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Pozdrav urednice izpod Krvavice  

Podžupan Ludvik Miklavc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meseca septembra se prične koledarska jesen, dnevi so krajši in sončni žarki počasi izgubljajo 

svojo moč. Trud, ki ga vlagamo v vzgojo rastlin čez leto, je ob ugodnih vremenskih okoliščinah 

bogato poplačan. To je čas, ko poskrbimo za spravilo pridelkov, zelenjave in sadja. Zaradi 

vročega poletja v  vinogradih že potekajo trgatve. Ali ste vedeli, da je najstarejša vrsta sadja, ki 

ga je začel gojiti človek, ravno grozdje? Pravijo, da očisti telo in blagodejno vpliva na 

organizem. Zaradi visoke vsebnosti sladkorja je grozdje lahko nadomestek za čokolado. 

Uživajmo v sadju, ki ga je v tem trenutku obilo. 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dobili smo novo društvo 

Zadnjo nedeljo v letošnjem poletju smo bili občanke in 

občani Občine Tabor vabljeni na predstavitev 

novoustanovljenega Turističnega društva Gušt Tabor. 

Turizem postaja pomembna gospodarska panoga in je 

realna možnost in priložnost za razvoj podeželja, 

zmanjšanje brezposelnosti, povečanja zaslužka in 

socialne varnosti. Turistično panogo razvijajo ljudje, ki 

imajo voljo, znanje, izkušnje, veselje, delovno vnemo in 

ljubezen do svojega kraja in okolja. 

V občini Tabor smo samokritični in moramo priznati 

napake preteklih let, saj nismo bili sposobni razviti 

pogojev za gospodarsko dejavnost, kaj šele postaviti 

zdravih temeljev za uspešen turistični razvoj, kjer bi bila 

občina Tabor na turističnem zemljevidu zapisana z 

velikimi črkami.  

Kljub podedovani težki finančni situaciji se trudimo še 

naprej vlagati v razvoj infrastrukture in promocijo 

turizma, kar ste lahko opazili v članku Krožna pot Tabor, 

objavljenem v prilogi Slovenskih novic Turistična 

tribuna, v katerem je predsednica Turističnega društva 

Tabor zelo doživeto predstavila turistični utrip občine 

Tabor. Članek si je vredno prebrati. 

V teku je sprejetje OPN, ki je v zaključni fazi in bo med 

drugim omogočal novogradnje, rekonstrukcije in 

legalizacije objektov, namenjenih gostinstvu in turistični 

dejavnosti. 

V naši občini imamo vključno s Turističnim društvom 

Gušt Tabor registriranih 22 društev. Od tega sta dve 

društvi, ki se ukvarjata s turizmom. Upamo, da si društvi 

ne bosta konkurenca in da bosta prepoznala koristi v 

turizmu in medsebojnem sodelovanju ter s tem 

pripomogla k prepoznavnosti občine Tabor. 

Ustanoviteljem in članom Turističnega društva Gušt 

čestitamo za ustanovitev. Z veseljem bomo spremljali 

njihov razvoj in pomagali po najboljših močeh, da skupaj 

naredimo nekaj boljšega za občino Tabor.   

Mogoče bo čas pokazal, da bi ta korak, za katerega se je 

novo društvo odločilo, bil dobrodošel že pred 10 leti. 

Iz županovega kabineta 
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September na komunalnem področju 

 
Mesec september je bil na komunalnem področju zelo 

aktiven. Preko celega meseca so se izvajala dela na projektu 

Obnova transportnega vodovoda Tabor – Prebold – 

Braslovče, v katerem sodelujemo in imamo koristi tri občine 

Spodnje Savinjske doline. Dela so v zaključni fazi, tako da 

potekajo še zadnja zaključna dela pri odpravi pomanjkljivosti 

na celotni trasi vodovoda, ki se razvija od Tonovega izvira v 

Lokah pa vse do Braslovč oziroma Prebolda. Ob uspešnem 

zaključku projekta se vsem občanom, ki so bili kakorkoli 

vključeni v obnovo, najlepše zahvaljujemo.   

 

V mesecu septembru smo zaključili dela na sanaciji plazu 

pri domačiji Terglav, za katerega smo sredstva uspeli 

pridobiti iz poziva države za sanacijo po naravni nesreči 

Poplave september 2014. Tudi na tej sanaciji so potrebna 

le še določena zaključna dela ter popravki. Dela je izvajalo 

podjetje VOC, d. d. 

 

V mesecu avgustu smo vas obvestili tudi o uspešni prijavi na razpis za brezplačen najem 

prikazovalnikov hitrosti »VI VOZITE«, ki ga je objavila Javna agencija RS za varnost 

prometa. Prikazovalnik je postavljen ob občinski cesti LC490201 Tabor – Loke, in sicer iz 

smeri Lok proti Taboru, pred začetkom strnjenega naselja Tabor (takoj za odcepom proti 

pokopališču). Tabla bo spremljala ter zbirala podatke o prevelikih hitrostih vozil, ki bodo 

služili za statistično obdelavo ter tudi za odločitev o morebitni nadgradnji prikazovalnika v 

primeru velikega števila previsoko izmerjenih hitrostih. Ponovno pozivamo vse voznike, da 

nas naj prikazovalnik hitrosti opomni na spoštovanje cestnoprometnih predpisov, oziroma na 

veliko ogroženost udeležencev, predvsem najbolj ranljivih, ob neupoštevanju le-teh.    

 

Z veseljem pa lahko sporočimo tudi, da smo uspeli pridobiti še 

eno pogodbo iz poziva države za sanacijo po naravni nesreči 

Poplave september 2014, in sicer za sanacijo odseka ceste 

Loke – Veteršek – Krvavičnik v okolici domačije Veteršek. Z 

deli bomo pričeli ter jih tudi končali v mesecu oktobru 2015, 

izvajalo pa jih bo podjetje Grametpromet, d. o. o. 

 

Simon Jan 

 

Turistično-informacijski center Tabor 

 

Mineva že leto in pol od odprtja Turistično-informacijskega centra Tabor v prostorih Pogodbene pošte v Taboru. 

Ponudba naših lokalnih in tudi zunanjih ponudnikov se nenehno dopolnjuje. 

 

V TIC-u lahko najdete: 

 

 Mesne izdelke Kmetije Laznik: svinjsko mast, ocvirke, krače, paštete, dimljene in suhe 

klobase, prekajena rebra in zaseko.  
 

 

 Čebelje pridelke čebelarja Darka Nemivška: kostanjev, hojev 

in gozdni med, vlite sveče ter darilne komplete.  

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 



 

3 

 Nakit in slike Ine Gržina.  

 

 

 

 

 

 

 

 Prehranske artikle Marjana Natka: pirina, 

koruzna, pšenična, ržena moka, ajdova kaša, fižol. 

 

 Nakit, obeske za ključe in lesene izdelke družbe 

Kopos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Knjige in slike Magde Šalamon. 

 

 Magnetke Turističnega društva Tabor. 

 

 

 

 

 

 

 Zgoščenke ansamblov Robija Zupana, Zaka' pa 

ne, Mešanega pevskega zbora Pevskega društva 

Tabor. 

 

 Knjigo Tabor iz zraka avtorja Petra Strouhala. 

 

 

 

 

 

 

 

 Darilne bone kozmetičnega salona Salon lepote 

Urška za nego obraza, rok, depilacije, masaže, 

beauty pakete, make up, svetovanje.  

 

 Darilne bone Turistične kmetije Weiss za obisk 

savne.  

 

 Izdelke iz industrijske konoplje podjetja Hannah 

Biz: konopljina moka, konopljin čaj, proteini, olje, 

mazila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V TIC-u vam poleg črno-belega in barvnega 

fotokopiranja ter pošiljanja faksov, časopisa 

Utrip Savinjske doline, znamk za filateliste 

nudimo tudi zastave. 

 

 

Vabimo vas v prostore TIC Tabor, kjer se gotovo najde nekaj za vsakogar. 
 

 

Alenka Kreča Šmid 

 

Ponovno opozorilo 

 

Občane ponovno opozarjamo o povečanem številu kraj oz. tatvin po domovih občanov na našem območju. Tatovom 

posebej zanimivi so osamljeni zaselki, kjer bivajo starejše osebe. Ni odveč opozorilo, da bodite pozorni na neznane in 

sumljive osebe, ki se gibljejo oz. dlje časa zadržujejo v vaši okolici, pozorni bodite na avtomobile in registrske številke. 

Gre tako za tuje državljane kot tudi za slovenske. V nobenem primeru ne spuščajte neznanih oseb v hišo in ne nasedajte 

pretvezam. Tatovi običajno prosijo za vodo, povedo, da se jim je pokvaril avto, iščejo hotel za prenočitev, sprašujejo za 

pot, se izdajajo za prodajalce na domu. Osebo zamotita dva, tretji se izmuzne v hišo. Pomembno in koristno je o sumljivih 

osebah čimprej obvestiti sosede in ostale vaščane, tudi prek družbenih omrežij in elektronske pošte. Tatovi običajno ne 
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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                                               

 

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. 

želijo zbujati pozornosti, če so vrata odklenjena, pridejo in vstopijo tiho. Zaklepanje je priporočljivo čez dan in tudi, če le 

za hip zapustite hišo in greste na vrt ali okrog hiše. Ne puščajte ključev kar v ključavnicah vhodnih vrat, pod 

predpražnikom, na okenski polici ali pod koritom za rože. Predhodno si vlomilci ogledajo teren ter opazujejo in spremljajo 

premikanje stanovalcev. Pogosto vlomijo v hišo kadar ni nikogar v bližini. Če ugotovite, da ste bili žrtev tatvine, to takoj 

javite na 113 ali na 713 47 00 (Policijska postaja Žalec), prijava ni plačljiva. Javite tudi, če opazite sumljive osebe, pozorni 

bodite na število oseb, njihove značilnosti (višina, oblačila, barva las, govorica), na avtomobile (znamka, barva) in 

registrsko številko. Več informacij koristi tudi policistom pri njihovem delu. Pazite na imetje, svoje najbližje, sosede in 

sebe.  

 

Ana Leskovšek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Praznujte in se učite skupaj z nami! Gratis tečaji za 40 udeležencev – več na www.upi.si 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 



 

5 

Simona Stanter, načelnica 

Po novem enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev 
 

Od 1. 9. 2015 dalje je 

za tujce iz tretjih 

držav uvedeno enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki 

tujcu omogoča, da vstopi, prebiva in dela v Sloveniji. To 

pomeni, da državljani tretjih držav, ki pridejo v Slovenijo 

z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne 

potrebujejo več dveh dovoljenj, saj enotno dovoljenje 

nadomešča tako dovoljenje za prebivanje kot tudi 

delovno dovoljenje. Upravna enota, ki je pristojna za 

izdajo enotnega dovoljenja, na območju katere tujec 

namerava prebivati oz. prebiva, bo soglasje Zavoda RS za 

zaposlovanje za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje 

in delo pridobila sama (po uradni dolžnosti). S tem je 

tujcem omogočen enostavnejši postopek pridobivanja 

dovoljenj na upravni enoti po načelu »vse na enem 

mestu«.  

 

Na podlagi Zakona o tujcih upravna enota izda enotno 

dovoljenje tujcem, ki prihajajo v Republiko Slovenijo:  

- zaradi zaposlitve, dela ali samozaposlitve, 

- zaradi opravljanja sezonskega dela nad 90 dni, 

- zaradi čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi 

delavci,  

- kot dnevni delovni migrant, 

- kot rezidenti za daljši čas v drugi državi članici EU 

zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja 

sezonskega dela ali kot dnevni delovni migranti.  

 

Prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja, ki 

se izda v obliki izkaznice, lahko vloži tujec ali njegov 

delodajalec. Tujec mora prošnjo za izdajo prvega 

enotnega dovoljenja vložiti pri diplomatskem 

predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v 

matični državi, delodajalec pa lahko prošnjo vloži pri 

diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike 

Slovenije v matični državi tujca ali pri upravni enoti v 

Republiki Sloveniji, kjer tujec namerava prebivati ali kjer 

je sedež delodajalca. Delodajalec lahko opravlja tudi 

ostala dejanja v upravnem postopku v skladu s tujčevim 

pooblastilom.  

 

Prošnji za izdajo predmetnega dovoljenja je potrebno 

priložiti dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje 

pogojev, tako za prebivanje kot tudi za zaposlitev ali 

delo: tujec mora tako imeti veljavno potno listino, katere 

veljavnost je najmanj tri mesece daljše od nameravanega 

prebivanja s Sloveniji, zadostna sredstva za preživljanje, 

ustrezno zdravstveno zavarovanje in izpolnjevati pogoje, 

ki so v Zakonu o tujcih določeni za izdajo posamezne 

vrste dovoljenja za prebivanje, poleg tega pa tudi 

dokazila, ki se za posamezno vrsto zaposlitve ali dela 

zahtevajo za podajo soglasja k izdaji enotnega dovoljenja, 

npr. pogodbo o zaposlitvi, spričevalo ipd. Nove prošnje 

za izdajo enotnih dovoljenj so dostopne na spletni strani 

Upravne enote Žalec: 

http://www.upravneenote.gov.si/zalec/o_upravni_enoti/o

brazci_upravne_enote_zalec/obrazci_za_upravne_notranj

e_zadeve/. 

 

Več glede zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev 

iz tretjih držav ter vrst soglasij lahko preberete tudi na 

spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje: 

http://www.ess.gov.si/_files/7493/ZRZS_zlozenka_tujci_

nova_zakonodaja.pdf.   

 

V določenih primerih pa morajo tujci pred vložitvijo 

prošnje na upravni enoti, tako kot doslej, pridobiti 

delovno dovoljenje pri Zavodu RS za zaposlovanje. Tako 

bo zavod tudi v prihodnje izdajal delovna dovoljenja za 

sezonska dela v kmetijstvu in gozdarstvu do 90 dni, za 

zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine na podlagi 

Sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji 

ter za zaposlitev hrvaških državljanov v prvih dveh letih 

njihovega zakonitega prebivanja v Sloveniji, v 

prehodnem obdobju po vstopu Hrvaške v EU.  

 

Ne glede na prej navedene zakonske novosti pa imajo 

nekatere skupine tujcev (tudi po datumu 1. 9. 2015) še 

vedno pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela. 

To pomeni, da lahko opravljajo delo, se zaposlijo ali 

samozaposlijo brez dovoljenja za zaposlitev. Ta pravica 

ostaja za državljane držav Evropske unije, Evropskega 

gospodarskega prostora (EGP) in Švice.  

 

Hkrati bi radi izpostavili, da delovna dovoljenja, ki so 

bila izdana do 31. 8. 2015 po Zakonu o zaposlovanju in 

delu tujcev, ostanejo v veljavi do poteka njihove 

veljavnosti. V postopku izdaje ali podaljšanja enotnega 

dovoljenja tujcu, ki ima veljavno osebno delovno 

dovoljenje z veljavnostjo treh let, se v času veljavnosti 

osebnega delovnega dovoljenja šteje, da je soglasje 

podano. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonskih 

številkah (03) 713 51 04 (Simona Cajner),  (03) 713 51 

05 (Aleš Kramaršek) in  (03) 713 51 07 (Barbara Šprajc), 

lahko pa nam pišite tudi na e-naslov ue.zalec@gov.si.   

 

 

 

 

 

 

http://www.upravneenote.gov.si/zalec/o_upravni_enoti/obrazci_upravne_enote_zalec/obrazci_za_upravne_notranje_zadeve/
http://www.upravneenote.gov.si/zalec/o_upravni_enoti/obrazci_upravne_enote_zalec/obrazci_za_upravne_notranje_zadeve/
http://www.upravneenote.gov.si/zalec/o_upravni_enoti/obrazci_upravne_enote_zalec/obrazci_za_upravne_notranje_zadeve/
http://www.ess.gov.si/_files/7493/ZRZS_zlozenka_tujci_nova_zakonodaja.pdf
http://www.ess.gov.si/_files/7493/ZRZS_zlozenka_tujci_nova_zakonodaja.pdf
mailto:ue.zalec@gov.si


 

6 

Drobtinica – Topel obrok za otroke 

 
V Rdečem križu Slovenije na svetovni dan hrane, 16. oktobra, posebno pozornost posvečajo 

osnovnošolskim otrokom iz socialno šibkejših okolij. 15. tradicionalna enodnevna kampanja 

Drobtinica, s katero Rdeči križ Slovenije dopolnjuje programe socialne pomoči otrokom iz 

socialno šibkejših okolij, ozavešča slovensko javnost glede vse bolj pereče problematike 

nezadostne in/ali nepravilne prehrane naših najmlajših – osnovnošolcev ter spodbuja čut za 

solidarnost s tistimi, ki so se znašli v stiski.  

 

Prostovoljci in mladi člani RKS – Območnega združenja Žalec bodo pred trgovskimi centri 17. oktobra od 8. do 12. ure 

postavili stojnice, na katerih boste v zameno za prostovoljne prispevke prejeli kruh in ostale domače dobrote. Zbrani denar 

bo namenjen otrokom, ki jim starši ne morejo plačati kosila. Stojnice bodo pred naslednjimi trgovskimi centri: 

- Mercator Levec, Žalec (Celjska cesta), Šempeter in Prebold; 

- Tuš Petrovče, Polzela in Vransko; 

- Jager Braslovče. 

OZ RK Žalec 

 
 

 

 

 

 

 

RKS poziva javnost k zbiranju pomoči za begunce 

 

Rdeči križ Slovenije v nenehnem kontaktu s Hrvaškim Rdečim križem in drugimi nacionalnimi društvi Rdečega križa v 

regiji spremlja težke humanitarne razmere in velike napore nacionalnih organizacij Rdečega križa Italije, Grčije, 

Makedonije, Srbije, Madžarske in drugi držav, ki  s podporo Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca 

zagotavljajo osnovno humanitarno pomoč beguncem z vodo, hrano, higienskimi pripomočki, opremo za otroke in prvo 

pomoč. Nacionalna društva Rdečega križa pomagajo ponovno vzpostaviti družinske vezi, njihove ekipe prve pomoči pa 

zagotavljajo tudi  psihosocialno pomoč.  

 

Po podatkih, ki jih dobivamo od kolegov iz Hrvaške, lahko v naslednjih dneh pričakujemo prihod približno 5000 

beguncev. Najnujnejše za tolikšno število je pripravljeno, bomo pa v prihodnjih dneh in tednih potrebovali pomoč 

Slovenije in vseh, ki razumejo v kakšni človeški stiski so se znašli ljudje, ki bežijo iz območij, kjer divjajo vojne. Zato 

pozivamo vse, ki bi želeli pomagati, da se našemu klicu na pomoč čimprej odzovejo. Naj vas samo spomnimo, da na obale 

Grčije dnevno pride v povprečju okrog 5000 beguncev, ki nato prek Makedonije, Srbije in zdaj zaradi ograje na madžarski 

meji, prihajajo na Hrvaško in bodo nato v prihodnjih dneh po vsej verjetnosti prek Slovenije potovali naprej v druge 

države EU.  

 

Rdeči križ Slovenije je za humanitarno pomoč beguncem v Sloveniji namenil prvih 20.000 evrov iz svojega 

solidarnostnega sklada. Skupaj s 56 območnimi združenji Rdečega križa Slovenije (njihove kontaktne podatke najdete na 

spletni povezavi http://www.rks.si/sl/Kdo_smo/) in še posebej z območnimi združenji RKS na območjih, kjer bodo 

nastanitvene enote za begunce ali najverjetnejše tranzitne poti, zbiramo:  

 

 konzervirano hrano (brez svinjskega mesa),  

 pitno vodo (izključno v plastenkah, najbolje 

pollitrskih),  

 higienske pripomočke (milo, zobna pasta, zobne 

ščetke, brisače, higienske vložke, plenice za 

otroke, vlažilne robčke),  

 odeje,  

 manjše šotore,  

 spalne vreče  

 ležalne podloge.  

 

Oblačil in obutve trenutno ne zbiramo!  

 

Javnost pozivamo, da prispeva po svojih močeh in prinese hrano ali higienske pripomočke na najbližje območno 

združenje, prostovoljne prispevke za akcijo "RKS-Pomoč beguncem 2015" pa lahko nakažejo tudi na račun: 

Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana. 
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TRR: SI56 0310 0111 1122 296, sklic: 00 96868, BIC banke: SKBASI2X, Koda namena: CHAR.  

Pomagate lahko tudi s SMS donacijo na številko 1919, pošljete ključno besedo BEGUNCEM za donacijo 1 € ali 

BEGUNCEM5 za donacijo 5 €. Akcijo omogočajo Telekom Slovenije, Si.mobil, Tušmobil, Izimobil, Debitel in T-2.  

Rdeči križ Slovenije bo namenil zbrana finančna sredstva in materialno pomoč za izvajanje programov pomoči za 

begunce. V vseslovenski humanitarni akciji "RKS – Pomoč beguncem 2015" smo se osredotočili na lajšanje trpljenja ljudi, 

spodbujanje človekovega dostojanstva in strpnosti. S svojimi aktivnostmi želimo pomagati pri reševanju potreb najbolj 

ranljivih skupin, ne glede na nacionalnost, raso, versko prepričanje, razred, politična mnenja ali pravni status in celostno 

obravnava ranljivost beguncev. Po svojih zmožnostih in z zbranimi sredstvi bomo prispevali k zagotavljanju pomoči in 

zaščiti ranljivih oseb, tako s takojšnjo humanitarno pomočjo njihovim neposrednim potrebam kot tudi z iskanjem 

trajnostnih rešitev. 

OZ RK Žalec in Rdeči križ Slovenije   

 

Prostovoljci ponujali le najboljše 

 
300 prostovoljcev je 11. septembra razdelilo 10.000 izvodov časopisa Najboljše 

novice iz sveta in prav toliko kefirjev Mlekarne Planika. Pridružilo se jim je 70 

zaposlenih na 18 ministrstvih, ki so svojim kolegom razdelili nadaljnjih 2500 

časopisov in kefirjev. Skupaj so stopili z željo javnosti predstaviti dosežke globalne solidarnosti, rezultate, ki jih prinašajo 

partnerstva mednarodnega razvojnega sodelovanja.  

 

Mimoidoče v 41 krajih po Sloveniji so nagovorili prostovoljci, ki so imeli zelo pozitivno  nalogo. Ljudem polepšati dan s 

časopisom, ki govori zgodbe o uspehu, napredku, poleg tega pa jim ponuditi kefir, ki je proizvod domače mlekarne. Pod 

okriljem Hiše Sadeži družbe Žalec je sodelovalo 12 prostovoljcev, od 

tega 7 prostovoljcev iz Medgeneracijskega društva Mozaik generacij 

iz Polzele. Najboljše novice in kefirje smo razdelili v krajšem času 

kot smo si predstavljali, saj so šle za med. 

 

Bralci časopisa Najboljše novice iz sveta so lahko prebrali, da je bil v 

zadnjih dveh desetletjih dosežen viden globalni napredek: ljudje 

živijo dlje v devetih od desetih držav, štirje od petih ljudi so se 

naučili brati in pisati, najmanj razvite države pa imajo danes skoraj 

trikrat višji povprečni dohodek kot v letu 1990. Razlika med 

bogatimi in revnimi državami se manjša. Je pa naloga novih trajnostnih razvojnih ciljev nadaljnje premoščanje razlik med 

globalnim jugom in severom za bolj uravnotežen razvoj sveta.  

 

Glavna organizatorja akcije Ministrstvo za zunanje zadeve in Slovenska filantropija sta vesela, da je v Evropskem letu za 

razvoj uspela akcija, ki ljudi spodbuja k razmisleku o naši aktivni vlogi pri zagotavljanju pravičnega, uravnoteženega in 

trajnostnega razvoja. To pa so omogočili prav številni prostovoljci in organizacije, ki so jih koordinirale na terenu.  

 

»Cenimo, da se nam je pri pobudi pridružilo tolikšno število ljudi širom 

Slovenije. To priča o podpori, ki jo tematika mednarodnega razvojnega 

sodelovanja uživa pri nas. Veseli nas, da smo prek Najboljših novic iz sveta še 

utrdili to podporo, tudi prek predstavitve konkretnih učinkov slovenskih 

prispevkov k uresničevanju razvojnih ciljev,« je povedal med razdeljevanjem 

časopisa in kefirja Mlekarne Planika na Ministrstvu za zunanje zadeve državni 

sekretar Bogdan Benko. 

  

»Z veseljem sem danes v kraju, kjer živim, delila Najboljše novice iz sveta. Lepo 

je, če začneš dan tako, da zaželiš neznanim ljudem dobro jutro, jim ponudiš 

dobre novice v branje in odličen kefir za malico. Zares lep začetek dneva,« je po 

akciji povedala Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije, danes v vlogi prostovoljke v Logatcu.  

 

Hiša Sadeži družbe Žalec 



 

8 

Otroci z Matejo Jezernik in Jernejo Zajec 

Ko zadiši po šmornu 

Na ponedeljkovi kavici smo se s stanovalci malo težje dogovorili kaj bi pripravili na 

tokratni gospodinjski urici. Idej je bilo namreč več. A na koncu smo prišli do 

zaključka, da se nam pocedijo sline ob sladkem. Tako smo se v petek, 21. avgusta 

2015, lotili priprave in peke šmorna. Tistega z rozinami.  

 

V kuhinji smo prosili za potrebne 

sestavine: moko, jajca, mleko, pecilni 

prašek, limonino lupinico, sladkor v 

prahu in rozine, namočene v rumu. Rumenjak smo ločili od beljaka in 

slednjega ročno stepli v trd sneg. Rumenjakom smo dodali sladkor in ostale 

sestavine. Rozine smo dodajali, ko smo maso vlili na pekač. Delo smo si 

pravično razdelili – eni so stepali beljake, drugi stepali rumenjake, tretji so 

pridno prepevali zraven in čakali, da bodo poskusili dobroto. Po domu je 

omamno dišalo … Vsi smo kar težko dočakali, sline so se nam že pošteno 

cedile. In splačalo se je počakati. Kakor je dišalo, je bilo tudi zelo dobro. Ker pa so naši stanovalci veliki ljubitelji 

krompirja, smo sklenili, da prihodnjič pripravimo krompirjeve zrezke. 

Saša Svetec 

Dom sv. Rafaela Vransko 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvestilo 
 

Osnovna šola Vransko - Tabor pripravlja javni razpis za področje prehrane za obdobje 2016–2019. Vabimo vse 

zainteresirane lokalne ponudnike prehranskih artiklov, da za informacije pokličete na telefonski številki (03) 703 23 70 ali 

(03) 7032371. 

Osnovna šola Vransko - Tabor 

 

Najmlajši vam v pozdrav 

 
Prijeten pozdrav iz vrtca, in sicer od najmlajše skupine v vrtcu. V skupini 

je trenutno 10 otrok in kar 6 se jih je uvajalo na novo. Mali korenjaki 

kažejo svoje nestrinjanje na različne načine, a k sreči vsi spoznajo, da se 

imamo v vrtcu lepo in se radi vračajo. Dneve preživljamo na prostem z 

različnimi zaposlitvami, vse pa stremijo k samostojnosti, razvijanju 

različnih spretnosti, družabnosti, veselju, petju … 

 

Naj bo tudi vaš dan zanimiv in poln prijetnih trenutkov. 

 

Iz vrtca in šolskih klopi 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčka: 
 

 

 

 7. avgusta se je rodil 3380 g težek in 51 cm velik deček Klement staršema Lilijani Štor 

Krebs in Geriju Krebsu. Iskrene čestitke naši sodelavki!  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Obiskala nas je štorklja 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Malo pred koncem poletnih počitnic 

 
Malo pred koncem poletnih počitnic se je pred vrtcem ustavil vlak samostojnosti in 

odgovornosti, s katerim bomo krmarili v novem šolskem letu 2015/2016.  

 

Hvala g. županu, ki nam je s svojo prijaznostjo in posluhom za naše želje zelo polepšal 

okolico vrtca. Prav tako hvala tudi občinskim delavcem, ki so vlakec postavili.  

 

Skupaj z otroki pa smo vanj posadili zelišča, in sicer žajbelj, sivko, meliso, ananasov 

žajbelj, nageljne ter ožepek.  

 

Dišavnice nas že razveseljujejo in pomirjajo s svojimi  čudovitimi vonji.  

 

Za Vrtec Tabor zapisala Nives Orehovec  

 

 

Humanitarna akcija za begunske otroke 

 
V Vrtcu Tabor smo se odločile za humanitarno akcijo, kjer smo želele dodati 

košček pomoči k tistim, ki jo potrebujejo. Z otroki smo želele razvijati empatijo, 

torej se vživeti v vlogo tistih, ki so prepotovali na tisoče kilometrov, predvsem 

tistih malih nožic, ki niso ničesar krive. Še posebej zanje smo pripravili plišaste 

medvedke s srčki, ki jih bodo dobili ob prihodu v Slovenijo. 

 

Hvala vsem staršem za pomoč, še posebej bi se zahvalila g. Mijanoviču, ki je 

poskrbel za prevoz vseh nabranih stvari. Hvala.  

 

 

 

Koordinatorka Mateja Jezernik 

 
 

Pohod s tekom učencev 1. triletja POŠ Tabor 

 
Učenci prvega, drugega in tretjega razreda so z učiteljicami 

Marijo Drnolšek, Martino Puntar, Stanko Tominšek Kužnik, 

Darjo Savinek in Manjo Majcen odšli proti Miklavžu 

(Klovn) in skozi Ojstriško vas nazaj do šole.  

 

Tek in pohod po obronkih Tabora   

 

Počitnic je konec in šolarji so zopet zasedli šolske klopi. 

Tako smo v soboto, 12. septembra 2015,  imeli prvi športni 

dan vsi učenci naše šole. Eni razredi so odšli proti lovski 

koči, drugi proti Miklavžu in Pondorju, zato da spoznavajo 

lepote domače občine. 

 

Učenci prvega, drugega in tretjega razreda so z učiteljicami Marijo 

Drnolšek, Martino Puntar, Stanko Tominšek Kužnik, Darjo Savinek in 

Manjo Majcen odšli proti Miklavžu (Klovn) in skozi Ojstriško vas nazaj 

do šole. Na poti smo imeli nekaj postankov. Na prvem smo si ogledali 

novo lokacijo Lisjakovega prireditvenega šotora, kjer smo se razgibali z 

vajami in izvedli tek. Med hojo smo opazovali naravo v jesenskem času, 

opravila kmetov in živali na paši. Ob vračanju proti šoli je bil zadnji 

postanek v Ojstriški vasi na nogometnem igrišču, kjer so nekateri 

pohodniki utrujeni od hoje počivali, drugi pa so neugnano igrali nogomet in razne igre. 

  

Marija Drnolšek, Darja Savinek 

Fotografije: Martina Puntar in Stanka Tominšek Kužnik 
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1. športni dan učencev 2. triletja POŠ Tabor 

 
Učence 2. triletja na pohodu v Prekopo vodili učitelji Simona Jan, Branko Šketa, 

Marjetka Kapus in Mojca Dobnik.  

 

Špela Marko, 5. c, POŠ Tabor, je zapisala: 

  

V soboto, 12. 9. 2015, smo imeli učenci 4., 5. in 6. razredov POŠ Tabor prvi 

športni dan. Športni dan smo začeli v šoli, kjer smo dobili malico. Potem smo se 

preobuli v športno opremo in se zbrali na šolskem dvorišču. Odšli smo na pohod. 

Pot nas je peljala mimo Pondorja. Pol poti nam je sledil tudi mali kuža in postal 

skoraj naš vodnik. Na poti smo videli veliko krav in koz. Potem smo šli v Čeplje, 

naprej proti Prekopi do igrišča, kjer je bil naš cilj. Tam smo se igrali s plastenkami. 

Naša pot se je nadaljevala in ponovno smo prišli v Pondor, kjer smo videli zelo 

lepe konje. Nato smo odšli proti domu moje sošolke Megi. Tam smo videli 

njenega muca Vilija. Odšli smo do jablan, kjer smo se najedli jabolk, ki so bile 

zelo sladke in sočne. Nazaj do šole smo bili že zelo utrujeni. A pred nami je bil še en velik hrib. Na vrhu hriba je bil 

slepec, to je kuščar, ne kača. Potem pa smo le prišli nazaj v šolo in se poslovili ter odšli vsak na svoj dom. Čeprav je bila  

pot kar naporna in dolga, smo se imeli lepo.          

  

Predstavitev košarke 

 
Košarkarska šola RIS vabi učence 1., 2., 3. in 4. razredov 

na trening košarke ob sredah, od 15.45, učence 5., 6. in 7. 

razredov pa ob ponedeljkih ob 15.30 v telovadnico Tabor. 

 

Vtisi učencev 4. c: 

 

 Všeč mi je bilo, ko nam je Lipko nagajal. Vesela 

sem bila, da je Iza zmagala. 
 

 

Ana Zupančič 

 

 Zelo so mi bili všeč različni poligoni. 

Razveselila sem se prihoda Lipka. Ni mi bilo 

všeč, ko sem bila na tekmovanju slabša. 
 

 

Franja Kos 

 

 Imel sem se zelo v redu. 
 

 

Žan Stiplovšek  

 

 

 

 

 

 Zelo sem bil vesel, ker sem zmagal in za 

nagrado dobil »šilt« kapo. 
 

 

 

Maj Žura 

 

 Na košarki mi je bilo lepo. Všeč mi je bil Lipko, 

ker je bil zelo smešen. Na koncu smo se vsi 

skupaj še fotografirali. 

Tjan Jesenko 

 

    Najbolj mi je bil všeč Lipko in njegove 

nagajive sposobnosti. 

Andrej V. Vertovšek

 

 

 

Društvo za šport in telesno vzgojo Partizan Tabor vabi 

 
Spoštovani občani, tudi letos se v zimskem času izvajajo športne aktivnosti v okviru Športnega društva Partizan Tabor.  

 

Vadbe potekajo v različnih terminih in v prostorih  Doma krajanov Tabor. 

 

Vabljeni na naslednje organizirane termine rekreativne vadbe, ki se izvajajo v okviru sekcij Športnega društva Tabor. 

Aktivnosti naših društev 
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Lep pozdrav. 

Vrsta rekreativne 

vadbe 

Organizira Dan Ura 

Rekreacija veteranke Ga. Nina, 031 290 241 sreda 17.00–18.00 

Aerobika Ga. Nina, 031 290 241 sreda in  

petek 

18.00–19.00 in  

17.00–18.00 

Pilates Ga. Vaska, 031 580 782 sreda 20.00–21.00 

Namizni tenis G. Stane, 031 474 653 ponedeljek in petek 18.00–20.00 

Odbojka G. Miha C., 040 431 072 četrtek in 

petek 

17.00–20.00 

20.00–22.00 

Košarka G. Miha B., 031 895 542 torek 19.30–21.30 

 

Prav tako vabljeni še na ostale aktivnosti, ki jih organizirajo druga društva občine Tabor in zunanji izvajalci: PGD Kapla - 

Pondor, Enanaena (košarka, g. Luka), judo ter ostali v okviru obšolskih aktivnosti.  

 

Lep pozdrav. 

Predsednik ŠD Tabor Stane Petrič 

 

 

Društvo za šport in telesno vzgojo Partizan Tabor (ŠD Tabor), Sekcija za namizni tenis, 

vse ljubitelje tega športa obvešča, da se vadba namiznega tenisa prične v petek, 2. oktobra. 

  

Termina sta ob ponedeljkih in petkih od 18.00 do 20.00.  

 

Za dodatne informacije pokličite na 031 474 653.  

 

 

 

 

  

 

Gostoljubje, užitek, šege, turizem 

 
Ljudi v naših in okoliških vaseh odlikuje vrlina, da prijazno odpremo 

vrata in k sebi povabimo sosede in prijatelje, pa tudi naključne 

obiskovalce in vandrovce. Gostoljubje, ki so mu gostje priča, 

povežemo z domačo kuhinjo, saj mizo vedno obogatijo dobrote, 

največkrat pridelane na bližnjih kmetijah izpod pridnih, delovnih rok. 

Ob kulinaričnem užitku beseda naleti na navade kraja in tukajšnjih 

prebivalcev, posebej zanimive pa so tiste zgodbe, ki govorijo o šegah, 

ki se ponavljajo iz roda v rod. Ob neokrnjeni naravi, prijetnih ljudeh, 

gostoljubju, užitku in šegah se rodi zgodba o turizmu, ki nas je 

Stane Petrič 

Odbojkarji, odbojkarice, 

tudi letos bomo v zimskem času igrali odbojko v dvorani Tabor. 

Vabljeni vsi, ki bi se želeli malce sprostiti v dobri družbi. 

Starostne omejitve ni, tudi posebno znanje ni potrebno. 

Potrebujete le malce občutka za žogo in veliko dobre volje. 

 

Odbojka se bo igrala vsak petek od 20.00 dalje. Včasih je tako 

fajn, da vztrajamo tudi po polnoči. 

 

Če bo dovolj interesentov, bomo igrali tudi ob četrtkih med 17.00 

in 20.00. 

 

Za vse informacije sem na voljo na telefonski številki 040 431 

072. 

 

Se vidimo. 

 

Miha Centrih, predstavnik sekcije odbojkarjev  

Društva za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Tabor 

Pregled gasilnih aparatov 
 

Obveščamo vse občane, da bo v  nedeljo, 11. 

10. 2015,  

od 8.00 do 11.00 v prostorih PGD Loke 

vsakoletni pregled gasilnih aparatov. 

 

Možen bo tudi nakup novih gasilnikov.  

 

Prosimo, da prinesete svoje gasilnike na servis in 

s tem zagotovite njihovo brezhibno delovanje. V 

primeru, da ga še nimate v hiši ali avtu, se lahko 

odločite za nakup novega, saj nikoli ne vemo, 

kdaj in kje nas lahko preseneti ogenj. 

 

 

Lep pozdrav! 

Upravni odbor PGD Loke 
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judoklubshido1@gmail.com 

povezala v Turistično društvo Gušt Tabor. In Gušt pomeni vse to: gostoljubje, užitek, šege, turizem.  

 

Zgodbo o turizmu smo začeli z idejo o povezovanju lokalnih ponudnikov gostinskih in nastanitvenih storitev s ciljem 

prodreti na trg s skupno blagovno znamko. Prvotno taborskim ponudnikom se jih je pridružilo še nekaj z Vranskega, ki so 

ponudbo dopolnili in povečali. Prvič smo se potencialnim obiskovalcem našega kraja predstavili v začetku septembra na 

Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, kjer smo na svojem 

razstavnem prostoru uspešno predstavili dejavnost našega društva 

in potencialne turiste prisrčno povabili v Tabor in okolico. Pri tem 

pa nismo pozabili na domačine, zato smo naše poslanstvo 

predstavili tudi doma. Na prireditvenem prostoru na mestu bivše 

Kovčetove lesne deponije, kjer je to poletje stal šotor, smo 

pripravili predstavitev turističnega društva. Na stojnicah so se 

zbranim predstavili Čebelarski muzej Pepel, kmetiji Laznik in 

Fišar z mesnimi izdelki, turistična kmetija Weiss z 

agrocampingom, Gostinstvo Gržina catering in apartmaji Pr′ Brišn′k, apartmaji Pri Ferkovih z Ločice pri Vranskem in 

kmetija Novak iz Zajasovnika s sirarstvom. Na odru so za vzdušje in dobro voljo poskrbeli ansambel Zupan, skupina Zaka′ 

pa ne, Pihalna godba glasbene šole Avsenik, Savinjski rogisti, Plesna skupina Galiarda in povezovalec programa Franci 

Podbrežnik – Solčavski. Sodelovali so še Original harmonika Rutar, Žovneška konjenica in Hiša rešitev, za gostinski del 

pa je poskrbelo Gostinstvo Lisjak. Obiskovalce prireditve so nagovorili podžupan Občine Tabor Ludvik Miklavc, župan 

Občine Vransko Franc Sušnik in predsednik Turističnega društva Gušt Tabor Adi Laznik. Dogajanje smo popestrili z 

nagradnim žrebanjem, v katerem so srečni izžrebanci prejeli privlačne nagrade društva.  

 

V tem toplem nedeljskem popoldnevu, ko smo z raznoliko ponudbo razvajali domačine in druge obiskovalce, smo potrdili, 

da velja: turizem je za ljudi in iz ljudi. 

Turistično društvo Gušt Tabor   
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 

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

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

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

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

. 

  

Odločitev 

 

Lepa ozka bela pot me vabi! 

Košate jelke ob poteh me kličejo … 

Strme gore pred mano me vabijo, 

da zopet stopim na njih vrhove. 

 

Odšel bom zopet po poteh, 

odšel bom zopet pod gorami, 

odšel bom zopet po spominih, 

ki nikoli um jih ne pozabi! 

 

Odšel bom zadnjikrat v tem življenju, 

odšel bom z mirno dušo do te gore. 

Odšel bom sam, a z bolno dušo, 

ker ni te z mano, boli srce! 

 

TKsm 

Resnica 

 

Bilo je vetrovno, 

ko sem te zagledal 

med smrekami, 

vso plašno in z mokrimi lasmi. 

 

Tvoj pogled prestrašen 

me je odmaknil od tvoje poti … 

 

Počasi, prav boječe si odšla, 

brez pozdrava. 

 

Prišla si nazaj 

in skupaj sva našla – 

najine poti!! 

 

TKsm 
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Po poteh in spominih 

 
V avgustu leta 1984 je v časopisu Savinjski občan izšel članek Marjane Matijec Natek Brez prostovoljnega dela bi 

imeli še manj. Avtorica v njem slikovito predstavi Tabor skozi zgodovino ter zanimivosti vse do težav in radosti srede 

80-ih let prejšnjega stoletja. Predstavili vam bomo članek v več delih in spoznali boste, da zdajšnje težave niso videti 

dosti drugačne kot pred 31 leti. Časopisni članek ima v skrbnem arhivu Danijela Rožanc. Tokrat o Taboru v 2. delu. 

 

Tabor nekoč … 

Kolesa zgodovine so v davnih časih bogato mlela, 

morda še bolj kot današnje dni. Toda le kdo bi vedel 

natanko, kdaj so se v ta del Savinjske doline preselili 

predniki današnjih prebivalcev. Zagotovo pa je, da je 

tudi področje Tabora že povezano z zgodovino 

Rimljanov. Tod mimo so korakale rimske 

legije na severovzhod proti Baltiku po 

Jantarni poti, toda ne po dolini, ker je bilo 

tam močvirje, ampak s Trojan preko 

Presedel, Tabora in naprej proti 

Gomilskem in Šempetru. 

 

Kaj se je dogajalo na tem koščku naše 

zemlje, bi morda največ povedal grad 

Ojstrica, ki je bil eden izmed prvih krajišnikov 

Žovneških in poznejših grofov Celjskih. Le malo je 

gradov v Spodnji Savinjski dolini, o katerih bi ljudje 

spletli toliko pripovedk kot ravno o tem. Tukaj je bilo 

deželno sodišče, imenovano »krvava rihta«. Celo za 

neplačan belič in neopravljen dan tlake so v podzemljih 

hirali od žeje in lakote. Z gradom je tudi tesno povezana 

usoda celjskega grofa Friderika II. in njegove ljubice in 

žene Veronike Deseniške, ki so jo v gradu ali v njegovi 

bližini utopili. Na gradu Ojstrica se je pravzaprav začela 

in končala zgodovina Celjskih grofov. Tukaj so se še 

poslednjič upirali Habsburžanom. 

 

S Habsburžani je ta rod dobil tuje gospodarje. Prav 

okoli Ojstrice je zgodovina napletla novo zgodbo. V 

letu 1635 se je zaradi brezobzirnega izkoriščanja 

takratni živelj uprl graščaku Feliksu Schattenbachu. To, 

kar je pomenil Matija Gubec za kmečki upor, ki se je 

kot požar razvnel po delu Slovenije in Hrvaške, je 

pomenil kmečki puntar Boštjan Natek za upor, ki se je 

začel prav v okolici Tabora. Upor se je hitro razširil po 

večjem delu Spodnje Štajerske in na sosednjo Kranjsko. 

Uporni kmetje so porušili kar 67 gradov. Toda 

izkoriščevalci so zbrali dovolj moči, da so jih zatrli in 

»krvava rihta« je imela zopet veliko dela. Devet let 

kasneje so se kmetje zopet uprli, vendar zopet 

brezuspešno. 

 

Tudi zametki industrije so prišli zelo zgodaj v te kraje. 

V dolini Ojstrice je ob koncu 18. stoletja obratovala 

glažuta. Že v začetku 19. stoletja jo je kupil Janez 

Friderich, ki jo je kmalu opustil, ker je zaradi premoga 

kupil libojsko. V spomin na tiste čase je ostalo ime griča 

Glažuta. 

 

Kar pet opekarn je žgalo opeko v času od 19. stoletja, 

najprej le za krajevne potrebe. Teh ni več, le Taborčani 

imajo še pet imen za svoje »cigunce«. 

 

Me obema vojnama je bila tukaj znana Piussijeva žaga, 

v kateri so izdelovali celo 

parket. Med in po vojni 

vihri se je vse porušilo kot 

hišica iz kart. Ostale so le 

posekane rebri Čemšeniške 

planine. 

 

V začetku štiridesetih let so 

si taborski fantje in dekleta 

pripeli zimzelen na klobuke in se združili v Društvo 

kmečkih fantov in deklet. V letih do vojne so bili zelo 

aktivni, o čemer pričajo številne predvojne prireditve. 

Podobno kot današnje dni na Vranskem so se merili v 

hitrosti in kvaliteti košnje, grabljenju in konjskih dirkah. 

O naprednosti društva priča tudi to, da je velika večina 

članov sodelovala v boju proti okupatorju. 

 

Med NOB … 

Tristo let po kmečkem uporu se je puntarski rod znova 

uprl tujemu gospodarju. Uprl se je z vso silo, ki jo lahko 

premorejo le ljudje, ki so vedeli, kaj pomeni domača 

gruda. Krvavičniki, Kisovarji, Pošebali in še bi lahko 

naštevali družine, ki so se globoko zapisale v to krvavo 

epopejo. V taborskih hribih se je večkrat zadrževala 

revirska četa. V dolini se je že leta 1941 razvijalo 

močno odporniško gibanje. Vseskozi so se zavedali, da 

bodo še več ljudi pridobili le z dobrim obveščanjem. Že 

v juliju leta 1941 je sicer za kratek čas delovala 

partizanska tehnika na Cukalovem kozolcu. Dve leti 

kasneje so postavili znano Cankarjevo tehniko, ki je 

delovala vse do osvoboditve. Leta 1944 se je tehnika 

tako razširila, da je bila po količini tiska in številu 

osebja med najmočnejšimi na Štajerskem. Vojna vihra 

je na področju Tabora zahtevala vsakega dvanajstega 

prebivalca. V spomin na tiste dni imajo 7 borčevskih 

obeležij. Na plošči pri domu Partizana je zapisano, da je 

Tabor dal za svobodo kar 86 ljudi. Za številna 

spominska obeležja skrbi njihova organizacija zveze 

borcev, v kateri je še danes 120 članov.  

 

Nadaljevanje sledi oktobra … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Ana Leskovšek 

Arhiv: Danijela Rožanc 
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Zgodilo se bo 

občinska knjižnica tabor 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Vabilo 

 
Vabimo vas na spominsko slovesnost ob srečanju borcev in aktivistov 

iz Spodnje Savinjske doline v spomin  

na prvi frontalni spopad 1. štajerskega bataljona z nemško vojsko na Čreti,  

ki bo v soboto, 3. oktobra 2015, ob 11. uri. 

Prireditev bo ob vsakem vremenu. 

 

                                  Vabljeni! 

 

Združenje borcev za vrednote NOB Žalec, 

Krajevna organizacija Tabor 

 

 

Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor 

VABI 
na zabavno prireditev  

 

 

 

 

 

V NEDELJO POPOLDNE JE  

  LUŠTNO PRI NAS,  
ki bo 

v nedeljo, 18. 10. 2015, ob 16. uri 

v Domu krajanov Tabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nedeljsko popoldne bodo luštno naredili: 

Navihani muzikantje, 

ansambel Mladika, 

Savinjski rogisti, 

Dramska skupina Teloh, ki bo prikazala košnjo ter spravilo sena po starem, 

povezovalec Franci Podbrežnik. 
 

                             

PRIDITE, DA SI SKUPAJ NAREDIMO RES LUŠTNO  

JESENSKO NEDELJSKO POPOLDNE! 

                             
 

Dragi otroci, 
 
 

Občinska knjižnica Tabor vas vabi na pravljično uro, ki bo v torek, 
27. oktobra 2015, ob 18. uri v Občinski knjižnici Tabor. 

 

 
 

 
 

 
 

                    Prijazno vabljeni! 
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Oglasi 
                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – OKTOBER 2015 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

18. 9.–18. 10. 2015 

v času odprtosti 

knjižnice 

Spominska razstava 

PROFESOR JANKO KRIŽNIK IN  

RAZVOJ NOGOMETA NA VRANSKEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

1. 10. 2015 

15.00 

Srečanje stanovalcev Našega doma, Doma 

upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn 

KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE GLAVA, 

ZMOREJO ROKE 

Medobčinska 

splošna knjižnica 

Žalec 

 

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec 

 (03 703 12 80,  

03 712 12 52) 

2. 10. 2015 

9.00–12.00 

Praznujemo 150-letnico rojstva L. Schwentnerja, 

DEKD 

PRAVLJIČNO DOPOLDNE  

V SCHWENTNERJEVI HIŠI 

Schwentnerjeva 

hiša 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 10,  

041 919 829) 

3. 10. 2015 

11.00 
OBLETNICA PRVE FRONTALNE BITKE NA 

ČRETI 
Čreta KOZB Vransko 

4. 10. 2015 

17.00 

8. LETNI KONCERT FOLKLORNE SKUPINE 

VRANSKO 

Kulturni dom 

Vransko 

FD Vransko 

 (041 270 546) 

5.–9. 10. 2015 
Teden otroka 

OBISK PRVOŠOLCEV V KNJIŽNICI 

Občinska knjižnica 

Vransko 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

10. 10. 2015 

10.00 
Otroški abonma 

PIKA IN CENE V PRAVLJICI 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11,  

031 210 298) 

10. 10. 2015 

19.30 

Ponudba izven abonmaja 

VEČERNI ZVON 

Predstavitev 8. knjige pesmi Staneta Vidmarja 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11,  

031 210 298) 

12. 10. 2015 

20.00 ZAČETEK PLESNEGA TEČAJA 

Športna dvorana 

Vransko 

 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 10,  

041 283 749) 

17. 10. 2015 

19.30 
Gledališki abonma 

MOJE PESMI, MOJE SANJE 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11,  

031 210 298) 

20. 10. 2015 

18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 
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... in še modrosti naših babic 

31. 10. 2015 

11.00 
KOMEMORACIJA  

OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE 

pri spomeniku 

padlih borcev na 

Gorici 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

torek, 29. september, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec) 

 

nedelja, 11. oktober, od 8.00 do 11.00 

PREGLED GASILNIH APARATOV 

prostori PGD Loke 

(PGD Loke, 041 388 934) 

 

nedelja, 18. oktober, ob 16.00 

V NEDELJO POPOLDNE JE LUŠTNO PRI NAS 

Dom krajanov Tabor 

(Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor, 051 234 575) 

 

torek, 27. oktober, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec) 

 

»Razmejitev med dobrim in zlim ne poteka po državnih mejah, niti med družbenimi 

razredi ali političnimi strankami, ampak skozi vsako človeško srce.« 

 

(Aleksander Solženicin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koledar dogodkov in prireditev – september in oktober 
 

 Sv. Gal (16. 10.) je panj čebel ukral.  
 

 

 
 

 
 

 Kakršno vreme sv. Uršula (21. 10.) prinese, tako se rado vso jesen obnese.  
 

 Vinotoka deževanje, grudna vetrov divjanje.  

KOLOFON 

 

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. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, RK Žalec, Hiša Sadeži 

družbe, Upi – Ljudska univerza Žalec, Dom sv. Rafaela Vransko, Vrtec Tabor, 

POŠ Tabor, Turistično društvo Gušt Tabor, PGD Loke, Peter Capuder, 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom, osmrtnice, zahvale. 

 

 

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 € 

 


