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Marko Semprimožnik, župan 

Meseca septembra se je pričela koledarska jesen, 

ki nam je postregla z obilico sadežev na domači njivi 

ali vrtu. Trud, ki ga vložimo v vzgojo rastlin čez leto, 

je ob ugodnih vremenskih pogojih bogato 

poplačan. To je čas, ko poskrbimo za spravilo 

pridelkov, 

zelenjave 

in sadja. 

Zaradi 

vročega 

poletja že 

potekajo 

trgatve v 

vinogradih. Pravijo, da so letos trte res bogato 

obrodile. Najstarejša vrsta sadja, ki ga je začel gojiti 

človek, je ravno grozdje in še sedaj se ohranjajo 

stare sorte grozdja kot je Šmarnica, Izabela ali 

Jurka. V Mariboru imamo še danes najstarejšo trto 

na svetu in je s starostjo več kot 400 let vpisana v 

Guinnessovo knjigo rekordov.  

 

Uživajmo v sadju, ki nam ga nudi narava. V tem 

času ga je obilo, ob uživanju pa boste za sebe storili 

veliko dobrega.  
 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 

 

 

 

Poletnih počitnic je konec in zopet se je pričel šolski 

direndaj. Kot ste lahko opazili, je direndaj tudi na 

večjih gradbiščih, kjer ima ''prste vmes'' tudi 

občina. 
 

Najbolj padejo v oči dela na bodočem Jurijevem 

trgu. Izkopi so končani in tudi odvodnjavanje že 

deluje. Parkirišče, ki je bistveno večje in bolje 

umeščeno v prostor pred trgovino, že opravlja 

svojo funkcijo. Želim povedati, da lahko že vsi 

skupaj vidimo in občutimo, kaj bo zraslo na tem 

gradbišču. Seveda, delo še nekaj časa ne bo 

končano in tisto glavno, ''ta lepo'', šele prihaja. S 

tem sem mislil na tlakovce, zelenice, klopice, 

svetilke … Do takrat vas prosim za malo 

razumevanja in strpnosti. Vem, ropota, ovira in še 

marsikaj se dogaja. Mislim in upam, da nam ne bo 

prehudo še malce potrpeti. 
 

Urejanje prehoda za pešce pri Pihlbirt je končano, 

s tem pa je namen povečanja varnosti pešcev v 

prometu dosežen. 
 

V uporabi imamo tudi že dvoje novih makadamskih 

parkirišč. Eno je pri osnovni šoli, kjer je res kronično 

primanjkovalo prostih parkirnih mest. Naše 

''tršice'' sedaj brez težav uhlevijo svojega jeklenega 

konjička. Podoben primer je pri igrišču Razgan. 

Uporabniki športnih površin imajo dovolj prostora 

in ne parkirajo več na sosednjih parcelah. Parkirišča 

sicer še niso tlakovana, ampak v prihodnosti bodo 

tudi ta. 
 

Uradne otvoritve še ni bilo, vendar na novo 

asfaltirana cesta čez Čeren že služi svojemu 

namenu. Cesta je zgrajena odlično. Je dovolj široka 

in prijazna do tistih, ki opravljajo snežno službo, 

hkrati pa nas je povezuje s sosednjima občinama, 

Prebold in Trbovlje. Pri tem je pomemben tudi 

ekonomski vidik. Vsako leto smo za vzdrževanje 

porabili kar precej sredstev, prva resna nevihta in 

močan dež, pa sta cesto zopet spremenila v 

hudourniške kanale. Teh težav in stroškov ne bo 

več. 
 

Ko smo že pri tej temi, ravno v tem času potekajo 

vzdrževalna dela na hribovskih in gozdnih cestah. 

Ne jezite se, če vas kdaj pa kdaj ovira kakšen 

gradbeni stroj. Ko bodo izvajalci z deli končali, bo 

vožnja vašemu avtomobilu in s tem tudi vam precej 

prijaznejša. To pa je posebej pomembno za 

domačine, torej tiste občane, ki so tam doma in 

cesto uporabljajo vsakodnevno. 
 

To so trenutno večji ''direndaji'' oz. dogodki na 

terenu. Sicer bi se jih našlo še več, a menim, da so 

vam v tem času pomembnejša jesenska opravila 

doma, na njivah in sadovnjakih. 
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OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA 

 ŠPORTNE DEJAVNOSTI  2022/2023: DOM KRAJANOV – TELOVADNICA 
 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA 

15.00-16.00 
PROSTO 

 

15.00-16.00 

NOGOMET 
Sav.nogomet.šola 

15.00-16.00 
ROKOMETNA 

ŠOLA 
Danilo Kovačič 

15.00-16.00 
NOGOMET 

Sav.nogomet.šola 

14.30-15.30 
JUDO 

Judo klub 
Shido 

09.00-12.00 
KOŠARKA 
Enanaena 

16.00-18.00 
 

KOŠARKA 

16.00-17.00 
PROSTO 

16.00-17.00 
PROSTO 

16.00-17.00 
PROSTO 

16.00-17.00 
PROSTO 

16.00-17.00 
KOŠARKA 
Enanaena 

ŠD RIS 17.00-18.00 
TELOVADBA 

DU Tabor 

17.30-20.00 
 

NAMIZNI 
TENIS-LIGA 

17.00-18.00 
KOŠARKA 
Enanaena  

17.00-18.00 
PROSTO 

17.00-18.00 
PROSTO 

18.00-21.00 
 

NAMIZNI 
TENIS 

18.00-19.00 
PROSTO 

 
 

ŠD Partizan 

18.00-19.00 
PROSTO 

18.00-20.00 
 

NAMIZNI 
TENIS 

18.00-19.00 
PROSTO 

 
ŠD Partizan 

19.00-20.00 
KOŠARKA 

PGD Kapla-Pondor 

 19.00-20.00 
REKREACIJA 
Tina Rosina 

ŠD Partizan 19.00-21.00 
 

REKREACIJA 

 
 
 

20.00-21.00 
KOŠARKA 

ŠD Partizan 

20.00-21.00 
PILATES 

ŠD Partizan 

20.00-21.00 
PROSTO 

20.00-22.00 
 

ODBOJKA 

PGD O.v.-
Tabor 

21.00-22.00 
BADMINTON 
ŠD Partizan 

 21.00-22.00 
BADMINTON 
ŠD Partizan 

 ŠD Partizan  

 

 

PROSTOVOLJCI VAROVALI UČENCE NA POTI V ŠOLO OB PRIČETKU  

NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S prvim septembrom letos je po statističnih 

podatkih slovenske osnovne šole pričelo obiskovati 

približno 20.800 prvošolcev. Od tega jih je 

pogumno prestopilo prag Podružnične osnovne 

šole Tabor 20. Da bi bila pot v šolo in domov kar se 

da varna, je bilo poskrbljeno z ustreznimi 

označbami šolskih poti.  

 

Poleg tega so se povabilu Občine Tabor, kot vedno 

doslej, prijazno odzvali naši srčni prostovoljci, ki so 

prvih nekaj dni pouka varovali najmlajše 

udeležence v prometu. 

 

Ob tem so povedali, da je iz leta v leto opaziti, da je 

šolarjev, ki jih v šolo z avtomobili pripeljejo starši 

vse manj. Otroci vedno raje hodijo v šolo peš, s 
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kolesom ali skirojem. Njihova samostojna pot v 

šolo in zaupanje staršev pri tem pomembno 

vplivata na njihov pogum in samozavest.  

 

Učenci iz oddaljenih območij se poslužujejo tudi 

organiziranih šolskih prevozov, ki jih zanje 

organizira in financira Občina Tabor, izvaja pa 

izbrani izvajalec šolskih prevozov, domačin, Janez 

Rajovec, izbran na nedavnem javnem razpisu. 

Pogodba je podpisana za šolska leta 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025 in 2025/2026. 

 

Prostovoljci v prometu so ključnega pomena za 

najmlajše. Zavedati se moramo, da otroci do 

določenega leta starosti še ne znajo in ne zmorejo 

povsem varno sodelovati v prometu. Lahko se 

pojavijo težave, saj zaradi manjše višine težje 

opazujejo situacije, ki v prometu 

neprestano nastajajo in se 

spreminjajo. Dognano je bilo, da je 

pomoč starejših v prometu lahko 

celo zanesljivejša od semaforja, 

saj pravočasno preprečijo napako 

otrok ali voznikov. 

    

Letos so kot prostovoljci 

sodelovali g. Ribič Franc, g. Jože 

Lukanc, g. Stanko Križanec, g. 

Janez Kobale, g. Ali Khodary in 

župan g. Marko Semprimožnik. 

Vsem šestim prostovoljcem se za 

sodelovanje iskreno zahvaljujemo.  

 

Kot zanimivost tudi to: v letošnjem letu 

obeležujemo 40 let od zakonske uvedbe rumene 

rutice, ki je obvezna za prvošolce in drugošolce.  

 

Pridno so jih nosili otroci 1. razreda POŠ Tabor, ko 

jih je 13. septembra obiskala maskota 

Zavarovalnice Triglav Kuža Pazi. Pod skrbnim 

vodenjem učiteljice in kužka so se sprehodili od 

šole do občinske zgradbe ter na poti pravilno in 

varno prečkali vse prehode za pešce. Ob tem so 

budno opazovali dogajanje na in ob cesti ter 

poslušali prometne napotke, ki jih je treba 

upoštevati. 

 

Za konec pa še vsem dobro znani slogan: »Naj bo 

varnost otrok v prometu v ospredju vse leto!«. 

 

Saša Zidanšek Obreza
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BREZPLAČNE STORITVE ZA NAŠE OBČANE 
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GRADBENA DELA ZA KATERA NI VEČ POTREBNO GRADBENO  

DOVOLJENJE – MANJŠA REKONSTRUKCIJA  
 

Gradbeni zakon (GZ-1), ki se je začel uporabljati 1. 

junija letos, investitorjem oziroma lastnikom 

objektov prinaša pomembno ugodnost, saj za 

določena gradbenega dela ni več potrebno 

gradbeno dovoljenje. Uveden je pojem manjša 

rekonstrukcija, ki premošča vrzel med 

vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo. To so dela, ki 

presegajo vzdrževalna dela na objektu, hkrati pa se 

ne uvrščajo več pod rekonstrukcijo, za katero je 

bilo potrebno po stari gradbeni zakonodaji 

obvezno pridobiti gradbeno dovoljenje. Pri manjši 

rekonstrukciji gre za izboljšavo ali zamenjavo več 

posameznih konstrukcijskih elementov, s katero pa 

se ne sme ogrožati ali poslabšati 

gradbenotehničnih lastnosti objekta. Investitorji 

oziroma lastniki objekta lahko brez gradbenega 

dovoljenja in brez prijave začetka gradnje izvajate 

naslednja dela: 

• statične ojačitve posameznega ali več 

posameznih konstrukcijskih elementov, 

• zamenjava istovrstnih posameznih 

konstrukcijskih elementov, v katero spada na 

primer zamenjava ostrešja ali 

delov medetažne konstrukcije; 

• zamenjava elementov javnega 

vodovoda in javne kanalizacije, 

• dolbenje utorov in niš v nosilno 

konstrukcijo, 

• izvedba odprtin in večjih 

konstrukcijskih prebojev ter povečanje 

obstoječih odprtin v objektu, ki ne presegajo 

ene tretjine površine posameznega 

konstrukcijskega elementa in niso širši od 2 m, 

• povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe 

do 2 m, pri čemer velikost povečanja odprtine 

ne sme presegati ene tretjine površine fasade, 

• novi preboji fasade stavbe, če je ravnina fasade, 

na kateri se izvajajo preboji, od meje zemljišča 

drugega lastnika oddaljena več kot 2 m, pri 

čemer velikost novih prebojev ne presega ene 

tretjine površine fasade in noben preboj ni širši 

od 2 m, 

• vgradnja dvigala v notranjosti objekta, s katerim 

se posega v nosilno konstrukcijo, 

• manjše povečanje prostornine, ki ne poveča 

bruto tlorisne površine objekta, ter pomeni 

izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov 

na objektu (npr. izvedba frčade, vsaj z dveh 

strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni 

strehi, dvig obodnega zidu pod poševno streho 

za višino horizontalne vezi za največ 0,3 m), 

• prizidava nakladalnih ramp in klančin, 

• izvedba nepohodnega konzolnega nadstreška 

površine do 6 m2,, 

• prizidava zunanjega odprtega stopnišča ali 

dvigala, ki povezuje do tri etaže in je zunanji rob 

stopnišča ali dvigala oddaljen od sosednjega 

objekta drugega lastnika več kot 4 m. 
 

Brez strokovnega nadzora pa izvedba zgoraj 

naštetih del vendarle ne bo mogoča. Za prizidavo 

zunanjega stopnišča ali dvigala 

boste investitorji oziroma 

lastniki nepremičnine 

potrebovali pisni mnenji  dveh 

pooblaščenih strokovnjakov, in 

sicer s področja gradbeništva 

in arhitekture, ter soglasje 

občine glede skladnosti s prostorskim aktom. Za 

dela, s katerimi se povečuje prostornina objekta, 

boste potrebovali pisno mnenje le enega 

pooblaščenega strokovnjaka, s področja 

gradbeništva, in soglasje občine. Za vsa ostala 

zgoraj navedena dela (navedena od prve do osme 

alineje) pa bo za izvedbo manjše rekonstrukcije 

zadoščalo le mnenje pooblaščenega strokovnjaka s 

področja gradbeništva. Po izvedbi manjše 

rekonstrukcije mora strokovnjak s področja 

PREJELI SMO 
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gradbeništva pisno potrditi še ustreznost izvedenih 

del.  

 

Brez gradbenega dovoljenja in prijave začetka 

gradnje boste na obstoječih objektih ali na 

območju njegove zunanje ureditve lahko izvajali še 

vzdrževalna dela, ki so dela, namenjena ohranjanju 

uporabnosti in vrednosti objekta, izboljšave, ki 

upoštevajo napredek tehnike, in manjši 

inštalacijski preboji, ki niso manjša rekonstrukcija, 

kot npr.: 

• dela v objektu (pleskanje, popravilo ali 

zamenjava ometov in poda, popravilo ali 

zamenjava notranjega stavbnega pohištva, 

suhomontažna dela, izvedba/odstranitev lahkih 

nenosilnih sten…), 

• dela na ovoju objekta in zasteklitve (prenova 

fasade, zunanjega stavbnega pohištva in 

strešne kritine na način, da se s posegi bistveno 

ne odstopa od prvotne zasnove objekta, 

vgradnja strešnih oken, zasteklitev lož, 

balkonov in zunanjih stopnišč, namestitev 

senčil, nepohodnega konzolnega nadstreška 

nad vhodom površine do 2 m2), 

• vzdrževanje vgrajenih inštalacij in tehnoloških 

naprav, potrebnih za delovanje objekta 

(popravilo ali zamenjava naprav in napeljav na 

električnih, telekomunikacijskih, strelovodnih, 

vodovodnih, kanalizacijskih, ogrevalnih in 

prezračevalnih ter dimovodnih sistemih, 

popravilo/zamenjava priključkov), 

• namestitev novih inštalacij in tehnoloških 

naprav, potrebnih za delovanje objekta 

(namestitev novih naprav in napeljav za 

ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo 

tople vode in razsvetljavo, tudi za izkoriščanje 

obnovljivih virov energije in hranilnike energije, 

namestitev novih električnih in 

telekomunikacijskih napeljav in strelovodne 

zaščite ter vodovoda, kanalizacije, vključno s 

sistemi za shranjevanje in rabo padavin, in 

strojne opreme za delovanje objekta, 

namestitev dimniških tuljav), 

• dela v zvezi z vzdrževanjem zunanje ureditve 

objekta (izvedba gradbenih in drugih del, 

povezanih z gradnjo za ureditev dvorišča in vrta, 

tudi za parkiranje, vključno z dovozi oziroma 

dostopi in drugo opremo, npr. zapornice, ter 

izvedba nakladalnih ramp, klančin, dostopov in 

drugih ureditev za dostop in neovirano rabo 

objekta), 

• manjša dela na konstrukcijskih elementih 

objekta (vzdrževanje nosilnih konstrukcijskih 

elementov in manjši inštalacijski preboji 

konstrukcijskih elementov premera do 16 cm, ki 

ne zmanjšujejo bistveno njihove nosilnosti), 

• druga vzdrževalna dela na gradbenih inženirskih 

objektih (vzdrževanje in popravilo 

konstrukcijskih elementov, vzdrževanje drugih 

delov objekta in njegove izboljšave). 

 

Pogoj za izvedbo naštetih vzdrževalnih del je, da 

morajo biti ta v skladu s prostorskim izvedbenim 

aktom občine, gradbenimi predpisi in predpisanimi 

pridobljenimi mnenji mnenjedajalcev (nosilci 

javnih pooblastil kot so npr. upravljavci 

komunalnih, energetskih, elektrokomunikacijskih 

vodov, plinovodov, direkcija za infrastrukturo, za 

vode, zavod za gozdove, za varstvo narave, 

kulturno dediščine…), kadar se izvajajo v območju 

varovalnih pasov in varovanih območij. Obveznost 

pridobitve mnenj (soglasij) velja za posege v 

varovana območja, kjer zaradi varstva javnega 

interesa velja poseben režim, ki je namenjen 

varovanju narave, okolja, kulturne dediščine, voda, 

gozdov ipd., kakor tudi za posege v varovalnem 

pasu ob gospodarski javni infrastrukturi (javnih 

cestah, elektrovodih, železnicah, plinovodih). 

Podatke o pogojih umeščanja objektov v prostor, o 

varovalnih pasovih ter varovanih območjih so 

razvidni iz lokacijske informacije, ki jo lahko 

pridobite na pristojni občini. Tako boste morali npr. 

pri zamenjavi strešne kritine ali obnovi fasade 

najprej pri krajevno pristojni občini preveriti, če je 

na vašem območju morda predpisana posebna 

barva fasade ali kritine (oz. material) in če so 

potrebna mnenja za izvedbo v varovalnem pasu ali 

varovanem območju. 

 

Simona Stanter, načelnica 
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AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA KAPLA  
 

Trenutno je v izdelavi projekt za izvedbo ureditve 

avtobusnih postajališč Kapla in površin za pešce na 

državni cesti R2-447/0290, od km 5,140 do km 

5,640. Projektira projektant Projektiva NVG.  

 

Do konca oktobra bo projekt končan in oddan v 

postopek recenzije. Le-ta bo opravljena do konca 

leta, vzporedno bodo sproženi postopki za odkup  

 

potrebnih zemljišč. 

 

Takoj, ko bodo le-ta pridobljena in v kolikor bodo 

zagotovljena zadostna finančna sredstva, bomo 

predvidoma v letu 2023 pristopili k izboru izvajalca 

za gradnjo. 

 

Aleksander Reberšek,  

poslanec Državnega zbora Republike Slovenije 
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ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI NASMEH 
 

V ponedeljek, 12. 9. 2022, je v Žalcu potekala 

skupščina Rotary Cluba Žalec. Predsedovanje je 

prevzel mag. Boštjan Pražnikar iz Polzele. V letu 

njegovega predsedovanja 2022/2023 bo Rotary 

Club Žalec izvedel tradicionalni dobrodelni koncert 

»Žarek upanja za otroški nasmeh«, dobrodelno 

dražbo umetniških del, in se v skladu s poslanstvom 

Rotarycev trudil za pomoč tam, kjer je potrebna. 

Čestitamo. 

  

mag. Magdalena Navodnik, Rotary Club Žalec 

 

 
 

V OSREDNJI AZIJI, PO SVILNI CESTI 
(potopis objavljen v Novem tedniku, 8. 9. 2022) 

 

»V Stane grem.«. Prijatelju se je zasvetilo: »Pa 

govoriš kaj rusko?«. »Ne,« sem odvrnila, upajoč, 

da bo slovanski miks deloval tudi tokrat. In res je. 

Pot se je odvijala precej prosto po Prešernu. 

Vodila je prek Uzbekistana, v Kazakhstan in nato 

še v Kirgizistan. Devetnajst dni, s povratno 

letalsko karto v žepu, ostalo pa naj bi se odvijalo 

po občutku.  

 

Da popravim zmoto že na začetku. Poenoteno 

poimenovanje regije s pripono 'stan', ki v perzijščini 

sicer pomeni 'dežela od', trem državam stori 

krivico. Vsaka od njih namreč skriva bogato 

zgodovino, barvito kulturo in svojevrstno tradicijo. 

 

Otkuda? Od kod? 

Ob pristanku v Bukhari, na osrednjem jugu 

Uzbekistana, se je najprej začela navidezna bitka. Z 

žgočim soncem. Bo zmagalo julijskih štirideset plus 

stopinj ali najina močna volja? Precej lažji zalogaj 

so bili zgovorni, a ne vsiljivi taksisti. Po krajšem 

pogajanju za ceno prevoza, smo se brž posvetili 

spoznavanju, ki se je vedno začelo z: »Otkuda 

devuški?«. Nato pa: »Vi ženati i z djetmi? A gde 

muž? Sejčas krasive a patom babuški. Zdaj sta še 

čudoviti, a potem babici.«. Na štirih ali več kolesih 

izveš ogromno o lokalnem življenju in ljudeh, tudi o 

njihovem humorju. Khanad nama je denimo 

pokazal vizo, ki jo je pridobil za delo šoferja 

avtobusa na Slovaškem. Kar nekaj sva jih srečali, ki 

bi radi šli s trebuhom za kruhom v Evropsko unijo. 

Izbirčni glede dela niso, a iščejo boljše plače kot 

doma. Vsak je hitel še naštevati imena svojih otrok. 

Pari se po večini poročajo zelo mladi in pozdravijo 

prvega otroka že v začetku dvajsetih. Redko sva 

srečali človeka, ki bi imel manj kot štiri otroke, 

ponavadi pet ali šest. Zdelo se je, da je takih 

številčnih družin največ v Uzbekistanu. Mlajši v 

Kazakhstanu in Kirgizistanu so delili, da se pari tam 

pogosteje odločajo za manj otrok in s tem za 

kvalitetnejše življenje. Izvedeli sva še, da morava 

poiskusiti njihov pilaf, jed iz riža, ki je skuhan v 

ogromni posodi in z raznimi dodatki. Največkrat je 

to meso, ki je nasploh glavna sestavina v lokalnih 

kuhinjah. V Kirgizistanu obstaja celo šala, da takoj 

za volkovi daleč največ mesa pojejo Kirgizistanci.  

 

Aktualni 

predsednik 

mag. Boštjan 

Pražnikar 

(levo) in 

predhodnik 

doc.dr. 

Miroslav 

Žaberl 

(desno). 
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OBISKALA NAS JE ŠTORKLJA 

Svilna cesta 

Uzbekistan se ponaša kot kulturna zibelka regije, 

svoj čas pa je bil glavno središče svilne ceste – 

starodavne trgovske poti od Kitajske do Evrope, po 

kateri so vse od približno leta 100 pr. n. š. pa do 

nove dobe trgovali z blagom, predvsem s svilo, 

zlatom in srebrom. Bukharo in 220 km oddaljen 

Samarkand bi lahko z lahkoto označili kot muzeja 

na prostem.  

Z barvitimi mozaiki na fasadah mošej in učnih 

centrov, z zlatom posejanimi mavzoleji in z dobro 

založenimi bazarji, pripovedujeta čarobne zgodbe 

in legendo o starodavnem vzhodu. »Munira, kupi 

ta prt, za svojo mamo!«. Izkušena lastnica male 

stojnice verjetno že leta prepričuje ljudi o nakupu 

stvari, ki jih ti ne potrebujejo. »Mama jih ima že 

dovolj, sama pa jih ne uporabljam,« sem zaklicala. 

Sploh ne vem, kdaj sva se začarani od vseh barv na 

koncu vdali in dodali konkretno težo najinima sicer 

zmerno oteženima nahrbtnikoma. In to že drugi 

dan potovanja. Ali bodo vsi ti vzorci v domačem 

okolju sploh tako očarljivi kot so bili za zidovi 

veličastnega trga 

Registan, arhitekturni 

znamenitosti 

Uzbekistana in 

Samarkandskem 

centru javnega 

življenja, trgovine in 

obrti?  

Zadnja postojanka v 

prvi državi je bila prestolnica Taškent, s prepletom 

starega in novega. V spominu mi bodo ostale 

ogromne stavbe državnega pomena, nekatere s 

sovjetskim pridihom, zeleni parki in cvetoče grede, 

ki jih v vročini pri življenju ohranja široko prepleten 

namakalni sistem, ter postaje podzemne železnice, 

ki so individualno in razkošno okrašene po 

moskovskem vzoru.  

 

(Nadaljevanje potopisa sledi v naslednji izdaji Novic 

izpod Krvavice) 

 

Maja Drča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  

 

   20. julija se je rodil 3.310 g težak in 52 cm velik deček Elio  

       staršema Ini Gržina iz Tabora in Vojku Pauliču z Vranskega.  

   30. avgusta se je rodil 3.670 g težak in 54 cm velik deček  

       Matevž staršema Miji Pustoslemšek in Matjažu Zahojniku iz Kaple.  

   7. septembra se je rodila 3.360 g težka in 50 cm velika deklica  

       Zarja staršema Nives Hriberšek in Janu Weichardtu iz Ojstriške vasi.  

 

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. 
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IZ VRTCA IN ŠOLSKIH KLOPI 

SEPTEMBRSKI ŽIVŽAV V ODDELKU OTROK 2−3 LET 
 

Komaj smo čakali, da se znova na široko odprejo 

vrtčevska vrata in da srečamo stare ter nove  

prijatelje. Igrače in materiali, ki so nas pričakali v 

igralnicah, so nas spodbudili k vedoželjnosti in 

ustvarjalni igri. V naši skupini so trenutno najbolj 

zanimiva glasbila, avtomobili in ustvarjalni 

materiali vseh vrst. Jesenski dnevi nam ponujajo 

prgišče jesenskih plodov, katere smo že začeli 

spoznavati. O vsakem plodu smo se naučili kakšno 

novo informacijo, pesmico, pravljico. Nekatere 

smo slikali, jih razporejali po barvi in obliki, jih 

stiskali v sok, po njih hodili (čutna pot) ipd. 

Vzgojiteljici sta nam povedali, da to še sploh ni vse 

in da nas čaka še veliko zanimivih stvari. Juhej! 

 

• Buče so zelene! (Zala) 

• Po grozdju smo hodili z nogo in delali sok. 

(Eva) 

 
Otroci oddelka 2−3, z Ido in Nušo 

 
 

 

 

 

 

1. 9. 2022 − PRVI ŠOLSKI DAN V POŠ TABOR 

 

Tudi letos smo na POŠ Tabor prvošolcem pripravili 

lep sprejem. V prvi razred je skočilo kar 20 učencev, 

od tega 13 deklic in 7 dečkov. Po programu, ki so ga 

izvedli drugo- in tretješolci ter osmošolci, so šli 

pogledat svoj razred skupaj z učiteljico Marjeto 

Terbovšek in vzgojiteljico Marijo Drnolšek, nato pa 

so se posladkali. 

 

Vsak prvošolec je prejel rumeno rutico in 

simbolično nagrado od ga. ravnateljice Majde Pikl, 

ki je nagovorila tako njih kot tudi njihove starše. 

 

Pozdravil jih je tudi g. župan Marko Semprimožnik. 

 

Manja Majcen 
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AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV 

PREDSTAVILI SMO SE NA EKO KONFERENCI 

 

V torek, 30. 8. 2022, smo se eko koordinatorice 

Osnovne šole Vransko in POŠ Tabor udeležile 

Konference koordinatorjev mednarodnega 

programa Ekošola, ki je letos potekala v 

Konferenčnem centru Terme Čatež. 

 

Na konferenci so podelili nagrade za projekte v 

preteklem letu, predstavili program dela (večletne 

in nove projekte), primere dobre prakse in gostili 

zanimiva predavatelja, in sicer prof. Natašo Račič in 

Garsia Kosinac iz IC GEN.  

 

Zeleno zastavo je prvič prejelo 12 osnovnih in 

srednjih šol ter fakultet. Naša POŠ Tabor je zeleno 

zastavo zasluženo obdržala že 15. leto, kar potrjuje, 

da dobro in kvalitetno delamo. 

Ponosni smo, da sta nagrado osvojili kar dve 

skupini učencev. V sklopu projekta Mladi v svetu 

energije so 3. nagrado prejeli učenci 4. a razreda in 

2. nagrado učenci 4. c razreda. Nagrado so prejeli 

že v mesecu juniju, ko so bili povabljeni v prostore 

Informacijskega središča GEN v Krškem. 

 

Na povabilo 

Ekošole se je 

konference 

udeležila tudi 

učiteljica 

POŠ Tabor, 

Simona Jan. 

Na 

konferenci je 

predstavila 

dobro prakso 

projekta 

Mladi v svetu 

energije in posledično obogatila konferenco z 

delitvijo svojih izkušenj in znanja.  

 

Vsem učencem in mentorjem čestitamo ter želimo 

uspešno delo še naprej. 

 

Manja Majcen in Simona Jan 

 

 

 

 

 

 

 UČENCI POŠ TABOR SO SE UDELEŽILI 37. TABORA MLADIH PLANINCEV DOVJE 2022 
 

Minulo šolsko leto je bilo za mlade planince POŠ 

Tabor zelo plodno. Poleg organiziranih pohodov po 

programu in vrhunskih uvrstitev na Slovenskem 

planinskem orientacijskem tekmovanju 2022 

(SPOT) smo se udeležili tudi poletnega planinskega 

tabora, organiziranega skupaj s planinskimi društvi 

iz Savinjskega meddruštvenega odbora, ki je 

potekal od 13. 8. do 20. 8. 2022.  

S predsednikom PD Tabor, Petrom Markom, sva se 

v juniju na hitro priključila v organizacijo in izvedbo 

37. tabora v Dovju. Člani vodstva ostalih planinskih 

društev so nas z veseljem sprejeli in s skupnim 

sodelovanjem smo omogočili našim 14 učencem 

planinski tabor. Skupaj se je družilo 56 mladih 

osnovnošolskih planincev iz PD Rečica ob Savinji, 

PD Šoštanj, PD Tabor in PD Velenje.  
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Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 97/2010), 

29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 

in 97/20 – popr.) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Ur.l. RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015, Spr. in dop. UO OT,  

št. 3/2018), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja  

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z 

DIVJADJO ZA LETO 2021 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oz. ukrepov varstva 

divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, 

vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in 

grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, 

katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu 

upravljanju z divjadjo in loviščem.  

 

2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo, ki je v celotnem besedilu objavljen  na spletni strani: www.obcina-tabor.si, skupaj z 

razpisno dokumentacijo. 

 

3. VIŠINA SREDSTEV 

Višina sredstev iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2021 znaša 625,59 EUR.  

 

4. ROK ZA ODDAJO VLOG: petek, 14. oktober 2022, do 12. ure. 

Podrobnejše informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: 03/705 70 88, e-pošta: 

sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. 

 

Številka: 430/2022 

Datum: 26. 9. 2022 

OBČINA TABOR 

župan Marko Semprimožnik, l.r. 

 

VSEBINA  

 

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2021 

1/1 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5104
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0555
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0980
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-21-1829
http://www.obcina-tabor.si/
mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si


 

Za mlade planince v taboru je poskrbelo 24 

spremljevalcev (vodniki, mentorji planinskih 

skupin, animatorji in tehnično osebje). Iz PD Tabora 

so sodelovali pri izvedbi tabora mentorica 

planinskih skupin Stanka Tominšek Kužnik, 

planinski vodniki: Peter Marko, Stanko Križanec, 

Maja Sirše in Domen Štamic ter kuhar Janko 

Kobale. 

 

Taborili smo v vojaških šotorih nad vasjo Dovje pri 

Mojstrani, kjer smo se v lepih jutrih zbujali s 

pogledom na Triglav in na skupino vršacev okoli 

njega. Dopoldanski pohodni program se je izvajal v 

dveh starostnih skupinah glede na sposobnosti 

mladih udeležencev. Hodili smo na zanimive 

planinske ture po hribih med Karavankami in 

Julijskimi Alpami, obiskali znane slapove in prelepe 

doline. Popoldne smo se učili v planinski šoli 

različnih znanj in planinskih veščin, igrali različne 

športne in družabne igre, se zabavali, sodelovali v 

različnih dnevnih zadolžitvah in aktivnostih, kopali 

v bazenu ter preživeli večere ob tabornem ognju in 

petju. 

 

Z dobrim sodelovanjem smo se drug od drugega 

učili različnih življenjskih veščin, stkali prijateljstva, 

veliko prepevali, se smejali in klepetali, se igrali ter 

raziskovali našo prelepo domovino Slovenijo.  

 

Hvala vsakemu udeležencu, ki je dodal svoj 

kamenček v mozaik, in seveda članom PD Tabor. 

Tako je uspešno minil še en mladinski tabor s 

prelepimi spomini in novimi izkušnjami. V slogi in 

sodelovanju je moč. 

 

Planinski pozdrav in nasvidenje do naslednjega 

tabora. 

 

Stanka Tominšek Kužnik, mentorica in animatorka 

 

 

 

Predavanje o varnem gibanju v gorah in pravilni uporabi 

opreme. 

Skupinska slika ob taboru v Dovjem. 
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Starejša skupina na Triglavu. 



 
 

Mlajša skupina ob jezeru Jasna. Taborčani na Triglavu. 
 

 

 

JE SVET VELIK ALI MAJHEN … 

 

Vse se je začelo s pismom mag. Tanje Strniša, 

veleposlanice Republike Slovenije v Pragi. S 

pismom je povabila slovenska društva na festival 

Slovenija v Pragi 2022. V Turističnem društvu Tabor 

smo se takoj odločili, da se prijavimo. Na festival se 

je prijavilo večje število društev, a le 28 društvom 

oz. 600 nastopajočim osebam se je nasmehnila 

sreča za nastop na festivalu. 

 
V četrtek, 25. avgusta 2022, smo v jutranjih urah 

odšli na pot proti Pragi. Prišli smo ravno za čas 

večerje. Po večerji je bil otvoritveni večer festivala 

Slovenija v Pragi 2022. Začel se je s slovensko 

himno. To je bil izjemen dogodek, saj je vseh 600 

kulturnikov zapelo s ponosom našo himno. 

Veleposlanica Republike Slovenije v Pragi, mag. 

Strniša, nas je pozdravila, prav tako tudi direktor 

festivala in Aleš Breznikar. Sledila je podelitev 

festivalskih tabel za boljšo prepoznavnost 

nastopajočih, certifikatov sodelujočim in izmenjava 

simboličnih daril. 

 
Petek je bil dan, ko smo si lahko ogledali mesto z 

licenciranim vodičem in imeli vožnjo z ladjico po 

Vltavi, zvečer pa je bil koncert v Plečnikovi cerkvi 

Srca Jezusovega kot osrednja prireditev festivala 

Slovenija v Pragi 2022, v počastitev Plečnikovega 

leta. Na koncertu so nastopali Obrtniški MePZ 

Notranjska; Cerkveno-prosvetni pevski zbor Sveta 

Ana; PKD Canticum Pernica; Mihaelovi tamburaši 

in pevski zbor iz Grosuplja ter MePZ Mežiški knapi. 

 

Sobota, 27. 8. 2022, je bil dan, ki ga je soustvarjalo 

več društev. Na tradicionalni sobotni kmečki tržnici 

Vitezne namesti je velik prostor, kjer se vsako 

soboto zbere veliko ljudi. Tudi tokrat je bilo tako. A 

ker je ponoči deževalo, predstavitev pa je bila na 

travniku v parku, so nastopali le nekateri: Pihalni 

orkester Izola, Portoroški zbor, Društvo Ivo As in 
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Društvo Rusalka. Pred tem nas je ponovno 

pozdravila veleposlanica naše republike in nam 

zaželela prijeten nastop.  

 
Popoldne je bil nastop na Praškem gradu. Nastopali 

so Folklorna skupina B'c, TD Tabor z dramsko 

sekcijo Ojstriška gospoda, Folklorna skupina sv. 

Mihaela iz Grosuplja, Folklorna skupina iz Dolskega 

in Senožeški tamburaški orkester. V drugem delu 

so nastopali MePZ Obalca, MePZ Pentakord, MePZ 

Brnistra, Folklorna skupina Sveta Ana, Komorni 

moški zbor Celje ter skupaj MePZ Gregor Rihar in 

Dekliški pevski zbor Vešče iz Polhovega Gradca. 

 

Tu je bil čas in prostor, kjer se je predstavila 

Ojstriška gospoda. Nismo bili kar tako, šestnajst nas 

je bilo. Grofica Elizabetha Eghk Schrattenbach pl. 

Ojstriška je predstavila občino, od koder društvo 

prihaja, nato pa je sledila uradna predstavitev 

Ojstriške gospode s strani grajske kronistke. Ob 

koncu našega nastopa je grof Klemen pl. Ojstriški 

zaigral na violino. 

 
Na poti domov v nedeljo zjutraj smo se ustavili v 

Češkem Krumlovem, kjer smo si ogledali grad, 

grajske vrtove, staro mestno jedro in se v 

popoldanskih urah odpravili proti domu. Priznati 

moramo, da smo se imeli lepo in ob slovesu smo si 

dejali, da se prihodnje leto spet srečamo. Zahvala 

gre organizatorju in seveda našemu 

veleposlaništvu v Pragi. Pregovor »Kjer je volja, je 

tudi pot« še kako drži, saj smo spoznali, da če je 

volja, ni nobena razdalja predolga in svet je 

naenkrat tako blizu … 

  

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 

 

 
PRIJATELJSTVO NE POZNA MEJA 

 

Turistično društvo Tabor in njegova dramska 

sekcija obiskuje številne dogodke. Tako smo se že v 

lanskem letu srečali s sorodnim društvom iz 

Pakoštanov. Beseda da besedo in tako je v 

letošnjem letu sledilo povabilo na Vranske igre 

2022. 

 

Hrvaško društvo za ohranjanje zgodovine Vrane je 

priredilo tridnevno prireditev. Slovenijo smo 

zastopala tri društva: TD Tabor, Tlačani iz Spuhlje in 

Mojster Janez. Vsako društvo je prikazalo košček 

domovine in poneslo dober glas o svojem kraju v 

tujino. Bili smo nadvse lepo sprejeti in vpeljani v 

dogajanje ob pomorskem mestu v času vpadov 

Turkov na to ozemlje.  

 

Dva dni so potekali dogodki za samostanom Vrana, 

tretji dan so društva uprizorila bitko na morju. Na 

slednjem Ojstriška gospoda ni sodelovala, a je 

imela to čast, da je dogajanje opazovala s hrvaškim 

kraljem iz obale. Ob koncu je bilo slovo težko, saj 

smo stkali nove prijateljske vezi s številnimi društvi. 
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Ni minilo nekaj dni, ko smo se člani dramske sekcije 

Ojstriške gospode v svojih kočijah odpeljali proti 

Koprivnici na Hrvaškem. Tudi tu je bilo nadvse lepo 

in našim novim prijateljim smo obljubili, da bomo 

prihodnje leto sodelovali tudi na tej prireditvi.  

 
Dramska sekcija TD Tabor dokazuje, da 

prijateljstvo, katerega povezujeta zgodovina in 

kultura, ne pozna meja … 

  

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 
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TURNIR V BALINANJU  

 

V soboto, 10. 9. 2022, je ŠD Tabor pripravilo 

medobčinski turnir v balinanju na domačem 

balinišču v Taboru. 

 

Sodelovalo je pet ekip iz štirih občin. Po žrebu je 

sledil razpored tekem. Glede na število ekip se je 

igralo po sistemu vsak z vsakim, na štiri obrate. Igre 

so bile zanimive in napete, a v prijateljskem 

vzdušju.  

 

Ob zaključku je bil vrstni red ekip naslednji: 

1. Društvo upokojencev Tabor; 

2. Športno društvo Tabor; 

3. Društvo upokojencev Šmartno ob Dreti; 

4. Društvo upokojencev Prebold; 

5. Društvo upokojencev Vransko. 

 

Prve tri ekipe so prejele pokale. Pokale je podelil 

predsednik športnega društva, g. Petrič Stane. 

Sledilo je prijetno druženje ob hrani in pijači. 

                                                                                          

Janko Zorenč, ŠD Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 
 

VABILO NA VODENO VADBO ZA STAREJŠE 
 

Vsak torek, ob 17. uri, je v telovadnici Doma 

krajanov Tabor vodena telovadba za starejše iz 

programa za krepitev zdravja. Udeležba je 

brezplačna, društvo pa bo poravnalo simboličen 

znesek za najem 

telovadnice. Prostora 

je veliko, zato pridite 

v čim večjem številu. 

Se vidimo! 
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Še zanimivost: naši člani so se udeležili turnirja v 

balinanju, ki ga je organiziralo Športno društvo 

Tabor.  

 

Bili so nepremagljivi in jim čestitamo za prvo 

mesto! 

 

DU Tabor 

 

 
 

BILI SMO NA IZLETU 
 

Za četrtek, 15. septembra, je bil napovedan 

deževen dan, mi pa smo bili namenjeni na izlet na 

Notranjsko. In smo tudi šli. Dobro smo se opremili 

z dežniki in toplejšimi oblačili ter upali, da ne bo nič 

hudega. In res nam je bilo prizanešeno. 

 

Na Uncu smo skrenili iz avtoceste proti naselju 

Martinjak. Ta leži ob robu Cerkniškega polja in 

spada v občino Cerknica. V vasi je podružnična 

cerkev, katero smo si želeli ogledati. Prvi zapisi o 

cerkvi sv. Vide v Martinjaku segajo v leto 1581. 

Prvotno naj bi bilo okoli cerkve veliko izvirov 

zdravilne vode. Največja znamenitost cerkve je 

obnovljen kasetni strop, ki je datiran z letom 1621, 

in Plečnikov zvonik, ki je bil zgrajen tik pred drugo 

svetovno vojno. Njena lega je v nasprotju z ostalimi 

cerkvami nižja 

od okoliških hiš. 

Vzrok za to je 

gradnja ceste in 

pa veliko 

parkirišče, ki je 

postavil cerkev v 

ozadje. 

 

Pot nas je vodila 

do Križne jame, 

ki leži v 

trikotniku med Loškim poljem, Cerkniškim poljem 

in Bloško planoto. Križna jama je svetovno znana 

kraška vodna jama, katere posebnosti so številna 

podzemna jezera, izjemna najdišča kosti jamskih 

medvedov in pristna, naravna ohranjenost. 

Temperatura zraka v notranjosti je skozi celotno 

leto 8 C. Jama je četrta na svetu po številu vrst 

pravih jamskih živali. Ogled je trajal eno uro v 

škornjih in s svetilko v rokah. Nekaj poti smo 

prehodili, nekaj prevozili s čolnom. Na voljo so bili 

tudi štiri- in sedemurni ogledi. Samo občuduješ 

lahko posledice mogočne vode, katere so se 

ustvarile v milijonih letih.  

 

Pred vhodom v jamo smo videli veliko lepo jaso, 

kjer stoji objekt za potrebe jame. Tam so bile tudi 

klopice in mize, zato smo si kar tukaj postregli z 

dobro malico.  
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IZ DOMAČE ŽUPNIJE 

Grad Snežnik nas je od daleč vabil in ko smo se mu 

približali, smo ga našli v zavetju ogromnega parka. 

Osnovno kompozicijo oblikujejo štirivrstni in 

številni dvovrstni kostanjevi ter lipovi drevoredi ob 

poteh do gradu, med njimi so jase ter sprehajalne 

in jezdne poti. Tik ob gradu sta dve umetni jezerci, 

kjer je veliko rac in rib. 

 

Sprehod skozi štiri grajske etaže nam pričara 

vzdušje izpred sto petdesetih let, saj so grajske 

sobe še vedno opremljene s pristnim pohištvom in 

drugo opremo iz druge polovice 19. stoletja. Saloni 

in spalnice knezov Hermana in Ulrika, kneginje Ane, 

ter sobe za goste so urejeni prijetno in udobno. 

Zapolnjene so s številnimi historističnimi sedežnimi 

garniturami s prvotnim oblazinjenjem in 

ornamentiranimi pečmi. Stene krasijo družinski 

portreti, stare fotografije in grafike. Posebnost je 

soba v egipčanskem slogu z začetka 20. stoletja. K 

domačemu vzdušju počitniškega bivališča so 

prispevali klavir, biljard in gledališki kotiček. 

Sčasoma se je v gradu nabralo precej lovskih trofej, 

tudi nagačeni medved, ki je na 

gradu že več kot sto let. Prostori v 

predzidju so namenjeni občasnim 

razstavam, v pritličju pa je poročna 

dvorana. 

 

Prav lepo so živeli v tem gradu, tudi 

jedilnik, ki visi na steni, kaže, da so 

tudi dobro jedli. 

 

Prišel je trenutek, ko se nam je 

zahotelo kave. Stalo nas je kar 

nekaj kilometrov, da smo našli lokal, kjer so nas 

potem prav prijazno in hitro postregli. 

 

Zadnja postaja našega izleta je bil cestni prelaz in 

zaselek Mašun na 1025 m nadmorske višine. Do tja 

nas je pripeljala lepa makadamska cesta obdana s 

prostranimi gozdovi. Tu so se sprva naseljevali 

predvsem gozdarji in lovci. 

 

Pred gostiščem, kjer smo pojedli pozno kosilo, 

imajo razstavljenih veliko (okrog 60 do 80) 

odsluženih motornih žag. Okrog objekta je lepo 

urejen park z več lesenimi skulpturami v naravni 

velikosti ter klopmi in gredicami, vse za dobro 

počutje. 

 

Pot domov smo nadaljevali po drugi strani planote 

proti Pivki. Na poti do Ljubljane smo doživeli hud 

naliv, ki je ponehal in domov smo se vrnili s suhimi 

dežniki. 

                                                                                                                

DU Tabor 

 

 
 
 
 
 

MOLI, MOLI ROŽNI VENEC 
 

Rožni venec je lepa molitev. Preprosta, enostavna, 

pomirjujoča in povezava z nebesi. Nekateri ji 

preprosto rečejo »lestev do nebes«. V mesecu 

oktobru jo še posebej radi molimo.  Mesec oktober 

je posvečen tej molitvi in zato mu pravimo tudi 

rožnovenski mesec. Prvo nedeljo v mesecu oktobru 

imenujemo rožnovenska nedelja. 
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Molitev rožnega venca naj bo resnobno spoštljiva, 

vznesena v mirnem ponavljanju zaporedja 

Zdravamarij, premišljujoča v ponavljanju skrivnosti 

in proseča v vmesni molitvi med posamezno 

desetko (O, Jezus, odpusti nam …). 

 

Lepa cerkvena pesem pravi: »Če rožni ven'c boš 

molil rad, dobil boš milost vsakokrat, Marija te 

ljubila bo, sprosila sveto ti nebo.«. In še: »Ko 

zapustijo te moči in, ko ti odreko oči, svet rožni 

venec še lahko boš molil vdano in lepo.«. 

 

Pesem, Kraljica venca rožnega, je ljudskega 

porekla. Harmoniziral jo je duhovnik in skladatelj 

Lojze Mav (1898−1977). Posvečena je Devici Mariji, 

ki je hkrati tudi Kraljica presvetega rožnega venca, 

kakor molimo pri lavretanskih litanijah. 

 

 
 

OKTOBER 2022 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU  
       

Obeta se nam živahen mesec oktober. Upajmo, da 

nam ga ne bo kaj omejilo. Pazimo na zdravje in 

upoštevajmo priporočila v povezavi s širjenjem 

koronavirusa. 

 

2. oktober, rožnovenska nedelja. Po tradiciji na to 

nedeljo iz naše župnije romamo z avtobusom k 

Mariji pomagaj na Brezje. Ga. Mira Pepel je tudi 

letos pripravljena organizirati romanje in zanj že 

sprejema prijave na svojem telefonu; 041 289 818. 

Lepo vabljeni. 

 

6. oktober, prvi četrtek v mesecu. V naši župniji je 

to dan molitve za duhovnike, njihovo  stanovitnost, 

svetost in zdravje. Posebej molimo in prosimo ter 

izročamo v Božje varstvo duhovnike naše župnije. 

Molimo in prosimo tudi za nove duhovne, redovne 

in misijonske poklice, tako v naši župniji kot v vsej 

vesoljni Cerkvi. Z molitvijo pričnemo 30 minut pred 

večerno sveto mašo.  

 

7. oktober, prvi petek v mesecu, vsak prvi petek v 

mesecu, je naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat 

pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga 

ne morete priti v cerkev, in vam na vašo željo 

prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi 

za sv. spoved ali sv. bolniško maziljenje, ali pa samo 

za klepet. Sv. papež Janez Pavel II. je večkrat 

ponovil: »Ne bojte se Kristusa!«. Mi pa dodajamo: 

»Ne prinaša bolečin ali smrti, temveč upanje in 

tolažbo«.  

 

Dr. Pirnata lahko pokličite na tel. št.: 040 429 894. 

To je tudi dan, ko goduje Rožnovenska Mati Božja. 

9. oktober, nedelja, srečanja zakonskih jubilantov 

v letu 2022. Srečanje bo pri redni sveti maši, ki bo 

v čast jubilantov slovesnejša.  

 

Zanimivo je to, da na to nedeljo godujeta zakonca, 

starozavezni očak Abraham in njegova žena Sara. 

Podobna marsikateremu današnjemu zakonu. 

Preizkušana v neplodnosti, zvestobi/nezvestobi, 

selitvi, trdnosti vere …  Jubilanti, lepo vabljeni. 

 

16. oktober, posebna nedelja za našo župnijo in 

župnije vse celjske škofije. To nedeljo bomo izvedli 

izbiranje novih članov župnijskih pastoralnih 

svetov, katerih mandat bo trajal 4 leta, to je do leta 

2026, oz. do datuma, ko bo novo izbiranje članov 

Župnijskih pastoralnih svetov na področju celotne 

Slovenije.  

 

Sedanji Župnijski pastoralni svet (v nadaljevanju 

ŽPS) smo izbrali na 2. postno nedeljo, 1. marca 

2015. Takrat smo župljani v naši župniji prvič izbirali 

člane ŽPS. Za 4. postno nedeljo, 22. marca 2020, je 

bilo načrtovano novo izbiranje članov ŽPS, saj 

mandat članov traja 5 let. Načrtovani izbor je po 

vsej Sloveniji preprečil koronavirus. Škofje so 

odločili, da se podaljša mandat obstoječim ŽPS. Ko 

se je virus nekoliko umiril, so v letu 2021 člane ŽPS 

izbrale vse slovenske škofije razen celjske, saj smo 

bili takrat brez škofa. Mandat članom ŽPS pa se je 

zopet podaljšal. Upamo, da bo izbor članov tokrat 
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uspel, kajti nekateri člani so po sedmih letih že 

malo obupali, drugi pa bi radi delo predali mlajšim, 

polnim novih idej in energije. 

 

Najprej vse župljane lepo 

vabimo k molitvi za dober 

izbor članov ŽPS za 

obdobje 2022−2026. 

Molimo na čast Svetemu 

Duhu za razsvetljenje nas 

samih in tudi tistih, ki 

bodo izbrani, da bi v čim 

večji meri izpolnili Božje 

zaupanje in dano 

poslanstvo.                                                                                                           

 

Pravico biti izbran za 

člana ŽPS ima vsak 

župljan, ki je dopolnil 16 

let in je prejel zakramente 

uvajanja (krst, birma, 

evharistija) in je v polnem 

občestvu s Katoliško cerkvijo ter ga odlikuje trdna 

vera, naravno življenje in razsodnost.                                                                                                                                      

 

Pravico izbirati ima vsak župljan, ki je dopolnil 16 

let, je prejel zakramente uvajanja in bo v nedeljo, 

16. oktobra, prisoten v cerkvi. Izbor bomo izvedli 

navedenega dne takoj po sveti maši v cerkvi. 

 

23. oktober, misijonska nedelja. Cerkev je in bo 

oznanjala evangelij vsem ljudem do konca časov. 

Zato pravimo, da je po svoji naravi misijonska. To 

pomeni, da je poslana, da uresniči načrt, po 

katerem se more vsak človek zveličati. Vsi smo 

povabljeni k molitvi in spokornim dejanjem, pa tudi 

darovanju za misijone. Z Božjo pomočjo in milostjo 

naj delo misijonarjev postane res rodovitno in se 

število misijonarjev še okrepi. 

 

Večer pred rožnovensko nedeljo leta 2001 je imel 

nekdanji mladinski cerkveni pevski zbor sv. Jurij 

svojo prvo pevsko vajo.  

 

V petek, 7. oktobra 2022, na praznik Rožnovenske 

Matere Božje, vabimo otroke na prvo pevsko vajo 

otroškega cerkvenega zborčka. Organizatorice 

vabijo z naslednjim vabilom: 

 

Že nekaj časa so končana obnovitvena dela na 

zvoniku naše župnijske cerkve. Žal je po 

zaključnem računu ostal precejšen dolg, skoraj 

20.000,00 €. Polovica ga je nastala zaradi 

nenačrtovanih del: menjava lesenih oken s 

polknami na zvoniku in na željo številnih župljanov 

obnova ure na zvoniku. Obnovljen je samo zunanji 

del ure. Stroškovno dražji del obnove ure nas še 

čaka v notranjosti zvonika. Vabimo in prosimo vas 

k darovanju za pokritje manjkajočih sredstev in se 

vam v naprej najlepše zahvaljujemo in kličemo: 

»Bog obilno povrni«.                                                                                                                                                                                

Darujete lahko v puščico, osebno našima 

duhovnikoma ali pa na TRR št: SI 56 0483 5000 

3307 466 odprt pri Novi KBM, namen: ZVONIK. 

 

Razpored svetih maš, rednih in prazničnih ter 

njihovih namenov in ostalih župnijskih dogodkov v 

mesecu septembru bomo objavili v tedenskih 

župnijskih oznanilih.  

 

Vida Slakan     
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FOTOKOTIČEK 

TABORSKI PLANINCI IN AVGUSTOVSKI SPOMINI 

 

Med 13. in 20. avgustom so se taborski mladi 

planinci pridružili planincem iz Rečice ob Savinji, 

Velenja in Šoštanja v Dovjem. Imeli so zelo zanimiv 

in pester program, s katerim so ustvarili mnogo 

novih spominov, pridobili dragocene izkušnje ter 

stkali nova poznanstva, kot prikazuje fotokotiček.  

 

Mentorji in vodniki PD Tabor 
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OGLASI 

 

 
 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – OKTOBER 2022 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

30. 9. 2022 
19.30 

Uroš Kuzman in Aleš Novak 

MALI OTROCI, VELIKI PROBLEMI 

Stand up komedija 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

6. 10. 2022 
18.00 

Dnevi evropske kulturne dediščine 
Odprtje razstave Alje Zevnik 

ČAROBNOST NARAVE 

Schwentnerjeva 
hiša 

ZKTŠ Vransko 
(041 919 829) 

23 



 

 
 
 
 

7. 10. 2022 
Začetek bralnega projekta 

MALI SAVINJČANI BEREMO 2022/23 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

8. 10. 2022 
10.00 

Otroški abonma 

ČUDEŽNA SRAJCA 
Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

13. 10. 2022 
16.00 

Srečanje stanovalcev Našega doma, Doma 

upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn 

KO SPREGOVORI SRCE, 

ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE 

Avla Doma II. 
slovenskega tabora 

Medobčinska 

splošna knjižnica 

Žalec 

(03 712 12 52) 

15. 10. 2022 
14.00 

KOSTANJEV PIKNIK 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV VRANSKO 

Prostori Društva 
upokojencev 

Vransko 

Društvo 
upokojencev 

Vransko 

15. 10. 2022 
19.30 

Gledališki abonma 
KRIVICA BOLI 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

20. 10. 2022 
18.00 

Delavnica s področja izobraževanj 
finančne pismenosti 

FINANČNO NEODVISNA ŽENSKA 

Avla Kulturnega 

doma Vransko 

Medgeneracijsko 

društvo Vransko 

(031 729 953) 

25. 10. 2022 
18.00 

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 
Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

(03 703 12 80) 

31. 10. 2022 
11.00 

KOMEMORACIJA OB 

DNEVU SPOMINA NA MRTVE 

Pri spomeniku 

padlih borcev na 

Gorici 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 
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    Tepežni dan (28. 12.) oblačen, k letu ne boš kruha lačen. 

     Če v januarju ni snega, šele april ga da. 

    Če v januarju drevje od mraza poka, jeseni s sadjem preobloženo stoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Če pred Mihaelom (29. 9.) jasna noč, bo tudi zima imela veliko moč.  

     Prvi vinotok lep in južen, je za grozdje prav zaslužen. 

    Če se drevje zgodaj obleti, polje ob letu dobro rodi.

»Sodobni svet zahteva toliko 

našega časa in pozornosti, da je 

potreba po tem, da se spomnimo 

svoje odgovornosti do drugih, 

večja kot kadar koli prej.« 

Kraljica Elizabeta II. 

KOLOFON 

 Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: 

Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna 

fotografija: avtorici Saša Zidanšek Obreza in Renata Mihevc. 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. Mnenja avtorjev člankov 

ne izražajo stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana 

Občine Tabor. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine 

avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v 

elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-

tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni 

strani www.obcina-tabor.si. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, OŠ 

Vransko-Tabor, Vrtec Tabor, PD Rečica ob Savinji, Maja Sirše, TD 

Tabor, DU Tabor, ŠD Tabor, Rotary club, Maja Drča.  

 

 

 

CENIK OGLASOV 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, 

vabila s komercialnim namenom. 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava 

oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 

strani 

50 € 35 € 

1/4 

strani 

35 € 24,50 € 

1/8 

strani  

15 € 10,50 € 

 

...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC 


