 

Darko, sem šepnil pa mi ni 

odgovoril. Drobec za drobcem sem 

pozneje zvedel, kaj so v tem času 

počenjali z njim. Gestapovec 

Niederberger je uporabil vse 

zmožnosti svojega poživinjenega 

razuma in močnih rok, ko je ubijal 

tega duhovnika.« Kljub takemu 

mučenju gestapovci Izidorja niso 

mogli zlomiti.  

 

V začetku leta 1943 so Izidorja 

Završnika iz celjskih zaporov 

preselili v Maribor. Tam je bil 

režim nekoliko milejši, tako da sta 

ga lahko obiskovala oče in sestra 

Anica. Zadnjič sta ga obiskala na 

pustni torek leta 1943. Izidor je bil 

prepričan, da ga bodo Nemci poslali 

v kakšno koncentracijsko taborišče, 

zato je očeta prosil, da naj mu 

prihodnjič prinese čevlje.  

 

Naslednji dan, na pepelnično sredo, 

10. marca, so na dvorišču 

mariborskih zaporov ustrelili 25 

talcev. Med njimi je bil tudi 

duhovnik Izidor Završnik. 

Duhovnik Maks Ledinek, ki je bil v 

Mariboru zaprt skupaj z Izidorjem, 

mu je pred tem na njegovo prošnjo 

podelil zakramentalno odvezo. 

 

Izidorja so skupaj z drugimi talci 

pokopali na  pokopališču v Gradcu 

v Avstriji. Njegovo ime je vpisano 

na spominskem slavoloku. O njem 

pravi msgr. Puncer: »Prepričan 

sem, da je umrl mučeniške smrti. 

Usmrtili so ga, ker je bil duhovnik, 

delil zakramente in je imel vpliv na 

ljudi. Duhovnik Izidor Završnik je 

bil mesece in mesece, in to vsak 

dan, do skrajnosti mučen. Bil je 

aretiran in mučen, ker je bil dušni 

pastir. « 

 

Obrekovan po vojni. Po vojni je 

katoliška Cerkev doživljala različne 

pritiske s strani nove komunistične 

oblasti. Sprožili so celo vrsto 

procesov proti duhovnikom. 

Nekateri komunistično usmerjeni 

»zgodovinarji« so hoteli oblatiti 

tudi duhovnike, ki so bili žrtve 

nemškega terorja. Med temi se je 

znašel tudi Izidor Završnik. Ivan 

Pirkovič ga je obtožil, da je pri 

zaslišanju izdal kakšnih 60 

pripadnikov OF. Da je Izidor 

Završnik res imel stike z 

odporniškim gibanjem, pa pričuje 

Vlado Habjan v svojem članku 

»Spomini žive delj kot ljudje«. V 

njem podrobneje navaja, kako je 

Izidor sodeloval z odporniškim 

gibanjem in pomagal. V 

nadaljevanju omenjenega članka pa 

tudi Vlado Habjan nasede trditvam 

Ivana Pirkoviča glede 

Završnikovega izdajanja ljudi. 

»Zgodovinarjevo« izjavo le omili,  

češ da naj bi Završnik izdajal zaradi 

hudih mučenj. Habjan navaja 

spomin Marte Plavšak, ki je dejala: 

»Ko je prišel Završnik iz zapora, ga 

je neka ženska iz Prebolda vprašala, 

zakaj je povedal, da mu je dala jesti. 

Završnik pa ji je samo pokazal 

prste, na katerih ni bilo več nohtov, 

in rekel: Zato.«»Zgodovinar« 

Pirkovič Izidorja Završnika 

obtožuje še z več drugimi očitki, ki 
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so popolnoma neutemeljeni in 

dokazljivo neresnični. 

 

Slovenski Maksimiljan Kolbe? 

Kako se je Izidor Završnik 10. 3. 

1943 znašel med talci? Na to 

vprašanje nam odgovarja pisna 

izjava gospe Olge Žvan iz 

Ljubljane, Bernekerjeva ul. 44, ki je 

v pismu g. Antonu Pustu zapisala: 

»Kmalu po poroki mi je mož Franc 

Žvan povedal: Ti, Olga, ne bi 

dobila mene, če me ne bi rešil smrti 

en duhoven v arestu v Mariboru.« 

G. Pust nato navaja, da je mož Olgi 

Žvan to pozneje še večkrat povedal 

in razlagal, kako je to bilo.  

 

Franc Žavn se je rodil 1. marca 

1923 v Zgornjih Hočah 20. Oče je 

bil kmet in trgovec z lesom. Z ženo 

Ano sta imela štiri sinove Franc 

(Franček) je bil najstarejši. Nekega 

jutra zgodaj (ob štirih) so nemški 

vojaki začeli razbijati po hišnih 

vratih s puškinimi kopiti. Mati Ana 

jim je kar v spalni obleki odprla 

vrata. Zahtevali so Franca Žvana. 

Nič niso rekli, ali starejšega, očeta, 

ali mlajšega, sina. Ko je sin Franček 

to slišal, vstane in pravi mami: 

»Grem kar jaz z njimi, oče je 

bolehen, ima hudo naduho in ne bo 

zdržal.«  

 

Franca Žvana so odpeljali v 

mariborske zapore. Olga Žvan 

pripoveduje: »10. marca 1943 so na 

dvorišču postrojili zapornike. 

Izbirati so začeli talce za streljanje, 

vsakega desetega. Franček je bil 

ravno deseti. Poleg je bil v vrsti en 

duhoven. Ko so Nemci zapisovali 

imena in med seboj debatirali, pravi 

duhoven v zmedi Frančku: »Fant, ti 

si še mlad, imaš še vso bodočnost 

pred seboj« in stopi na njegovo 

mesto (in je stopil na mesto mojega 

moža). Te odbrane, med njimi tudi 

duhovna, so odpeljali na streljanje, 

Franček pa je ostal v zaporu.« 

 

Franc Žavn je pozneje je nosil 

oficirjem prtljago na železniško 

postajo. Nekega dne je pobegnil, se 

nekaj časa skrival doma, nato ga je 

nemška oblast mobilizirala, domače 

pa izselila. Bil je na Finskem, 

Norveškem, rešil se je s 

potapljajoče se ladje, bil je tudi 

ranjen. Vse življenje je trpel 

bolezenske posledice vojne. 

 

Po vojni se je najprej zaposlil pri 

ljudski milici v Ljubljani, pozneje 

pa kot šofer pri Institutu za avto 

zveze. V Ljubljani se je spoznal z 

Olgo Frantar, administratorko, in se 

leta 1953 z njo poročil. Franc je bil 

v zvezi komunistov in verjetno 

zaradi tega ni javno govoril, da mu 

je duhoven rešil življenje, ko je šel 

namesto njega na streljanje. Je pa to 

večkrat povedal svojim sosedom in 

prijateljem, ki so imeli, kakor on, 

vikende na Pokljuki. Njegove izjave 

sta potrdila poleg žene Olge tudi 

Tone Dovč in Ivan Planinšek. 

 

Franc je dalj časa bolehal. Imel je 

raka na želodcu in jetrih. Bolezen je 

vdano prenašal in se ni nikdar 

pritoževal. Sam je izrazil željo, da 

bi prejel zakramente za umirajoče, 

ki mu jih je župnik Lojze Snoj tudi 

podelil. Umrl je 22. septembra 1997 

in je pokopan na ljubljanskih Žalah. 

 

Postavlja se vprašanje, kdo je bil 

omenjeni »duhoven«, ki je namesto 

Franca Žvana stopil v vrsto talcev 

in bil ustreljen.  

 

V mariborskih zaporih je bil 

ustreljen samo duhovnik Izidor 

Završnik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ob 70-letnici konca 2. svetovne 

vojne pripravila Vida Slakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 
Resnica boli 

 

Verujem v boga, 

verujem v norce, 

a ne verujem v tvojo ljubezen! 

 

Z veseljem poslušam čričkovo petje, 

z veseljem poslušam ruk srnjaka, 

a ob tvojih vedno istih lažeh – 

bi bruhal!! 

 

Naj ti bo tvoje naslednje življenje 

že kot čistilo za parket, 

da očistiš dušo, samo sebe, 

morda nekoga, ki je iskal – 

iglo v senu!! 

 

TKsm 

Razmislek 

 

Ubij me in glej naprej! 

Poglej se v ogledalo in si priznaj, 

da si lepa! 

Razbijaj ogledalo in si misli, 

da si grda … 

Polomi stol ob mizi in sedi – 

na preprogi! 

Utrgaj luč z visečega se stropa 

in si prižgi svečo, da 

ugledaš življenje, ki ga uživaš!! 

Vstani in se zamisli!!! 

Pojdi pod mrzel tuš, 

morda te pred vrati čaka – 

topel šal za prihodnje, 

toplo še življenje … 

 

TKsm 
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Na Triglav od – 1m do 2864 m 

 
Ob spominu na pohod “Iz dnevne sobe do Triglava“ leto poprej se je porajala ideja, da bi na Triglav krenili še iz ničelne 

točke. Ko se je začetno navdušenje poleglo, smo na koncu ostali štirje kandidati z željo po odhodu in voljo, da uresničimo 

zadani cilj. Zmago Šoštar iz Vindije, Milan Sušak iz Grajske vasi, Boris Stantar iz Stopnika in Jernej Lukman iz Tabora 

smo konec junija 2005 z nočnim vlakom iz Celja krenili proti Kopru. Zjutraj smo se okrepčali pri prijatelju, ki je ravno 

takrat počitnikoval v Ankaranu, nato pa se podali do obale, zakoračili v vodo do točke minus ena ter krenili proti našemu 

najvišjemu vrhu, Triglavu. 

 

Za smer je bil zadolžen Boris, ki je izbral najbolj mogočo ravno linijo. Pot je vodila ob obali preko Lazareta v Trst. Tam 

smo si malo oddahnili in nadaljevali v hrib proti Opčinam. Korak se je nadaljeval v smeri Slovenije, kjer smo v Dolu pri 

Dutovljah prečkali mejo in malo nižje v kraju v prijetni domači gostilni povečerjali. Prijazni gospodar nam je ponudil tudi 

prenočišče na terasi gostilne in nam povrhu odstopil še par blazin. 

 

Drugi dan smo nadaljevali preko našega Krasa mimo Dutovelj do Štanjela. Okrepčali smo se, si ogledali krajevne 

znamenitosti, ob pivu malo podebatirali z domačini in zgodaj popoldne nadaljevali naprej. Spotoma smo se ustavili v 

Vrtovčah, kjer domuje slovenski Elvis, mesar Oskar Trobec. Po ogledu njegovega muzeja in fotografiranju smo krenili 

naprej. Vrtovče ležijo tik nad Vipavsko dolino, tako da smo še pred večerom prišli do Vipavskega Križa, ki leži prav na 

robu doline. Po večerji smo prečkali dolino in ob poti našli zapuščen objekt, zidanico, kjer smo prespali. 

 

Tretji dan smo mimo vasi Lokavec zagrizli v južne obronke Trnovskega gozda. Asfaltna cesta se vzpenja vse do Predmeje, 

kjer se spremeni v lepo makadamsko cesto, ki prečka Trnovski gozd in se spusti v Idrijsko dolino. Cesto so gradili med 

prvo svetovno vojno, kaže se premišljen način gradnje, ki še danes cesto ohranja v zelo dobrem stanju. Spotoma smo se 

ustavili na malici pri skupini boemov, ki živijo sredi Trnovskega gozda v obnovljeni gozdarski koči. Predeli so 

neobljudeni, s polno flore in favne, malo kje tako kot tu ne slišiš ropota s cest, spremlja te samo ptičje 

petje in šum vetra. Kot je Zmago večkrat poudaril:  »Samo ti ptiči pa kar 

za nami hodijo!«  

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

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

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

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

. 
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Po parih urah spusta smo preko vasi Lokve in Čepovan v dolini Idrijce. Nekaj kilometrov za tem smo že v Mostu na Soči, 

kjer nas je obiskal oskrbovalni kombi. Izo in Grega sta nam pripeljala hrano, ravninsko opremo in obutev pa smo 

zamenjali za gorniško. Tu nas je Milan zaradi težav s kolenom zapustil, pridružil pa se je Viktor Urankar – Iko iz Ojstriške 

vasi. Zaradi preteče nevihte smo si prenočišče poiskali v čakalnici železniške postaje. 

 

»Popotovanje korakov«, kot je Zmago rad večkrat rekel, smo nadaljevali v smeri Tolmina in ob cesti zavili v hrib ter preko 

Tolminskih Raven prišli v gorski svet še tik pred nevihto. Prespali smo v Koči na planini Razor.  

 

Zgodaj zjutraj, v mraku, smo se začeli vzpenjati. Ob poti smo naleteli na zapuščino prve svetovne vojne. Nismo si mogli 

zamisliti, koliko gorja so v težkih razmerah morali prestati vojaki ob gradnji neštetih bunkerjev in tavern, ki so ob poti. Po 

nekaj urah hoda smo že na Komni, kjer se nam pridružita še dva kolega, in skupaj smo hitro do Koče pri Triglavskih 

jezerih. Tu se je vreme prvič bolj skazilo, tako da nas je del poti proti Doliču prala prava gorska nevihta in bičale strele. 

Nevihta se je nadaljevala večino noči, ki smo jo prespali v Tržaški koči na Doliču. Potrebno je doživeti, da uvidiš, kako 

nemočen je človek proti naravi. 

 

»Po dežju posije sonce«, to se je zgodilo naslednje jutro, ko smo po kakšni urici hoda na jugu zagledali Tržaški zaliv. 

Čudovito jutro se je nadaljevalo s počasnimi koraki ob podoživljanju prehojene poti. Kar naenkrat smo se znašli na vrhu. 

Proslavili smo s penino, ki jo je za presenečenje prinesel kolega. Preko Kredarice in Vodnikove koče smo se še isti dan 

spustili v dolino Voje in preko Stare Fužine prišli v Bohinj.  

 

Ob poti smo doživeli čudovite trenutke ob prekrasni naravi, se zabavali, a tudi malo trpeli ob žuljavih in bolečih nogah. Na 

koncu se vse težave kmalu pozabijo in že takrat je prišla ideja o ponovitvi. Letos ob deseti obletnici je pohod zopet 

aktualen, kandidatov je dovolj, upam, da nas na koncu vsaj nekaj ponovno krene na pot. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

ŠD PARTIZAN TABOR  

organizira 

 

 

 

 

 

 

REKREACIJSKO KOLESARJENJE 

v nedeljo, 31. 5. 2015. 

 
Progi bosta dve, in sicer 14 km in 35 km, zato je kolesarjenje primerno za vse generacije. Štartnina za odrasle znaša 5 €. 

Po prihodu na cilj nas bo »žar mojster« Igor z ekipo malo okrepčal s čevapčiči in kakšno »energijsko pijačo«. Zato vam 

svetujemo, da ta dan kosilo malo zamaknete na kasnejšo uro. Dobimo se v nedeljo ob 9. uri pred brunarico. V primeru 

slabega vremena se prireditev prestavi. 

 

Vabljeni v čim večjem številu. 

Info: Andi, 031 671 499 

Nejc, 040 397 376 

 

V A B I L O 
Vabljeni na zabavni večer z Dramsko sekcijo Teloh, 

ki bo v nedeljo, 21. 6. 2015, ob 18. 00 v Domu krajanov Tabor. 
 

Pridružite se nam, saj ta večer ne bo manjkalo smeha, ker bomo za vas ponovno uprizorili najbolj smešne 

prizore iz preteklih let. 

Dramska sekcija Teloh 
 

 

 

 

Zgodilo se bo 

Nejc Lukman  
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PRAZNOVANJE OBČINSKEGA PRAZNIKA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokotiček 
Pošljite nam vaše fotografije, ki jih ujamete v svoj objektiv. Dobrodošle so fotografije s področja dela, življenja, praznovanj, utripa kraja, 

narave, posnete doma, na dopustu, potovanjih, kjerkoli. Pošljite jih v jpg formatu na info@obcina-

tabor.si ali sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili v časopisu, 

ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij. 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si


 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

Oglasi 
 

 

 

 
      NOVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije: Adi, 041 543 396 

 
 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – junij 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

2. 6. 2015 

10.30 
LITERARNO DRUŽENJE Z 

OSKRBOVANCI 

Naš dom Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

6. 6. 2015 

10.00 

Križnikov pravljični festival 

VRANSKA PRAVLJIČNA POT 

Z IRENO CERAR IN OGLED 

ČEVLJARSKE DELAVNICE VIRYENT 

zbor pod kostanji v trgu 

Vranskega, 

Schwentnerjeva hiša 

Matična knjižnica Kamnik v 

sodelovanju z Medobčinsko 

splošno knjižnico Žalec, Občino 

Vransko, ZKTŠ Vransko … 

(03 703 12 11) 

6. 6. 2015 

18.00–

23.00 

Tradicionalna nogometna tekma 

VRANSKO VZHOD : VRANSKO ZAHOD 

Nogometni stadion 

Videm Vransko 

Denis Jesenik 

(040 869 227) 

13. 6. 2015 

17.00 

Nogometna tekma ob 60-letnici GZ Žalec 

SLOVENSKA VOJSKA : GASILCI 

Nogometni stadion 

Videm Vransko 

GZ Žalec, Sabina Sorčan 

(051 382886) 

16. 6. 2015 

18.00 

Poletna ustvarjalnica z Darjo Kos 

CVETNE VILE 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Vransko 

(03 703 12 80) 

20. 6. 2015 

20.00 

Vranski poletni večeri 

KVARTET ROGOV AKADEMIJE ZA 

GLASBO V LJUBLJANI 

cerkev sv. Marije 

Magdalene na Ločici 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 

031 210 298) 

24. 6. 2015 

17.00 

Prireditev ob dnevu državnosti 

POSTAVITEV IN KRASITEV MLAJA 

NA STAR NAČIN 

pri osamosvojitveni lipi 

na Avtobusni postaji 

Vransko 

Občina Vransko in Folklorno 

društvo Vransko 

(041 270 546) 

25. 6. 2015 

9.00 
KOLESARJENJE IN 

POHOD NA ČRETO 

zbor pred občinsko 

stavbo 

PD Vransko, 

Občina Vransko 

(041 818 816, 03 703 28 00) 

25. 6. 2015 

17.00 
MAŠA ZA DOMOVINO cerkev sv. Mihaela 

na Vranskem 

Župnija Vransko, 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

25. 6. 2015 

18.00 
SVEČANO ODKRITJE SPOMINSKE 

PLOŠČE VIKTORJU LIPEŽU 

Nacetova hiša Peter Grom, 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

25. 6. 2015 

19.00 
PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI Športna dvorana 

Vransko 

Občina Vransko, VSO 

(03 703 28 00) 

26. 6. 2015 

20.00 

Vranski poletni večeri 

VEČER NAJLEPŠIH DALMATINSKIH 

PESMI, 

VEČER NAJLEPŠIH NARODNO-

ZABAVNIH VIŽ 

pod velikim šotorom Klub mladih Vransko 

(040 339 977) 

27. 6. 2015 

20.00 

Vransko Summer night 

ROCK ODER, 

ELEKTRONSKI ODER 

pod velikim šotorom Klub mladih Vransko 

(040 339 977) 

28. 6. 2015 

8.00 
KOLESARJENJE PO SPODNJI DAVINJSKI 

DOLINI 

start pred hotelom 

Žalec 

ZKTŠ Žalec in Občine Spodnje 

Savinjske doline 

 
 

Kmetija Laznik vas vabi  

v soboto, 6. 6. 2015, od 9. ure dalje,  
da nas obiščete. 

 

Nudimo vam:  

sveže goveje in svinjsko meso ter  

ostale mesne izdelke. 

 

Vabljeni! 

STARO ŠTALO, našo degustacijsko sobo, uporabite kot piknik 

prostor. 

 

Meso za žar, narezke vam lahko na vašo željo pripravimo mi, več po 

dogovoru. 
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... in še modrosti naših babic 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

nedelja, 31. maj, ob 8.00 

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

nedelja, 31. maj, ob 9.00 

REKREACIJSKO KOLESARJENJE ZA VSE GENERACIJE 

start pred brunarico 

(Kolesarka sekcija TVD Partizan Tabor, 040 397 376) 

 
sobota, 13. junij, ob 19.00 

GASILSKA MAŠA 

cerkev sv. Miklavža na Tisovi gori (Miklavž) 

(PGD Loke, 041 388 934) 

 
nedelja, 21. junij, ob 18.00 

ZABAVNI VEČER Z DRAMSKO SEKCIJO TELOH 

Dom krajanov Tabor 

(Dramska sekcija Teloh, 041 289 748) 

 

četrtek, 25. junij 

ob 9.00: POHOD PO PUNTARSKI POTI DO MEŽNARJEVE DOMAČIJE 

izpred KZ Tabor 

 

ob 10.00: PROGRAM V POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI 

kulturni program: TD Gomilsko 

 

(Turistično društvo Tabor in Planinsko društvo Tabor, 031 705 469) 

 

nedelja, 28. junij, ob 8.00 

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

 »Čim resnejši je obraz, tem lepši je nasmeh.« 
 

(François-René de Chateaubriand) 

 
Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.  

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

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

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

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

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

elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov:  

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

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

 

  

Koledar dogodkov in prireditev – maj in junij 
 

 Sveti Vid (15. 6.), dežja ne daj, da bo lepe žetve kaj.  
 

 Ako se kukavica dolgo po kresu (24. 6.) oglaša, draginjo prinaša.  
 

 Sveti Peter in Pavel (29. 6.) lep, brez dežnika greš lahko daleč po svet´.  

http://www.obcina-tabor.si/

