Pozdrav urednice izpod Krvavice
Najlepši mesec v letu bo vsak čas pri kraju. Nasul nam je cvetja in ptičjega petja, s seboj prinesel toplo sonce in v zrak
razširil vonj pokošenih trav. Čudoviti, »venčani« maj … uvod v dolgo, vroče poletje, ko se človek in narava dobesedno
zlijeta v eno in ko ni lepšega, kot zvečer ostati čim dlje zunaj.
Če je kdo ob občasnih visokih dnevnih temperaturah v mislih odtaval že na dopust in si
zaželel kampiranja in poležavanja pod milim nebom, naj vas razveselim z novico, da
vam časa odslej ne bo več potrebno izgubljati v kilometrskih kolonah na razbeljenem
asfaltu, ampak lahko čare vsega tega doživite kar v domačem kraju ... le dobro
pokukajte v nadaljevanje Novic in izvedeli boste, kako zelo na dosegu roke je nov, t.i.
agrokamp, kjer lahko kampirate z avtodomom, prikolico ali šotorom.
Da pa narava ni vedno lepa in prijazna, smo se lahko prepričali ob nedavnem razdejanju v Bosni in Hercegovini ter Srbiji,
kjer so tamkajšnje prebivalce prizadele uničujoče poplave. Ljudje smo zopet dokazali, da je v slogi moč in da človek
spozna človeka v nesreči. Pomagajmo pomoči potrebnim, saj nikoli ne vemo, kdaj nesreča lahko doleti tudi nas ...
Pred vami je bogata in zanimiva majska številka Novic, zato vam želim prijetno branje in ne pozabimo - narava zasluži
spoštovanje!
Saša Zidanšek Obreza

Iz županovega kabineta
Kanalizacija, kako naprej?
Ker je od priprave operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občinah Spodnje Savinjske doline
preteklo skoraj celo desetletje, je od načrtovanja do realizacije preteklo veliko odpadne vode, vmes je posegla tudi
tehnologija, da gospodarske krize sploh ne omenjam. Zahtevam EU direktive o čistih evropskih vodah se počasi izteka čas
in na razpolago za popolno čiščenje vseh odpadnih voda imamo na razpolago zgolj 3 leta. Ker prihaja od načrtov do
realizacije običajno do razlik, želim na kratko pojasniti predviden prihodnji tok reševanja te problematike v naši občini.
Tehnološke rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda pravzaprav ne poznajo neznank, vendar pa imajo vse
te rešitve na koncu skupen imenovalec: stroški obratovanja, ki jih mora plačevati uporabnik. Bistveni parametri, ki
vplivajo na tehnično odločitev, so v višini investicije, številu priključkov ter stroških tekočega obratovanja. Z
upoštevanjem teh kriterijev je bila že pred desetletjem izbrana odločitev o izgradnji primarnih kanalizacijskih vodov ter
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centralne čistilne naprave (CČN) z 800 PE (PE ‒ populacijske enote = osebe) za najbolj poseljeni naselji Ojstriška vas ter
Tabor. V ta sistem naj bi bilo vključeno okrog 200‒250 gospodinjstev. Ta sistem je sedaj zgrajen in priključevanje
uporabnikov poteka. CČN ima možnost dograditve za morebitno kasnejše povečanje populacije. V prvotnem operativnem
načrtu je bilo predvideno, da se na to CČN priključita tudi naselji Kapla in Pondor, vendar se je že izdelan projekt izkazal
kot neracionalna izvedba, saj bi za izgradnjo primarnih vodov in črpališč padlo skoraj 15.000 evrov na posamični
priključek. Odločitev je jasna, da ta rešitev ni izvedljiva, saj zaradi stroškov/enoto tudi ne izpolnjuje pogojev
sofinanciranja države ali EU. Rešitev je zgolj v posamičnih manjših čistilnih napravah (MČN), ki bi združevale gruče
gospodinjstev, oziroma v individualnih čistilnih napravah (IČN) za razpršeno poselitev. Posebne rešitve so predvidene za
kmetije, kjer obstaja možnost mešanja gospodinjskih in živinskih odpadnih voda in fekalij.
Župani vseh občin Spodnje Savinjske doline smo zadolžili Javno komunalno podjetje Žalec, da do meseca septembra tega
leta pripravi prečiščen nabor dobaviteljev posameznih čistilnih naprav, saj morajo izpolnjevati kriterije 1. stopnje čiščenja
pred odvozom usedlin v centralno čistilno napravo Kasaze, kjer se izvaja dokončno čiščenje usedlin tudi iz vseh čistilnih
naprav v Spodnji Savinjski dolini ne glede na velikost.
Kaj pa stroški nabave MČN?
V občini Tabor in tudi v večini slovenskih občin načrtujemo sistem sofinanciranja MČN, saj s tem izenačujemo stroške
priključkov gospodinjstev na CČN in tistih, ki bodo morali sami nabaviti MČN. Predvidevamo cca. 50 % sofinanciranja
za nabavo MČN, kar bi moralo biti že vključeno v občinski proračun v letu 2015.
Predlagam torej, da pred letom 2015 ne nabavljate posameznih MČN, če pa bo to moral napraviti posamezni investitor
zaradi realizacije gradnje in vselitve, bo občina priznala sofinanciranje tudi za nazaj, seveda pod pogojem ustreznosti
parametrov čiščenja.
Sklepna misel
Narava je prostor, ki ga ima vsaka generacija v najemu za določen čas. Dober občutek preveva človeka, če živi v
generaciji, ki se zaveda nujne zaščite narave za zanamce, saj predhodne generacije, zaradi bremena tehnološkega
napredka, tega niso dovolj upoštevale.
Občina Tabor to poslanstvo vestno izpolnjuje in prepričan sem, da ima tudi večina vas, kljub nastalim stroškom, dober
občutek lastnega prispevka k obveznosti naše generacije do narave.
Vilko Jazbinšek, župan

Pojasnilo na protest
V prejšnji številki občinskega glasila Novice izpod Krvavice je v članku Im memoriam v spomin umrlemu župniku,
gospodu Leopoldu Selčanu bil zapisan tudi protest, ker ob njegovi smrti na občinski zgradbi ni bila izobešena črna zastava.
Gospodu Leopoldu Selčanu je namreč na predlog župnijskega pastoralnega sveta bil podeljen leta 2008 naziv častni občan
Občine Tabor za njegove dolgoletne zasluge na področju pastoralnega dela na območju naše občine. V članku je očitano
neupoštevanje pietete do umrlega, ker je bil častni občan. Moje osebno mnenje je, da se začetek pietete do umrlih ne
prične z izobešanjem simbolov žalovanja, temveč z izkazovanjem osebnega spoštovanja do umrlega ter njegove vloge v
določenem okolju. Simbola žalovanja s simboli ni izkazovala niti Cerkev, saj na sedežu župnijskega urada v Taboru ni bila
izobešena črna zastava. Občina Tabor in župan sta izkazala visoko stopnjo spoštovanja in pieteto do umrlega, saj je Občina
Tabor položila na grob umrlega častnega občana gospoda Leopolda Selčana venec, župan pa je pokojnemu gospodu
župniku izrekel besede zadnjega slovesa ob odprtem grobu na pogrebu v njegovem rojstnem kraju.
Vilko Jazbinšek, župan

Občinska uprava sporoča in obvešča
Dan Zemlje
Kako pomembna je skrb za naše čisto okolje, so
simbolično pokazali tudi učenci OŠ Tabor skupaj z
mentorico Ino Gržina. Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22.

aprila, so z veselimi slikarijami poskrbeli, da je betonski
zid zbirnega bazena na čistilni napravi Tabor kar oživel in
postal bolj naravi prijazen. Ker je betonskega zidu in

2

veselja
do
slikanja še
kar
nekaj,
smo
se
skupaj
z
učenci
odločili, da
se
pred
zaključkom
šolskega leta
še
enkrat
dobimo na
ČN
in
slikarije na
betonski zid
dokončamo
ter ga tako še
polepšamo.
Simon Jan

Obnova transportnega vodovoda Tabor ‒ Prebold ‒ Braslovče
Občina Tabor se je skupaj z občinama Prebold in Braslovče v skupnem dogovoru o sofinanciranju projekta Obnova
transportnega vodovoda Tabor - Prebold - Braslovče
prijavila na 8. javni razpis, ki je bil odprt med 5. 5. 2014
in 15. 5. 2014. Ocenjena vrednost projekta je znašala
okrog 1,3 milijona evrov. Po izvedenem javnem razpisu,
ki ga je vodila Občina Braslovče kot vodja projekta, pa je
bila izbrana ponudba izvajalca Hidroplanum, d. o. o., v
višini 861.090 evrov z DDV.
V skladu z ugodnimi pogoji razpisa bi bili v primeru
potrditve našega skupnega projekta upravičeni do 85 %
sofinanciranja, kar pomeni, da bi vse tri občine
vlagateljice v projektu sodelovale z 156.001 evri. Po
medsebojnem dogovoru o višini sofinanciranja bi Občina
Tabor tako sodelovala z dobrimi 25.000 evri v
proračunskih letih 2014 in 2015. Za prijavo na 8. javni
razpis je bilo potrebno pripraviti vso projektno dokumentacijo, izvesti javno naročilo in predložiti pravnomočno izbranega
izvajalca za gradnje in strokovni nadzor. Del obnove transportnega vodovoda v dolžini dobrih 700 m smo skladno z
medsebojnim dogovorom smiselno izvedli že ob izvajanju projekta Kanalizacija Tabor ‒ jug.
Simon Jan

Novorojenčki in prvošolčki pri županu
Kot vsako leto je tudi letos župan ob dnevu družine, ki
ga obeležujemo 15. maja, na sprejem povabil najmlajše
Taborčane. A ne vse, ampak tiste, ki so se rodili med
lanskim in letošnjim aprilom in tiste, ki bodo to jesen
prvič prestopili šolski prag taborske šole. Povabili smo
22 novorojenčkov, torej dva manj kot lani, in prav toliko
prvošolčkov, kar za 8 več od lanskega leta. Iz proračuna
je občina vsakemu upravičencu tudi letos namenila
darilo ‒ denar v višini 200 evrov za novorojenčke
oziroma 150 evrov za prvošolčke. Če je novorojenček že
drugi ali tretji otrok v družini pa je darilo še za 50
odstotkov večje.
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Velja, da na mladih svet stoji. Po doživetem se za prihodnost in živahnost Tabora res ne gre bati. Povabljenci so že nekaj
let tako številčni, da je sejna soba že pred leti postala pretesna in otroci tako spoznajo župana v Domu krajanov. Ta je v
kratkem nagovoru predvsem izrazil veselje ob pogledu na zbrano mladež in njegovo skrb za izobraževanje in vzgojo v
taborskem vrtcu in šoli. Mlajši šolski otroci so zaigrali igrico Mojca Pokraculja pod mentorstvom Ane Skok in Manje
Drnolšek. Ob koncu pa so se jim pridružili bodoči prvošolčki in skupaj so zapeli pesmico. Po uradnem delu pa so za
prijetno vzdušje poskrbele članice Društva žena in deklet Tabor, ki so predano pripravile sladke prigrizke, za kar se jim
Občina Tabor najlepše zahvaljuje. Posebej se zahvaljujemo še Kmetiji Kos iz Kaple, ki je prispevala slastne jagode,
katerih so se vsi zelo razveselili.
John Dewey je nekoč zapisal: Kar najboljši in najmodrejši starši želijo svojim otrokom, bi morala skupnost želeti vsem
otrokom. Pa naj bo ta misel moto vsem staršem, učiteljem in vzgojiteljem, hkrati pa vodilo tudi za občino.
Alenka Kreča Šmid

Avtor fotografije: Darko Naraglav

Brezplačno svetovanje za naše občane
Spoštovani občani,
Sporočamo vam , da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo
BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.
Na nas se lahko obrnete vsako sredo od 17. do 19. ure. Svetovanje poteka v pritličju
občinske stavbe (levo). 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 razmerjih (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
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Nudi BREZPLAČNO

PODJETNIŠKO IN DAVČNO SVETOVANJE
vsako četrto sredo v mesecu
v prostorih Občine Tabor
od 15. do 17. ure.

Prejeli smo
OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO
»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold,
Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec

Inovator leta Spodnje Savinjske doline
V dvorani Kulturnega doma Letuš je bil s slavnostno
podelitvijo nagrad in priznanj zaključen razpis »Inovator
leta Spodnje Savinjske doline 2013«, kjer je šest občin
Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega
gospodarstva Žalec s strokovno pomočjo Razvojne
agencije Savinja podelilo priznanja petim najboljšim
inovacijam v preteklem letu.
Inovacije in inovativnost na vseh področjih mora postati
vodilna miselnost, če želimo ustvarjati delovna mesta in
rast. Tehnološki razvoj in inovativnost sta temeljna
vzvoda gospodarske rasti in socialnega razvoja družbe.
Razlike na inovativnem področju so med državami in
regijami še vedno velike in se le počasi zmanjšujejo.
Evropa zmanjšuje zaostanek za ZDA in Japonsko,
medtem ko za Južno Korejo ne. Slovenija spada s svojo
inovacijsko aktivnostjo v skupino sledilk vodilnim
državam inovatorkam v EU, rezultati naše inovacijske
uspešnosti pa so blizu povprečja inovacijskim
aktivnostim v EU. Po inovacijah vodijo v EU Švedska,
Danska, Nemčija in Finska, v širši Evropi pa je prva
Švica.
Napredek v modernih in razvitih gospodarstvih prinaša
vedno nove stvari in hitro pozablja stare. Inovacije so
postale najpomembnejša gonilna sila gospodarske rasti.
Nove ideje se lahko ob ustrezni podpori danes uresničijo
v zelo kratkem času. Inovativni izdelki pa ne padajo iz
neba, ampak nastanejo po desetletjih majhnih izboljšav
obstoječih tehnologij ob veliko kreativne energije.
Inovativnost je zelo pomembna za stabilen dolgoročni
razvoj, le-ta pa ni brez naložb. Prihodnost inovacijske
družbe se skriva v vzgajanju ljudi od otroških let dalje.
Inovacijska sredina, kar velja tudi za naše področje, lahko

pristopi, zaradi hitrejšega razvoja inovativne dejavnosti, k
vzpostavitvi platform ali omrežij za sodelovanje z
javnimi in zasebnimi partnerji in celo konkurenti v t.i.
»odprte inovacije«. Inovacijska jedra imajo lahko, zaradi
oplemenitenja svojega znanja in hitrejše realizacije idej,
več povezav z akademskimi raziskovalnimi centri,
grozdi, inovativnimi malimi in srednjimi podjetji.
Koncept odprtih inovacij ni domena le velikih družb.
Vsaka nova resnica, pravi Geoff Mulgan, gre skozi tri
faze: najprej se ji posmehujejo, potem ji nasilno
nasprotujejo, na koncu pa je sprejeta kot samoumevna.
Letošnja bera inovacij v Spodnji Savinjski dolini je bila
bistveno boljša od lanske. Torej se odločitev županov iz
tega prostora za tovrstne inovacijske nagrade, ki jih
podeljujemo danes, kaže kot zelo koristna in spodbudna.
Na razpis se je prijavilo 15 inovacij, od tega 2 skupinske,
tako da je pri razvoju prijavljenih inovacij sodelovalo kar
12 inovatorjev. Eno vlogo je Komisija zaradi
neizpolnjevanja formalnih pogojev – prijavitelj je bilo
društvo – izločilo iz ocenjevanja. Izmed preostalih
štirinajstih predlogov je komisija v sestavi dr. Jože
Korber (predsednik ‒ Občina Polzela), g. Tone Repnik
(podpredsednik – Občina Braslovče), g. Rajko Grenko
(Občina Prebold), g. Janko Drča (Občina Tabor), g. Jože
Matko (Občina Vransko), g. Robert Čehovin (Občina
Žalec) in g. Danilo Basle (Zbornica zasebnega
gospodarstva) pripravila predlog petih inovacij,
predvidenih za priznanje in nagrado. Ta predlog je 10. 4.
2014 potrdil Območni svet Območnega razvojnega
partnerstva Spodnje Savinjske doline (v nadaljevanju OS
ORP SSD), ki ga vodi župan Občine Žalec, Janko Kos,
univ. dipl. org. spec.
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Letošnji nagrajenci razpisa Inovator leta SSD so:
Št. Ime, priimek

Ocena
Nagrada
Inovacija dobi
komisije
(EUR)

Naslov inovatorja

Podjetje

Naziv inovacije

/

Hladilni sklop
elektromotorja s
centričnim statorjem

9,17

1. nagrado in
priznanje

2.763 €

Chipolo

8,90

2. nagrado in
priznanje

2.681 €

Krog življenja

8,59

3. nagrado in
priznanje

2.588 €

Naprava za spremljanje in
krmiljenje procesa sušenja
hmelja

8,52

4. nagrado in
priznanje

2.568 €

Razvoj uporovnih varilnih
klešč za varjenje

8,51

5. nagrado in
priznanje

2.564 €

1

Jože Kočevar

Sončna cesta 10
3313 Polzela

2

Domen
Plaskan

Cvetlična ulica 52
3313 Polzela

3

Sebastijan
Prislan

Ob rimski nekropoli
5, 3311 Šempter

4

Iztok Medved

Ipavčeva ulica 1
3310 Žalec
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Jože Kočevar Brinska cesta 5 3313
/
mlajši
Polzela

GEATRONIK,
d.o.o., Cvetlična
ulica 52, 3313
Polzela
URSA, d.o.o.,
Vodnikova ulica
7, 3310 Žalec
URSA, d.o.o.,
Vodnikova ulica
7, 3310 Žalec

V sredo, 7. maja 2014 smo tako že drugič podelili inovacijska priznanja z nagradami najboljšim inovatorjem v lanskem
letu na prostoru Spodnje Savinjske doline. Lanske nagrajene inovacije so bile po besedah inovatorjev deležne precejšnje
pozornosti širše javnosti in potencialnih uporabnikov (npr. sistem izsuševanja sten zaradi kapilarne vlage EcoPulse
podjetja URSA, d.o.o., je prejel številna državna priznanja in je že v proizvodnji, centralni brezžični sistem direktnega
nadzora porabe vode za bivalne enote podjetja JOSER, d.o.o., je bil dobro sprejet in je v fazi iskanja alternativnega vira
napajanja, namestitev senzorske naprave ter izvedba naleganja tipala na različne pokrivalke, ki je del indukcijskega
kuhališča IQook podjetja Gorenje, d.d., je že v prodaji in je prejemnik Reddot design nagrade za leto 2012, itd.).
Slovesna razglasitev in podelitev letošnjih inovacijskih priznanj je bila opravljena v organizaciji Razvojne agencije Savinja
v dvorani Kulturnega doma Letuš v Občini Braslovče, ki je bila v letošnjem letu občina gostiteljica te slovesnosti.
Po svečani prireditvi, na kateri so s prisotnimi svoje misli delili g. Branimir Strojanšek (župan Občine Braslovče), g. Janko
Kos (predsednik Območnega sveta Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline ter župan Občine Žalec)
ter dr. Jože Korber (predsednik Komisije za izvedbo razpisa Inovator leta SSD ter podžupan Občine Polzela), so vsi
zainteresirani odšli na voden ogled žovneškega gradu, enega izmed biserov Občine Braslovče.
Z razširitvijo žalskega področja na celo Spodnjo Savinjsko dolino, kot bazo za pospeševanje, zbiranje in nagrajevanje
inovacij, smo dosegli tudi kvalitetnejše in številčnejše inovacije. Danes nagrajene inovacije vsekakor dosegajo kvaliteto in
nacionalno pomembnost, da jih lahko prijavimo na državni nivo za podelitev inovacijskih priznanj, katere podeljuje GZS
in sicer inovatorjem in podjetjem in s tem uspešno promoviramo inovatorsko dejavnost v SSD.
Predsednik Komisije »Inovator leta SSD«

Predsednik OS ORP SSD

dr. Jože Korber, l.r.

Janko Kos, univ.dipl.org.spec., l.r.

Ali imate veljaven potovalni dokument?
Bliža
se
čas
dopustov, zato vam
svetujemo, da ob
načrtovanju dopusta v tujino pravočasno pogledate, ali je
vaš potovalni dokument (potni list ali osebna izkaznica)
ustrezen in veljaven.

Pred odhodom preverite, kateri dokumenti so potrebni za
vstop v države, po katerih potujete, in če poleg potnega
lista potrebujete tudi vizum. Vizum si pravočasno
priskrbite na diplomatsko-konzularnem predstavništvu
tuje države, ki je pristojno za izdajanje vizumov
slovenskim državljanom. Vizumske informacije lahko
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dobite na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve

http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informaci
je/vizumske_informacije/.
Če potujete v ZDA se poleg teh dokumentov zahteva tudi
t.i. ESTA oz. potrditev dovoljenja za vstop v državo, ki
ga
prejmete
na
naslednji
povezavi:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.
Otroci morajo imeti svoje veljavne potovalne dokumente.
Zaradi spremenjene zakonodaje dovoljenje zakonitega
zastopnika za otroke do dopolnjenega 14. leta starosti, ki
v tujino ali iz tujine potujejo brez spremstva zakonitega
zastopnika, ni več potrebno. Izjema je le Bosna in
Hercegovina, kjer je pri prestopu meje še vedno potrebno
overjeno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
Slovenski državljani lahko z veljavno osebno izkaznico
potujemo v vse države Evropske unije in nekatere druge
države: Andoro, Avstrijo, Bolgarijo, Bosno in
Hercegovino, Belgijo, Ciper, Češko, Črno Goro, Dansko,
Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Gibraltar, Hrvaško,
Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Liechtenstein, Litvo,
Luksemburg, Madžarsko, Makedonijo, Malto, Monako,
Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko,
Romunijo, San Marino, Slovaško, Španijo, Švedsko,
Švico in Veliko Britanijo.
Vlogo za potni list ali osebno izkaznico lahko vložite na
kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu (Krajevni
urad Polzela je odprt vsako sredo, Krajevni urad Vransko
ob torkih). Vlogi morate priložiti star dokument (tudi če
je njegova veljavnost že potekla), eno fotografijo ter
plačati upravno takso in tiskovino (obrazec potnega lista
ali osebne izkaznice). Fotografijo lahko predložite tudi v
digitalni obliki, in sicer kot potrdilo e-fotografa z
ustrezno referenčno številko. Otroci stari 8 let ali več
morajo biti ob vlogi prisotni, saj morajo le-to podpisati.
Rok za izdelavo potnega lista in osebne izkaznice je v
poletnih mesecih podaljšan, zato z vložitvijo vloge za nov
dokument ni priporočljivo čakati na zadnji trenutek. Vaš

osebni dokument bo izdelan predvidoma v roku 7 do 10
dni.
Če potujete z avtom, preverite tudi veljavnost vašega
vozniškega dovoljenja (le-to ne velja kot potovalni
dokument) in avtomobilsko zavarovanje. Veljavno
vozniško dovoljenje, ki ga izda ena država EU, velja na
celotnem ozemlju EU. Novo vozniško dovoljenje, ki je v
uporabi, je plastična kartica s standardno obliko. Poleg
tega morate imeti tudi veljavno prometno dovoljenje,
vozilo pa mora biti označeno s predpisanimi registrskimi
tablicami. V nekaterih državah je priporočljivo imeti tudi
veljavno mednarodno vozniško dovoljenje. Za več
informacij lahko preverite spletno stran
http://www.amzs.si/si/433/MVD_Mednarodno_voznisko
_dovoljenje.aspx.
V primeru pogrešitve potovalnega dokumenta v tujini se
obrnite na policijo, kjer vam bodo dali izvod policijskega
zapisnika, s pomočjo katerega dobite nadomestne
potovalne dokumente in uredite nove dokumente doma.
Stopite
v
stik
z
diplomatsko-konzularnim
predstavništvom
Republike
Slovenije
v
tujini
(http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/), ki
vam bo ob predložitvi policijskega zapisnika, fotokopije
osebnega dokumenta in fotografije izdalo nadomestni
potovalni dokument, s katerim boste lahko zapustili
državo, v kateri se nahajate, in se vrnili domov, ne morete
pa z njim nadaljevati poti v drugo državo. Ne pozabite, da
lahko zunaj EU poiščete pomoč na konzulatu ali
veleposlaništvu katere koli druge države članice EU, če
naša država tam nima predstavništva.
Da bo vaš dopust čim lepši, brez neprijetnih presenečenj
in težav vam hkrati svetujemo, da si pred potovanjem
preberete čim več o državi v katero potujete, se seznanite
z njenimi običaji, kulturo, zakoni, valuto in možnostjo
menjave tujih valut, stroških telefoniranja, itd. ter si
uredite zdravstveno zavarovanje.

Simona Stanter

Subvencioniranje šolske prehrane v novem šolskem letu
Šolsko leto se počasi približuje koncu, zato smo se odločili, da vas seznanimo z
nekaterimi novostmi glede šolske prehrane v novem šolskem letu 2014/15. S 1. 9.
2014 se začneta uporabljati spremenjena člena Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (25. in 26.).
Pomembna novost je ta, da se bo povprečni mesečni dohodek na osebo ugotavljal
iz veljavne odločbe o otroškem dodatku oz. o državni štipendiji. To pomeni, da v
primeru, če boste razpolagali z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni
štipendiji, ne bo potrebno vlagati posebne vloge še za subvencijo malice oz. kosila, kot je to veljalo do sedaj. V primeru,
da veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji ne boste imeli, pa bo potrebno vložiti vlogo za subvencijo
malice in kosila.
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V skladu s 25. členom ZUPJS – C, pripada subvencija malice tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na
malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto
povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.
Subvencija znaša:
do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, subvencija malice pripada v višini cene malice;
nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, subvencija malice pripada v višini 70 % cene malice;
nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, subvencija malice pripada v višini 40 % cene malice.
Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.
Izvajalec (šola) bo na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v odločbi o otroškem
dodatku ali državni štipendiji, upošteval višino subvencije pri plačilu malice oz. kosila.
Učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino pripada pravica do brezplačne malice oz. kosila že na podlagi
odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.
Tisti učenci in dijaki, ki so prosilci za azil ter učenci in dijaki nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda, imajo prav tako
pravico do brezplačne malice.
Alja Vipotnik
CSD Žalec

Policijsko poročilo o dogodkih na območju Občine Tabor
Na območju Občine Tabor smo policisti Policijske postaje Žalec od meseca aprila 2014
obravnavali tri prometne nesreče z materialno škodo, in sicer:
- na relaciji Kapla-Pondor, kjer je v nadaljevanju prišlo med udeležencema tudi
do kršitve javnega reda in miru (pretepa),
- v kraju Pondor in
- na relaciji Tabor-Vransko, kjer je voznik trčil v jazbeca.
Drugih kršitev javnega reda ali miru ali kaznivih dejanj nismo obravnavali.
Pa še pogled na določila zakona o cestah
Zaradi boljše varnosti v cestnem prometu naj vas še opozorimo na določila Zakona o
cestah, katera se pogosto kršijo, in sicer, da je:
-

prepovedano na cestnem svetu javne ceste: postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge
visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete,

-

orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1
meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.

Za opis omenjenih določil smo se odločili zaradi tega, ker ugotavljamo, da ljudje sami sebi omejujemo preglednost ceste,
s tem ko se ne spoštuje zakona in se postavlja ob cestah ograje in sadijo rastline.
Na koncu pa prihaja še celo do tega, da lastnik parcele, ki si je napravil cesto nepregledno od občine zahteva obcestno
ogledalo …??
Vodja policijskega okoliša
Roman OCVIRK
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Priporočila za zatiranje ambrozije
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin vas želi seznaniti z ukrepi za
zatiranje pelinolistne ambrozije. Pripravili
so jih strokovnjaki s Kmetijskega inštituta
in Fakultete za kmetijstvo iz Maribora.
Priporočila so dostopna na spletnem
naslovu:
http://www.mojaobcina.si/tabor/novice/gos
podarstvo/kmetijstvo/priporocila-zazatiranje-ambrozije.html
Upam, da vam bodo Priporočila koristila
pri načrtovanju zatiranja pelinolistne
ambrozije.
mag. Ema Pavlič Nikolić,
fitosanitarna inšpektorica
Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin Celje

Obisk evropske poslanke
V petek, 28. marca se nam je v občinski sejni sobi na pogovoru
pridružila mag. Tanja Fajon, poslanka v Evropskem parlamentu ter z
nami delila svoja razmišljanja in poglede o Evropski uniji.
Tanja Fajon gotovo velja za enega izmed najprepoznavnejših obrazov v
evropski politiki, saj je bila že osem let pred izvolitvijo leta 2009 za
evropsko poslanko dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja.
V Evropskem parlamentu je bila v mandatu 2009 do 2014 članica LIBE
‒ Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, DUS ‒ Delegacije za odnose z Združenimi državami Amerike,
nadomestna članica AFET ‒ Odbora za zunanje zadeve, DSEE ‒
Delegacije za odnose z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno
Goro in Kosovom ter nekdanja članica CRIM ‒ Posebnega odbora za
organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja (koordinatorica
skupine S&D).
Vabimo Vas tudi, da se nam pridružite na FB profilu.
Občinski odbor Socialnih demokratov Tabor

Projekt zeleno v našem domu
Projekt zeleno, ki smo ga pričeli uresničevati v Našem domu na
Vranskem v letošnjem letu, je namenjen za samooskrbo doma z
zelenjavo, čaji, sadjem, dišavnicami... Za svoje lastne potrebe želimo
pridelati čim več vrtnin in poljščin.
Tako smo zasadili tudi njive s krompirjem, fižolom, čebulo...
Papriko in paradižnik pa smo rajši posadili v rastlinjak, ki smo ga
postavili v neposredni bližini doma, kar v domskem parku, ki ga
bomo v bodoče še uredili. Postavili pa smo že vodnjak – umivalnik,
kompostnik, zasadili smo polovico vrta, ki nam ga je prijazno odstopil
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gospod župnik in je ograjen z ograjo. Prav tako smo
malo obnovili še ribnik z novo folijo in zaščitno ograjo.
Okolico doma smo ogradili delno z malinami, delno pa s
stebričastimi jablanami, katerih posebnost je ta, da jih ni
potrebno obrezovati, saj imajo izredno kratke veje na
katerih zorijo jabolka, sadijo pa se v zelo majhnem
razmiku. Posadili smo še topinambur, reginke, okrasna
grmičevja ter veliko zelišč in dišavnic, ki so nam jih
prijazno donirali zaposleni in tudi obiskovalci, ki dnevno
prihajajo k nam. Vsem se prav lepo zahvaljujem kljub
izreku, da se za rože ne smeš zahvaliti, češ da potem ne
rastejo dobro.
Z našim projektom imamo še velike plane, ki jih bomo
počasi uresničevali skozi celo leto.
Anica Cencelj

Otvoritev prostora za kampiranje na turistični kmetiji Weiss
V soboto, 10. 5. 2014 smo na naši kmetiji odprli prvi
avtokamp v naši občini. S tem smo obogatili in zaokrožili
našo ponudbo prenočišč tudi za tiste, ki svoj počitniški dom
vozijo kar s seboj. Ker je slovenska pokrajina edinstvena v
širšem prostoru zaradi raznolikosti in prepletanja različnih
geografskih in kulturnih značilnosti, je idealna za potepanje z
avtodomom. Je hkrati tudi najlepši način spoznavanja
pokrajine, njenih prebivalcev, njihove kulture in običajev.
Avtodomarji so hvaležni gostje, neodvisni, a cenijo dobro
ponudbo in se radi vračajo.
Po zgledu iz tujine, predvsem v Franciji, kjer tovrstna
ponudba praznuje že častitljivih 25 let delovanja, smo se
odločili, da popotnim gostom ponudimo namestitev v kampu,
ki je močno povezan z okoljem in ga imenujemo
AGROCAMPING. Že ime pove, da je ta oblika kampiranja
tesno povezana s podeželjem, saj gostu ne ponuja le čudovite
narave, temveč je tudi priložnost, da bolje spozna lokalne
kulturne in naravne znamenitosti. Ob tem pa je naša želja, da
gostom ponudimo tudi izdelke lokalnih kmetij, saj s tem vsi
pridobimo. Gostje lahko uživajo ob dobri hrani, lokalni
proizvajalci pa svoje izdelke lahko uspešno prodajo.
Tovrstna ponudba je pri nas nekaj povsem novega,
pripravljena pa je na pobudo uporabnikov iz Slovenije in
tujine, ki so jo pri nas pogrešali.
Naš kamp nudi vso infrastrukturo, ki jo zahteva popotnik s
hišo na kolesih. Zato smo prostor kampa uredili s terasami,
električnim priključkom, sanitarnimi prostori, otroškimi igrali
in z manjšim pokritim prostorom za druženje. Prav tako je v
kampu možno izprazniti kemični wc in natočiti svežo vodo.
S kampom se je naša turistična kmetija Weiss pridružila
ponudbi 88 slovenskih turističnih in izletniških kmetij ter
drugih ponudnikov s podeželja, kjer popotnikom z avtodomi
ponujajo pristno izkušnjo podeželskega življenja.
Maja in Roman Weiss
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5 evrov za ljudi v stiski
V zadnjem času se povečujejo prošnje po pomoči plačila osnovnih položnic in hrani, zato
se je Območno združenje Rdečega križa Žalec odločilo organizirati humanitarno akcijo
SMS-donacija za socialno ogrožene ljudi v Spodnji Savinjski dolini. Akcija poteka do
konca leta.
V prvi polovici leta 2013 se je povpraševanje po osnovnih prehranskih izdelkih, oblačilih
in plačilu položnic povečalo kar za 30 odstotkov. Poleg tega je v zadnjem času še nekaj
podjetij prišlo v stečaj, zaradi česar se je število upravičenih do pomoči še povečalo.
Nekaj sredstev žalski Rdeči križ pričakuje iz dela dohodnine za lansko leto, še več pa si
obeta od pomoči tistih, ki kljub težkim časom še lahko darujejo kakšen evro in pomagajo
ljudem v še večji stiski.
Uporabniki Mobitela, Debitela in Izi mobila lahko do konca leta darujete 5 evrov, če
pošljete SMS sporočilo z besedo HRANA5 na številko 1919. Zbrana sredstva bomo
uporabili za nakup osnovne hrane in pomoč pri plačilu najpomembnejših položnic, kot so
električna energija, komunalne storitve in najemnine stanovanj. O upravičenih do teh
pomoči se bodo odločali odbori krajevnih organizacij in Komisija za socialno dejavnost
pri žalskem združenju.

Vabilo Rdečega
križa Žalec
Rdeči križ Slovenije,
Območno združenje
Žalec
vabi
na
prireditev ob dnevu
krvodajalca
in
humanitarnem
poslanstvu.
Prireditev
s
podelitvijo priznanj
krvodajalcem
in
prostovoljcem bo v
petek, 6. junija, ob
19. uri, v dvorani
Gasilskega
doma
Žalec.

Več informacij: Matjaž Črešnovar, sekretar OZ RK Žalec, tel. 041 601 751.
OZ Rdečega križa Žalec

Matjaž Črešnovar
sekretar

Vabilo
na izbirno tekmovanje v veščinah dela z motorno žago in nakladalno napravo
za lastnike gozdov iz Območnih enot Celje in Brežice za državno prvenstvo v
Gornji Radgoni 2014 v okviru Malteških dni občine Polzela.

Območni enoti Celje in Brežice

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 14. 6. 2014,
na prireditvenem prostoru za športno dvorano na Polzeli.
Program tekmovanja:

Občina Polzela

od 8.00 do 9.00: zbiranje tekmovalcev in žrebanje startnih številk
ob 9.00: začetek tekmovanja (tekmuje se v skladu z republiškim pravilnikom)
ob 14.00: žaganje hloda z amerikanko
ob 15.00: razglasitev rezultatov in zaključek tekmovanja
… za nagrade, jedačo in pijačo ter veselo
družbo bo poskrbljeno
… na ogled bo tudi gozdarska
mehanizacija …
Prijave lastnikov gozdov zbiramo do 10.
junija 2014 na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, KE Žalec,
Savinjska c. 59, 3310 Žalec
tel. 03/57-18-588, 041/657-590 (Edvard
Kugler)
ke.zalec@zgs.gov.si ali gozd.ssd@gmail.com.
Organizacijski odbor
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Vabilo na kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini
Obveščamo vas, da bomo v
sodelovanju z občinami Spodnje
Savinjske doline izvedli javno
prireditev Kolesarjenje po Spodnji
Savinjski dolini.
Start in cilj prireditve bo v
nedeljo, 29. 6. 2014 pred Hotelom
Žalec (start ob 8.00). Kolesarjenje
bo potekalo po trasi 01, po
Spodnji Savinjski dolini.
Matej Sitar (041 993 777)
Zkšt Žalec, vodja programa šport

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojencev:
 27. marca, ob 4.22, se je rodila deklica Eva, težka 4980 g in velika 56 cm, staršema
Gordani Habjan in Juretu Matku iz Lok.


"Palček, kazalček, mezinček, rodil se nam je sinček.
Zvezdice vsega neba, rožice vsega sveta
v venček bo treba poviti, posteljico mu okrasiti."

7. maja je ob 10.55 v celjski porodnišnici na svet prijokal mali Nik, težak 3650 g in velik 52
cm presrečnima in ponosnima staršema Katarini in Franciju Lopan ter starejši sestrici Lei
Lopan.
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.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!

Iz vrtca in šolskih klopi
Rože v vrtu in vrtcu
V tednu, ki prinaša rože, saj razpirajo svoje
cvetove na travnikih in gredicah ter se kažejo
svetu, smo v četrtek, 10. 4. 2014 v našo
igralnico povabili gospo Tončko Podgorski.
Pokazala nam je umetnost izdelovanja rož iz
krep papirja ter otrokom pripravila
presenečenje. Vsak otrok se je preizkusil v
izdelovanju rož, ki so vnesle nekaj barvitosti
in so okrasile našo igralnico. Ob izdelovanju
smo zapeli nekaj pesmic za našo gostjo ter ji
predali simbolično darilo v zahvalo za njen
trud.
Jerneja Zajec
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Poklici naših staršev
V oddelku 3–4 se pogovarjamo o družini, družinskih članih in
njihovih vlogah. Otrokom je tema zanimiva, saj jim je blizu, z
njo se srečujejo vsak dan. Ko smo dodobra spoznali družinske
člane in njihove vloge, smo odprli temo o poklicih. Otroci jih že
veliko poznajo, kar so potrdili ob pantomimi. Preizkusili so se v
različnih vlogah v simbolni igri, denimo kot zdravnik,
medicinska sestra, mizar, policist, kuhar, očistili smo tudi
okolico vrtca …

Vrtnarski krožek
V mesecu marcu smo v vrtcu pričeli z vrtnarskim
krožkom. Ena izmed prvih nalog je bila, da smo morali
posejati seme za sadike, pri tem pa so nam pomagali
starši, stari starši, prijatelji, sosedi, za kar se jim zelo
zahvaljujemo. Izvedli smo štafeto semen. Njen namen
je, da otroke ozaveščamo o pomenu domačih,
tradicionalnih in ekoloških semen.
Urejali in sadili smo tudi rože pred vrtcem, ki nam jih
je podarila gospa Magda Jan iz cvetličarne Flora. Prišel
je tudi čas sajenja na prostem, zato smo morali urediti
tudi našo visoko gredo, ki smo jo prelopatali ter vanjo
posadili že tudi nekaj zelenjave. Urejali smo gredico za
zeliščni vrt ter pripravili podlago za gredo za vzgojo
buč in kumar.
Veselimo se toplega vremena, da se bomo srečevali,
sadili, sejali ter skrbeli za naš vrtiček.

Za piko na i smo v oddelek povabili najprej mamico našega
varovanca, gospo Barbaro Kvas, zdravnico. Otrokom je na
preprost in zanimiv način predstavila svoj poklic, pripomočke, ki
jih ob svojem delu uporablja, predvsem pa je pomagala pri
premagovanju strahu pred zdravniki. Otroci so radi sodelovali in
se z njo sproščeno pogovarjali. Bilo je zanimivo, poučno in
hkrati zabavno.
Naslednji je v naš oddelek prišel oče našega varovanca, gospod
Martin Juhart, mizar. Tudi on je otrokom predstavil svoj poklic
in orodje, ki ga pri delu potrebuje. Otroci so ga zvedavo
opazovali in vse mogoče spraševali. Mizar je izdelal mizo iz
masivnega lesa, ki nam jo je podaril, sestavil pa nam je tudi čisto
nov gledališki kotiček. Otroci so bili navdušeni, saj jih je krasno
motiviral in v celoti zadostil njihovi radovednosti.
In kot zadnja je v naš oddelek prišla še policistka, gospa Brigita
Vecej, ki nam je tudi predstavila svoje delo, pripomočke in
opremo ter izvedla praktičen prikaz uporabe varnostne čelade.
Otroci so jo vse mogoče spraševali, preizkušali pripomočke in ji
povedali, kaj pomenijo rdeča, rumena in zelena luč na semaforju.
Vsi trije so na nas pustili neizbrisen pečat, saj je ravno praktičen
prikaz dejavnosti tisti, ki otrokom najbolj ostane v spominu.
Hvala vam.

Vrtnarski pozdrav.
Otroci z Nives in Mojco

Vzgojiteljici Renata Košica in Mojca Lobnikar
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22. april - Dan Zemlje
Na svetovni dan Zemlje smo imeli učenci POŠ Tabor
EKO DAN. Izdelovali smo uporabne izdelke iz
odpadnih materialov.
Stare škatle so prinesli učenci 4. b. Postavili so jih v
skulpturo, jo zlepili, poslikali, dodelali z dodatki, kot je
košek za smeti, ter ga poimenovali Smetko, pod
vodstvom razredničarke Darje Savinek. Postavili so ga
v EKO kotiček.
Stara oblačila in krpe so si pripravili učenci 5. c in z
mentorico Ano Skok krojili in šivali ter izdelali
uporabne izdelke, npr. torbice, denarnice, blazinice...
srček,…
Naravne materiale, kot so les, opeke, storže, lubje, bambusove palice,
slamo,… so nabrali učenci 7. b in pod mentorstvom Branka Šketa ter
razredničarke Barbare Pertinač izdelali žuželčji hotel. Namestili so ga
na zelenico za šolo. V njem bodo bivališče poiskale čebele dišavke in
druge žuželke. Sodoben način bivanja je zmanjšal bivališča za
samotarke, ker je manj lesenih stavb, starih razpokanih dreves,
lesenih ograd,…
Pripravila Darja Savinek

Četrtošolci v šoli v naravi
V Žusterni pri Kopru so od 7.
do 11. 4. 2014 učenci 4.
razredov OŠ Vransko-Tabor
preživljali v plavalni ŠVN.
 V bazenu žusterne
Bivali smo v hotelu Žusterna
pri Kopru, kjer smo vsak dan
plavali
v
bazenu z
morsko vodo.
Imajo
več bazenov: otroški in
plavalni bazen,… bazene
različnih oblik. Voda je
globoka od 1,25 m do 1,80 m.
Tobogana sta dva. Plavali smo
v štirih skupinah z vaditelji:
Simono Jan, Majo Jerman, Žanom Ocvirkom in Jasno Mlinar. Učili smo se žabico, kravl, hrbtno plavanje in skoke v
vodo. V sredo in četrtek je bilo zelo naporno, saj smo plavali dopoldne in popoldne. Spuščali smo se tudi po vodnem
toboganu in se greli v masažnem bazenu. V vodi smo se igrali različne igre. Imeli smo petminutno malico. Z užitkom smo
pojedli sadje.
Ko smo nehali trenirati, smo poskušali potunkati vaditelja Žana, potem pa nas je on metal v vodo. Bilo je super! Nato smo
se stuširali, se oblekli in posušili lase.
Jan Dobnik in Martin Semprimožnik, Maja Adamič in Lucija Klemen iz 4. a
Vita Kovče, Petra Kreča in Neža Zupančič iz 4. b
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 Izlet z ladjo
V torek, 8. 4. 2014, smo se po zajtrku odpravili na
pomol v Žusterni in se vkrcali na turistično ladjo z
imenom Jež. S kapitanom Željkom smo odpluli s
sveže prelakirano belo-modro ladjo v Piran.
Med plovbo smo imeli veliko časa za klepetanje in
smeh. Plovba je bila prijetna in mirna. Nenadoma
smo zagledali eno meduzo, potem 10 in več in še
več. Kar naenkrat je okoli nas plavalo na tisoče
meduz, ua.
S palube ladje smo občudovali kopno. Videli smo
lepa primorska mesta kot je Izola. V Simonovem
zalivu pa nas je kapitan zapeljal k školjčišču, da smo si ga ogledali. Nato smo na obzorju zagledali Fieso … in po 1 uri
plovbe na visoki pečini cerkev in strjene hiše. Bil je prelep Piran, obsijan s soncem. Med zelenim in rdečim svetilnikom
smo zapluli v pristanišče Piran. Ladjo so privezali k pomolu in izkrcali smo se.
Julija Weiss in Ema Mešič, Leon Gojzdnikar, 4. b
Kristjan Aleš, Nives Podbregar, Saša Semprimožnik, Jana Semprimožnik, Eva Dobrovnik, Matjaž Zupan, Jaka Turk,
Samo Paulič, 4. a


Ekskurzija
v Piran

Z
ladje
smo
zagledali veliko
mesto z ogromno
hišami. Bilo je mesto
Piran. Najprej smo si
ogledali
akvarij,
katerega simbol je
morski
konjiček.
Videli smo veliko
zanimivih
morskih
rib, školjk in rakov.
Sprehodili smo se po
znamenitem
Tartinijevem trgu in
po ozki ulici do piranske cerkve sv. Jurija. Z obzidja smo občudovali strnjene strehe mesta Pirana in prostranost
Jadranskega morja vse do Italije.
V Piranu smo si kupili sladoled, razglednico in spominček. Bil je zelo lep izlet.
Tjaša Marko in Ana Marija Žilnik, 4. a
 Pouk v šoli v naravi
V šoli v naravi imamo tudi pouk. Naša učilnica je bil hotelski hodnik ter
terasa. Z učiteljico Darjo Savinek smo utrjevali računske operacije, reševali
morsko križanko, spoznavali morske živali in značilnosti Primorske, brali
pesmi Šola v naravi, Pinka Plava in Delfin ter knjigo z EKO vsebino Flupi
in voda, napisali razglednico svojim domačim, reševali uganke in angleške
učne liste, slikali z barvnimi kredami morske motive,…
Z učiteljico Simono smo vsak dan ŠVN, da smo se prebudili, začeli z jutranjo telovadbo ali tekom na obali.
Na poučnih sprehodih pa smo spoznavali živali ob obali ter iskali školjke, pristanišče Koper, največje ladje, zakaj
podmornica potone, ladje pa ne, značilnosti primorskih mest, ipd.
Klara Kaluža in Vesna Kralj, 4. b
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V Kopru

V ponedeljek, 7. 4. in v sredo, 9. 4. smo odšli iz Žusterne ob morju do mesta Koper. Med hojo smo videli veliko
sprehajalcev s psi. Kakšnega prijaznega psa smo z dovoljenjem lastnika tudi pobožali.
Najprej smo v Kopru obiskali otroško igrišče s številnimi igrali, naslednjič pa smo odšli v športni park Bonifika, kjer smo
na igrišču igrali košarko, preskakovali dolgo kolebnico, se igrali na igralih… Obakrat pa smo se ustavili pri slaščičarju ter
si kupili kepico najljubšega sladoleda. Bil je dooooober!
Ko smo se vračali, je bil Koper obsijan s številnimi barvnimi lučkami, ki so odsevale v morju. Bilo je prelepo.
Lana Učakar in Ajda Cizej, 4. r
 Zaključni večer šole v naravi v Žusterni
- Bilo je noro fajn. Nives je super plesala. Imeli smo krasnega
animatorja. Tako smo plesali, da smo se čisto prepotili. Ajda in
Jana
- Super, ker smo lahko plesali in ker gremo spat, ko želimo.
Petra in Neža
- V disku smo uživali ob super glasbi. Vsi so krasno nastopali.
Klara in Vesna
- Bil je super DJ. Predvajal je odlično glasbo. Fantje so dobro plesali, toda punce so bile boljše. Saša
- Super mi je bilo, ker sem prepoznala DJ Željka, ki je predvajal glasbo že na bazenu … Prepoznala sem ga po velikem
trebuhu. Lana
- Animator je imel modro lasuljo in je res dobro plesal. Super nas je vodil. Plesni dvoboj je bil najboljši. Odlično smo se
zabavali. Ana Marija in Eva
- Najboljši so nama bili skeči in utripanje luči. Anže A. in Filip
Vtise je zbrala Darja Savinek

Vsak je svet zase
Nekoč je živel deček, ki je imel vedno vse zvezke in vse naloge. Sošolci so ga zbadali in ko
je prišel domov, se ni niti malo učil, ampak je samo ležal na kavču in jedel čips. Pri tem se je
zelo zredil. Nekega dne pa je moral pohiteti na šolski kombi, kar je le s težavo zmogel. Ker
je vse dneve samo poležaval, si ni pripravil niti torbe. Ko je prišel v šolo, je bilo že vse
slavnostno okrašeno za veliko noč. Prišel je do svoje sošolke in jo vprašal, ali so imeli kaj
naloge. Povedala mu je, da so jo imeli zelo veliko. On jo je samo začudeno pogledal. Izvedel
je, da pišejo test iz MAT in še GUM sprašuje. Vprašala ga je, če se je učil. Izgovoril se je, da se je, le naloge ni napisal.
»Dobro, pomagala ti bom,« mu je zagotovila. Ko pa je pogledal v torbo je videl, da nima niti zvezkov …?!?!
Rekel je, da ga močno boli glava in trebuh tudi. Ajda je šla povedat učiteljici. Odpeljali so ga domov. Doma pa je naredil
vse naloge ter se je učil za test in spraševanje, zato je bilo vse spet dobro. Pri kosilu pa mu je pladenj zdrsnil na tla, da
počil je lonec in zgodbe je konec.
Julija Weiss, 4. b
POŠ Tabor

Prigode muce Mace
Pes Miha Piha je iz domače hiše nagnal muco Maco. Preplašena muca Maca je tekla do osnovne šole Bistra glava. Muca
Maca je šla ponosno po celi šoli, da bi poiskala Nežo Mrežo. Neža Mreža je njena lastnica, seveda. Muca Maca je Nežo
Mrežo našla v 3. a razredu. Maca je pokukala skozi priprta vrata v razred in tiho vstopila. Takrat so imeli slovenščino …
Muca Maca je smuknila v Nežino torbo in se zadovoljno potuhnila.
Patrick Košir, 4. b
POŠ Tabor
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Petošolci v šoli v naravi
V CŠOD Ajda v
Koroškem
so
dejavnosti doživljali
Vransko-Tabor od 7.
2014.

Libeličih na
naravoslovne
petošolci OŠ
4. do 11. 4.

 V Ajdi
V ponedeljek, 7. 4. 2014, smo
petošolci prišli v šolo, ne tako kot
po navadi, ampak s kovčki.
Ogromnimi kovčki! Pred POŠ
Tabor nas je že čakal avtobus.
Odpeljali smo se po vranske
petošolce. Pot smo nadaljevali zelo govoreče.
Tako smo čez 2 uri prispeli pred dom Ajda blizu avstrijske meje. Svoje ogromne kovčke smo pripeljale v sobo Levi devžej
za 16 oseb ‒ za vse taborske in vranske punce. Ko smo kosili, se nam je pridružila še šola iz Veržeja. Izvedeli smo
navodila dogajanj. Čas je tekel zelo hitro. Že smo imeli večerjo. Bila je odlična. Vsak večer je potekala t.i. večerna
animacija različnih športov, npr. namizni tenis, nogomet, badminton,…
Napočil pa je čas, ko smo se vsak večer poooočasi odpravljali spat. Tisti, ki niso mogli spat, so se tiho pogovarjali. Jaz sem
bila tako utrujena, da sem v hipu zaspala.
Ema Govednik Lesjak, 5. c


S kanujem po Dravi

V torek, 8. 4. 2014, smo si v nahrbtnik pripravili potrebne stvari
za na pot do Drave. Med potjo nam je vodič Rajko govoril
zanimivosti Libelič in narave. Pot je bila zanimiva, poučna in
zabavna, saj smo si pripovedovali vice in smešne stvari. Ko smo
prispeli, smo postavili mize in klopi. Rajko nam je povedal, kako
si na ognju spečeš hrenovko. Tako si je na velikem ognju vsak
sam spekel slastno hrenovko.
Po malici nas je gospod Rajko naučili obleči opremo za vožnjo s
kanuji, nato nas je razdelil v štiri skupine. Prva skupina se je
peljala z rumenim kanujem, druga pa v rdečem. Za varnost je
bilo dobro poskrbljeno. S kanuji smo veslali po Dravi proti toku, nato pa obrnili in pustili, da tok reke opravi svoje delo.
Plovba je potekala počasi, kljub temu je bilo zelo lepo. Ko so se vse skupine spustile s kanuji, je nastopil čas kosila. Nato
smo se še igrali in napočil je čas vrnitve v dom Ajda.
Ta dan mi je bil najbolj všeč in je bil izjemen, saj se je večina prvič peljala s kanujem.
Tanjuša Lukman, Natalija Jelen in Lucija Skok, 5. c


Lokostrelstvo

Četrtek, 10. 4. 2014, se je tudi začel z jutranjo telovadbo. Reditelji so kot običajno odšli v jedilnico pripravit pribor
za zajtrk …
Nato smo pospravili sobe in začel se je pouk lokostrelstva. Razdelili smo se v dve skupini. Prva skupina je odšla streljat z
lokom. Težko je bilo zadeti rumeno tarčo, zelo težko! Kakšna puščica je poletela kar v travo. Medtem je druga skupina
igrala odbojko ali košarko. Nato smo se zamenjali.
Po kosilu smo imeli prosto. Odšli smo v sobe ali na igrišče.
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Plezanje

Sledil je pouk plezanja. Najprej smo se pripravili na plezanje, tako da smo si nadeli varovalni pas. Gospod učitelj je
vsakemu pregledal varnosti pas. Odšli smo do plezalne stene. Plezali smo po sredinski plezalni steni, po rumenih klinih.
Nekateri so priplezali do vrha, drugi pa ne. Začelo se je pospravljanje varovalne opreme.


Zaključni ples

Po večerji smo se pripravljali za večerni ples, zlasti punce. Vsi smo se oblekli v najboljša oblačila in odšli v jedilnico na
ples ... Večer se je končal s postavljanjem miz v jedilnici v prvotno stanje.
Nato smo odšli v sobe in se pripravili za spanje. Poklical sem domov in povedal: »Jutri pridem domov!« Gospod Branko je
prišel po telefone, ugasnil luč in tako smo zaspali.
Damjan Lesjak in Benjamin Djuranović, 5. c


Naravoslovna šola v naravi

V ponedeljek smo se zbrali pred OŠ Vransko-Tabor. V Libeliče
smo se odpeljali z avtobusom. Ko smo prispeli v dom Ajda, so
nam povedali nekaj hišnih pravil. Namestili smo se v sobe in si
prtljago pospravili v omarice. V šoli v naravi smo se peljali s
kanuji, plezali, streljali z lokom, hodili na pohode, plesali,
raziskovali in veliko drugih stvari. Ogledali smo si kostnico in še
tri druge muzeje. Seveda ne smemo pozabiti na odlično hrano, ki
sta nam jo pripravili kuharici. V prostem času pa so prevladali
'ping pong', košarka, nogomet, badminton in odbojka.
Bilo nam je zelo všeč, ker smo se veliko naučili.
Zapisali Zala in Neža

Ekodan osmošolcev
22. 4. 2014, na dan Zemlje, smo učenci vranske in taborske šole imeli
naravoslovni ekodan. Zjutraj smo se razdelili v dve skupini. Prva
skupina učencev smo odšli na ogled čistilne naprave. Tam so nas
pričakali učenci s taborske šole ter vodič. Odpeljal nas je do naprave.
Imel je zelo kratko predstavitev, a smo se veliko naučili.
Ko smo prišli v šolo, smo imeli malico ter zelo dolg odmor. Ko je
bilo konec odmora, smo odšli v glasbeno-matematično učilnico, kjer
nas je pričakala gospa biologinja. Predavala nam je o vodi in
pomembnosti vode v vsakdanjem življenju. Povedala nam je, da je
zelo zmanjkuje in da nam je bo zmanjkalo, če ne bomo ukrepali.
Predstavila nam je tudi značilnosti voda v drugih državah.
Predstavitev je bila dokaj zanimiva. Vmes nas je majčkeno stresel
potres. Ko se je predstavitev končala, smo odšli v matični učilnici,
učenci 8. c razreda pa s kombijem v Tabor.
Pričeli smo z izdelovanjem malih čistilnih naprav. Najboljšo v naši
skupini je izdelal Jan Pečovnik. Ustvarjali smo tudi zanimive
družabne igre, katere smo potem tudi igrali. Tako se je naš ekodan
končal na zelo zanimiv način.
Matej Černe,
8. a, POŠ Tabor
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Pohod na Limbarsko goro
Zadnjo marčevsko nedeljo
smo se starejši šolski planinci
in starejši člani PD Tabor
podali na Limbarsko goro po
nagelj. Zbrali smo se ob osmi
uri pred Kmetijsko zadrugo
in se z avtobusom odpeljali
do Blagovice, kjer smo imeli
start. Najprej je bila pot do
Golčaja zelo strma. Od
Golčaja do Limbarske gore
smo hodili po položni poti
skozi gozd. Na cilju smo
imeli dolg postanek za
malico, prisostvovali smo
proslavi in se preizkusili v
prvi pomoči nezavestnemu,
ob lutki (oživljanju). Nato
smo se začeli spuščati nazaj v
dolino. Že skoraj v dolini nas
je skupinica pohodnikov šla po drugi poti. Prišli smo do manjšega potoka, katerega je bilo potrebno preiti. Ker so bili vsi
razen mene dobro obuti, so prišli na drugo stran nepremočeni, le jaz sem do konca poti hodila z mokrimi čevlji. Še dobro,
da je bilo zelo toplo. Kmalu smo prišli do avtobusa, ki nas je odpeljal domov. Med potjo smo se ustavili še na Trojanah,
kjer smo se posladkali s sladoledom, nato pa se odpeljali domov. Pohod se je končal in tako smo preživeli lepo nedeljo.
Rijana Đuranović
7. b, POŠ Tabor
Pohodniki smo se zbrali pred KZ Tabor in se z avtobusom odpeljali do Blagovice. Začetek poti je bil zelo naporen in strm.
Kljub temu smo uspeli priti do Golčaja. Od tu je bilo še eno uro hoje skoraj po ravnini. Prišli smo na cilj. Na Limbarski
gori smo pomalicali, potešili žejo, se zabavali in po daljšem postanku počasi odšli v dolino, kjer nas je že čakal avtobus.
Ustavili smo se še na Trojanah, kjer smo se ohladili s sladoledom. Vsi smo se domov vrnili srečni in veseli.
Urh Vodopivec Skok
7. b, POŠ Tabor

Srebrno priznanje za turistično nalogo »Preizkusi se v naravi«
V četrtek, 10. aprila 2014, so se učenci
turističnega krožka udeležili 28. festivala
Turizmu pomaga lastna glava s
podnaslovom Na zabavo v naravo, ki je
potekal v Mercator centru Velenje.
Festivala so se udeležili 4 učenci
Podružnične osnovne šole Tabor, in sicer
Miha Drolc, Anja Vranič, Nina Kreča in
Klemen Strožič iz 9. c, ter mentorici
Katja Završnik in Polona Miklavc. V
konkurenci 13 šol iz celjske, velenjske in
koroške regije so prejeli srebrno
priznanje.
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Izdelali so turistično nalogo z naslovom
Preizkusi se v naravi, pri kateri sta poleg
omenjenih učencev sodelovala še Tibor Zupan
in Urh Kovče iz 9. c. V nalogi so predstavili
dvodnevni
tabor
v
naravi,
namenjen
osnovnošolcem, ki omogoča kvaliteten,
zabaven, zanimiv in poučen način preživljanja
prostega časa ter seveda hkrati ponuja možnosti
nadaljnjega raziskovanja naše lepe narave. V
nalogi so opisali vse faze izvedbe prireditve: od
predpriprave (opis organizacije in lokacije
prireditve, priprave prostora in materiala za
šotore iz naravnih materialov, prikaz načrta
finančnega vira prireditve in oglaševanja) pa vse
do izvedbe same prireditve. V tem delu, ki je
predstavljal osrednji del naloge, so navedli
glavna cilja in ciljne skupine prireditve ter
predstavili glavne informacije o taboru: kdaj se
bo odvijal, kako bo potekal in katere aktivnosti
bo vključeval. Turistično nalogo so popestrili z
lastnim slikovnim materialom in s shematskim prikazom prireditvenega prostora.
Učenci so se odlično odrezali tudi na sami turistični tržnici. Bili so namreč najmanjša ekipa in so imeli zato še več dela, saj
so vsi morali obiskovalce vabiti na našo stojnico, iskati informacije na drugih stojnicah in se hkrati ves čas truditi za čim
boljši celosten vtis naše ekipe. Komisija je namreč ocenjevala tudi njihov nastop na tržnici.
Za turistično nalogo so prejeli drugo največje število točk, skupno pa so prejeli srebrno priznanje. Poleg tega so zmagali
na zabavnem kvizu, ki je potekal v času turistične tržnice.
Polona Miklavc
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Aktivnosti naših društev
Turnir v balinanju 2014

Tradicionalna salamijada v Miklavžu
Tudi letos je vaška skupnost Miklavž pri Taboru med
praznovanjem
občinskega
praznika
organizirala
tradicionalno 9. salamijado. Sprejem salam, ocenjevanje
in zaključna prireditev so potekali na Ribniku pri Lisjaku.
Letos so izdelovalci salam zaupali komisiji v ocenjevanje
25 vzorcev, kar je malo manj kot lansko leto. Po oceni
komisije so bili vzorci, glede na zelo neugodne pogoje
sušenja, dokaj kvalitetni.
Na zaključni prireditvi, v petek, 25. 4. 2014, se je zbralo
res lepo število »salamarjev« in seveda tudi drugih
gostov. Letos je podeljeval diplome in priznanja župan
občine Tabor, gospod Vilko Jazbinšek. Po podelitvi
priznanj pa so vsi prisotni pridno pokušali vse vzorce
salam skupaj z dobrim domačim kruhom in seveda rujno
kapljico. Vmes je marsikdo že ugotavljal težo salame
velikanke, ki jo je tudi letos podarila Kmetija Laznik.
Tokrat so dobro stavili kar trije in salama se je razdelila
na tri dele.
Prvih osem najboljših salam se je razvrstilo po naslednjem
vrstnem redu:
1. mesto: Kmetija Laznik
2. mesto: Martin Rak
3. mesto: Ignac Kužnik
4. mesto: Franci Grobler
5. mesto: Silvo Lenko
6. mesto: Milko Kovče
7. mesto: Drago Matko
8. mesto: Matevž Lesjak

Po programu prireditev za občinski praznik je v soboto,
26. aprila 2014 na enosteznem balinišču v Taboru
potekal turnir v balinanju v organizaciji ŠD Partizan
Tabor. Sodelovalo je šest ekip iz različnih društev v
občini. Ekipo so sestavljali trije igralci in letos prvič tudi
igralke. Pričetek turnirja s prijavo ekip je bil ob 13.30
uri. Tekmovanje je bilo napeto, saj so bile vse ekipe zelo
borbene in je včasih o zmagi odločala igra z dodatnim
obratom. Ekipe so bile po žrebanju razvrščene v dve
skupini. Prvi in drugo uvrščeni ekipi iz vsake skupine sta
se uvrstili naprej ter igrali za uvrstitev od prvega do
četrtega mesta. Za korektno sojenje in miritev
vročekrvnežev je skrbel sodnik Srečko iz Prebolda, za
kar se mu lepo zahvaljujem.
Končni vrstni red ekip na turnirju:
1. DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR, ekipa 2
2. PLANINSKO DRUŠTVO TABOR
3. DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR, ekipa 1
4. NT SEKCIJA ŠD PARTIZAN TABOR
5. PEVSKO DRUŠTVO TABOR
6. DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR, ženska
ekipa
Ob zaključku turnirja so prve tri ekipe prejele pokale v
trajno last. Vsem igralcem in igralkam se zahvaljujem za
sodelovanje in želim, da se srečamo tudi naslednje leto!
Rekreacijsko balinanje poteka vsak torek od 17. ure
dalje.
Janko Zorenč
Sekcija za balinanje pri ŠD Partizan

Med živahnim pomenkovanjem se je vmes oglasila tudi
glasba in vse skupaj je trajalo pozno v noč.
Vaška skupnost Miklavž
Slika je simbolična.

Tovariško srečanje na Presedlah
V počastitev 27. aprila 1941, dneva upora in OF, smo v Združenju borcev za vrednote NOB Tabor v soboto, 26. aprila
2014, na Presedlah pripravili tovariško srečanje. Na Presedlah, prevalu med Čemšeniško (Veliko) planino in Kozico, od
leta 1961 stoji spomenik, ki je hkrati tudi grob sedmim partizanom, ubitih decembra 1944, ko je Loke zasedla vlasovska
drhal in se kruto znesli nad domačim prebivalstvom. Spomenik simbolično prikazuje sedem iz zemlje rastočih granitnih
glav.
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Le za las je manjkalo, da ni na Presedlah
spomenika z osmimi glavami: Karel Kalovšek, ki je
bil ustreljen v zatilje, je imel neverjetno srečo, da je
preživel - njegovo zgodbo smo slišali v kulturnem
programu. Ostalih sedem partizanov pa je za vedno
ostalo na Presedlah. Pet so jih zajele vlasovske
enote in jih ubile pri kmetu Polajnšku. Na dva
kurirja pa so vlasovci naleteli po naključju na
Flinksovem in ju ubili pri Grahkovem kozolcu.
Vseh sedem je do danes ostalo neimenovanih.
Spomnili smo se krvave zgodovine Presedel: zaradi
pomoči partizanom so bili že novembra 1941
ustreljeni prvi talci: Franc Novak, po domače Čevl
in njegov hlapec ter Grahkova brata Anton in Ferdinand Šošter. Grahkovi so na oltar domovine darovali še življenji matere
Alojzije, ki je umrla v Auschwitzu in sina Rudolfa, ki je 1944 padel v partizanih na Dolenjskem. Spomnili smo se tudi
vlasovskega terorja v Lokah, ko so razjarjeni vojaki vse Ločane zaprli in jih nameravali pobiti, vendar je zanje posredoval
župan Deixelberger.
Posebej za to priložnost je Planinsko društvo Tabor iz Ojstrice organiziralo tudi pohod, in sicer po poti: Ojstrica – Lekše –
Spodnji Erjavec – Polajnšek – Grahek – Čevl – Presedle. Pohoda po urejeni in očiščeni poti, za kar se zahvaljujemo
markacistom taborskega planinskega društva, se je udeležilo 31 pohodnikov. Vsi zbrani so prisostvovali krajšemu
programu, v katerem so sodelovali Viktorija Pucelj, Rok Uranjek, Žiga in Luka Sopotnik in Jernej Medvešek. Zgodovinski
opis dogodkov je pripravila Maja Leskovšek, ki je program tudi povezovala. O pomenu upora in o žrtvah sta spregovorila
predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Žalec Marjan Turičnik in tajnik KO Tabor Anton Gržina. Za vse prisotne
smo pripravili tudi pravi partizanski golaž.
Dan upora ne obvezuje le k spoštovanju žrtev, ampak mora biti predvsem opomin, da se kaj takega ne sme več ponoviti.
Spomin na žrtve NOB nas prebuja k čuječnosti, da smo prav mi, danes živeče generacije, odgovorni za to, da gradimo svet
miru in človečnosti.
Združenje borcev za vrednote NOB Žalec,
Krajevni odbor Tabor

Mednarodna nogometna tekma: Tabor ‒ Arabsko kulturno društvo Rozana
27. aprila se je na pobudo Taborčana Alija Khodaryja, ki se je k nam priselil iz Sudana, odigrala mednarodna nogometna
tekma revijalnega značaja med veterani Tabora in ekipo Arabcev, živečih v Sloveniji. V gostujoči ekipi so igrali Maročani,
Sirci, Kuvajtčani, Palestinci in Sudanci. Na stadionu Razgan je pred dvestoglavo množico napeto tekmo sodil Bojan
Košenina. Tekmo je duhovito komentiral Marko Semprimožnik, del tekme pa mu je pomagal Ali Khodary.
Ob polčasu so gostje predstavili del svoje bogate kulture s plesom. Tekma se je končala z »rokometnim« izidom 9 : 7 za
domače. Po tekmi je
sledilo
prijetno
druženje s plesom v
gasilskem domu v
Ojstriški
vasi.
Zahvaljujemo
se
vsem sponzorjem, ti
pa
so:
Občina
Tabor, Bistro Sonja,
Zaka´
pa
ne,
Žagarstvo Ropret,
Mira
Pepel
in
Marjan Žilnik.
Viktor Urankar
ŠD Partizan Tabor
22

Pohod za 50 +

Dobrodelni tek

V torek, 29. aprila, je kar lepa skupina članov našega
društva pričela svoj pohod po načrtovani poti.

V nedeljo, 4. 5. 2014 so se trije člani PGD Ojstriška vas-Tabor,
in sicer Anja Lončarek, Blaž Ribič in Jure Vranič udeležili
dobrodelnega teka "WINGS FOR LIFE WORLD RUN". To je
tek, kjer tekači s svojo nesebičnostjo pomagajo zbirati denar za
pomoč pri raziskavi poškodb in bolezni hrbtenjače.

Krenili smo iz Tabora, preko Mrzlega polja in pred
potokom Kučnica zavili desno po kolovozu proti
Ojstriški vasi. Ob malem gozdičku smo opazili lepo
lovsko prežo, naprej ob poti dobro ohranjen Slaparjev
kozolec, hmeljske žičnice in skrbno obdelana polja. V
Ojstriški vasi smo prečkali potok Konjščico in prišli do
Cukalovega kozolca, kjer je leta 1941 delovala ilegalna
radijska postaja, na kar nas opomni spominska
tabla. Potem smo po gozdni poti prispeli do Štruklovih
"cigunc", kjer so pred mnogimi leti kopali glino,
izdelovali, sušili in žgali izdelane zidake. Sedaj je na
tem mestu pravo majhno jezero, ki nudi zatočišče
raznim pticam, počitku sprehajalcem, pozimi pa
nastane improvizirano drsališče. Ob zelenem rastlinju,
majhnih mlakah na poti in polomljenih borovcih smo
prispeli do Brišnikovih "cigunc", kjer so izdelovali
opeko še leta 1955. Ob obronku Ribarjevega
gozda, razcepljenih in lepo zloženih drv smo krenili
proti Ramšakovi kmetiji. Pri izhodu iz gozda se nam je
odprl slikovit razgled po posejanih njivah, pokošenih
delih travnikov in hribovju. Iz ograde pašnika nas je
zvedavo ogledovala čreda krav. Pri Ramšakovih nas je
pod 400 let staro lipo prijazno sprejel gospodar Jani,
nam pokazal spominsko ploščo in razkazal spominsko
sobo uglednega in priznanega duhovnika, znanstvenika,
akademika, prof. dr. Franca Ksaverja Lukmana. Ta je
bil naš rojak, ki se je na tej domačiji rodil leta 1880.
Gostoljubnost Ramšakovih in med potjo zaužita
prehranska dopolnila so nam olajšala morebitne tegobe
prehojene poti.

Tek se je pričel točno ob 12. uri na 35 različnih koncih sveta, ne
glede na uro in vreme. V Sloveniji se je na Kongresnem trgu v
Ljubljani točno opoldne začel prvi WINGS FOR LIFE
WORLD RUN. A to ni bil običajen tek, ki s začne s startom in
ciljem. Udeleženci so morali namreč "bežati" pred
zasledovalnim vozilom, ki je startalo pol ure za njimi.
Vozila so vozila s čedalje večjo hitrostjo. V trenutku, ko je
vozilo tekmovalca prehitelo, je izpadel iz tekmovanja. Naši trije
naši člani so pretekli najmanj15 km do največ 20,5 km.
Za udeležbo in vztrajnost jim čestitamo.
PGD Ojstriška vas-Tabor

Pot je bila prijetna, vreme idealno in pohodniki
dobrovoljni. Srečno do prihodnjič.
Društvo upokojencev Tabor

Zahvala
Zahvaljujemo se vsem članom in simpatizerjem našega
društva, ki so nam na pravo, »po vremenu sodeč«, aprilsko
nedeljo pomagali pri izvedbi gostinske ponudbe na 22.
Šentjurskem sejmu. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so
sodelovali v predpripravah in pospravljanju po prireditvi.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki so prispevali denarna
sredstva, prav tako vsem sponzorjem, ki so nam omogočili
izvedbo srečelova. Zahvala tudi vsem, ki ste si vzeli čas in
nas obiskali pod šotorom, poskusili naše dobrote, prisluhnili
mladim talentom, kot tudi zvokom priznanih ansamblov.
ŠE ENKRAT VSEM NAJLEPŠA HVALA.
Obenem pa vas naj povabimo še k maši za vse žive in rajne
gasilce, ki bo v soboto, 7. 6. 2014, ob 19.30, na Tisovi gori
(Miklavž pri Taboru).
PGD Loke
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Mešani pevski zbor Tabor seje pesmi in žanje aplavze že 25 let
Mešani pevski zbor Tabor letos praznuje svoj 25. rojstni dan. Pestro pevsko sezono smo uradno zaključili s slavnostnim
koncertom, ki je bil v soboto, 17. maja, v domači dvorani Doma krajanov Tabor. Ob jubileju smo izdali tudi novo
zgoščenko, na kateri je venček najlepših in najboljših pesmi minulih let po izboru zborovodkinje mag. Špele Kasesnik.
Mešani pevski zbor Tabor je z več
kot 40 aktivnimi pevci eden
najštevilčnejših zborov Spodnje
Savinjske doline. Člani prihajamo
tako iz Občine Tabor, kot skoraj iz
vseh okoliških občin. Po mnenju
strokovnih poznavalcev zasedba že
vrsto let sodi med najkakovostnejše
zbore Spodnje Savinjske doline. Za
svoje ubrano petje smo prejeli
mnogo nagrad, tako na slovenskih
kot mednarodnih odrih. Med njimi
naj izpostavimo srebrno priznanje
na regijskem tekmovanju od Celja
do Koroške (2006) ter denarno
nagrado najboljšim zborom na
regijskem tematskem koncertu izbranih zborov Sozvočenje (2010). Na mednarodnem podiju se najbolj sveti zlata medalja
in absolutno prvo mesto v konkurenci mešanih zborov ter uvrstitev na koncert zmagovalnih zborov v Olomoucu na
Češkem (2007).
A uspehov ne bi bilo brez prizadevnih ter zboru in petju predanih ljudi: ustanoviteljev Julijane Juhart in prvega
predsednika zbora Lojzeta Raka, prvega zborovodje Jožeta Kinka, dolgoletnega zborovodje in staroste Milana Kasesnika,
požrtvovalnega dolgoletnega predsednika Ivana Topovška, predsednice Damjane Lukman, korepetitorke Sonje Kasesnik,
zvestih sponzorjev ter požrtvovalnih ljudi, ki so na odru in izven njega za ta zbor pustili svoje srce in dušo. Pevci in pevke
imamo tudi zaradi vseh omenjenih mnogo lepih spominov na nastope, tako na tiste v velikih dvoranah kot tiste pod
domačimi okni.
Izvedba slavnostnega koncerta in izdaja nove zgoščenke je bila naša osrednja misel in gonilo celotne sezone. Pred
nastopom je zborovodkinja mag. Špela Kasesnik povzela bistvo dobrega nastopa in pevce pozvala: »Če uživate v petju in
pojete s srcem, se to prenese tudi na občinstvo. Danes pojte zase in za vse obiskovalce ter zraven uživajte«.
Slavnostni koncert v polni dvorani smo začeli s programom, s
katerim smo se predstavili na letošnji medobmočni reviji
pevskih zborov v Žalcu. Eden vrhuncev je bila bržkone pesem
Pomladna, ki jo je na prečni flavti popestrila Eva Černec.
Nadaljevali smo z zahtevnejšimi pesmimi, ki so pokazale širok
razpon glasovnih zmožnosti ter kakovost zbora.
»Pesem je setev, pesem je žetev« smo kot rdečo nit tkali skozi
ves koncert in skozi vsa ta leta. Kar seješ, to žanješ in pevci
zato že vrsto let skrbimo za naš pridelek lepih pesmi. Kot meni
predsednica zbora Magda Semprimožnik: »Zbor vsa ta leta v
prvi vrsti ohranja pri življenju veselje do petja in to pri pevcih
zelo različnih starosti in profilov, od katerih nekateri že desetletja živijo življenje zborovskega pevca in jim to pomeni
pomemben del preživljanja prostega časa«. Kako vztrajni smo člani MePZ Tabor pove podatek, da smo na slavnostnem
koncertu podelili kar 11 častnih, 9 zlatih, 12 srebrnih in 8 bronastih Gallusovih priznanj. Kar 11 članov v sestavu poje vseh
25 let.
Zborov opus obsega zahtevno zborovsko literaturo slovenskih in svetovnih skladateljev, posežemo pa tudi po lahkotnejši
literaturi, ljudskih in narodnih pesmih, zimzelenih melodijah in zabavni glasbi. Drugi del slavnostne prireditve smo
obarvali z lahkotnejšimi melodijami ter občinstvo s slovenskimi zimzelenimi in drugimi zabavnimi napevi zazibali v
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plesne ritme in poletje. Koncert smo zaključili s poklonom slovenski narodnozabavni glasbi – z zborovsko priredno
Avsenikove Na Golici in tako sklenili s čustvi nabit večer.
Čisto na koncu letošnje pevske sezone naj zaključimo z zahvalo vam, dragi soobčani in soobčanke ter zvesti poslušalci, da
vztrajate z nami, nam vsa ta leta stojite ob strani in nas nagrajujete z aplavzi.
Avtorica fotografij: Mija Pustoslemšek
Pevsko društvo Tabor

Iz domače župnije
Odhaja »venčani« maj 2014
Za mnoge je maj najlepši mesec v letu. Res je to mesec, ko se narava v raju pod Triglavom odene v najlepše zelene barve.
Zelenje pa dopolnjuje pisano cvetje. In ta čudovit mesec smo kristjani posvetili Mariji, naši nebeški materi. Čaščenje,
posebne slovesnosti v maju Njej v čast, pa smo poimenovali šmarnice. Pravijo, da je beseda šmaren nastala iz besed sveta
in Marija. Šmaren pomeni Marijin. Prve šmarnice Mariji v čast so imeli bogoslovci ljubljanskega semenišča že leta 1851.
Med ljudmi se je ta slovesnost hitro širila tudi s spodbudo blaženega Antona Martina Slomška. Običajno so šmarnice
sestavljene iz molitve rožnega venca, Lavretanskih litanij Matere Božje, oboje pa povezuje ljudsko petje.
Tudi v naši župniji, župniji sv. Jurija ob Taboru, imamo šmarnice. Ob nedeljah popoldne so ljudske šmarnice pri verskih
znamenjih, med tednom (torek, četrtek in sobota) pa otroške šmarnice v cerkvi skupaj s sv. mašo. Pri otroških šmarnicah
poleg petja in molitve prebiramo tudi šmarnično branje. V letošnjem letu je to prijetna zgodba Blaževe družine z naslovom
Pomembne reči, izpod peresa Darje Kastelic. Hkrati otroci zbirajo posebne nalepke in ob rednem obisku šmarnic dobijo z
njimi lep majniški plakat.
Torej, kristjani imamo skupno mamo, Marijo, ki je vedno na naši strani in skrbi za nas. K njej lahko pridemo še v tako
težkih stiskah, posebej še, ko pri ljudeh ne najdemo razumevanja ali ko vsa človeška pomoč odpove.
K Mariji kristjani prihajamo na različne načine. Nekateri k njej romamo tudi peš. Skupina romarjev, letos nas je bilo kar
27, se leto za letom v maju odpravimo peš k Mariji Pomagaj na Brezje. V romarski skupini smo zbrani pešromarji iz
različnih krajev: Liboje, Zabukovica, Griže, Gomilsko, Grajska vas, Tabor, Vransko,… Sestav se iz leta v leto tudi
spreminja. Nekaterim je romanje prevelik napor in romanja ne ponavljajo vsako leto. Gospod Janko iz Zabukovice je tisti
med nami, ki je letos romal peš že sedemnajstič. Zanj je romanje dolgo skoraj 100 km. Tisti, ki se romanju pridružimo v
Taboru pa prehodimo okrog 80 km. Romanje je, ne glede na vreme, vedno lepo, prijetno in seveda tudi naporno.
Letos smo romali od petka, 9. maja do nedelje, 11. maja. Vreme je bilo predvsem v soboto zelo toplo. To je za pešromarje
posebej neugodno in naporno. Ob zelo toplem vremenu smo letos skoraj vsi dobili najmanj željene »bombončke«, žulje.
Naš prvi postanek je šmarnična pobožnost v cerkvi v Motniku in tudi prva nočitev, ki je na skednju. Gospodar bližnje
kmetije, g. Roman z družino, nas vedno z veseljem sprejme, nas pogosti in pravi, da mu romarji prinašamo blagoslov,
srečo in veselje.
Naslednji dan nas pot vodi po Tuhinjski dolini do Kamnika. Letos nas je na tem delu poti posebej močno grelo sonce, v
zraku pa je bil čudovit vonj po sušeči se travi. Od Kamnika dalje nas pot vodi preko tunjiških mlak med cvetočimi
travniki, njivami, lepo urejenimi gorenjskimi vasmi, del pa tudi po gozdu. Ta dan zopet zaključimo s šmarnično
pobožnostjo, tokrat v samostanu Adergas.
Med samostanskimi zidovi iz leta 1238 je počitek blagodejen, ne samo za utrujene noge,
ampak tudi za dušo in za vse telo.
Naslednje jutro je pred nami samo še zadnjih dobrih 20 km poti. Tudi če je korak morda
malo obotavljajoč, so misli že pri Njej, pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Bližje smo ji, bolj se
umirimo in srečanje z Njo je vedno lepo, iskreno, materinsko. V utrujenosti se Ji človek še
bolj iskreno posveti in izroči.
Ta krajevna tabla je znamenje, da nas do srečanja z Marijo Pomagaj loči samo še nekaj deset
korakov. Spominjam se romarja, ki je namesto Marije Pomagaj objel že kar to znamenje.

Vida Slakan
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Literarni utrinki
Trenutki
Trenutki so tisti, ki nas bogatijo,
so tisti, ki lepe spomine pustijo.
Ujemi trenutek svoje sreče,
pusti, da življenje po svoje steče.
Ne čakaj na čudež, da se zgodi,
poišči ga v sebi, kjer mirno spi.
Pomlad je lepa, je lepo poletje,
čudovito diši jesensko cvetje.
Spet drugi obožujejo zimo,
lepo je takrat, ko si tako naredimo.
Kako vemo kdaj in kako,
odgovor je: »Enostavno in lahko.«
Poslušaj svoj glas srca,
ki najlepšo melodijo igra.
Poslušaj in se ne sprašuj,
živi življenje in ne objokuj.
Zlatka Šošterič

Moja misel
Morje nežno valovi,
v meni zopet se oglašaš ti.
Moja misel, ki me ženeš sem in tja,
hočeš, da ugotovim,
kam grem in kje sem bila?
Spoznanja velika v sebi odkrivam,
vse, kar je slabo, od sebe odrivam.
Notranji glas pove mi, kam naj grem,
pove mi, kaj si želim in kaj smem!
Če si čisto tiho,
ko si čisto sam,
glas ti pravi: »Rad te imam!«
Čutiš ga v sebi, veš, da prav ima,
pa vendar včasih misel drugo vlogo odigra.
Močno se potrudim, vase se zazrem,
vidim svojo potko, kamor grem in smem.
Ljubim mojo misel, rada imam ta glas,
vedno hodi z mano in mi krajša čas.
Zlatka Šošterič

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
sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).
Tokrat vam ponujamo fotografske utrinke Pevskega društva Tabor, ki je v teh dneh praznovalo svojo 25. obletnico.
.
Vir in arhiv fotografij: Nataša Žlaber
MePZ Tabor danes
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MePZ Tabor skozi čas

Pred 25 leti (zborovodja Jože Kink)

Pred 20 leti (zborovodja Milan Kasesnik)

Pred 15 leti (zborovodja Milan Kasesnik)

Pred 10 leti (zborovodja Milan Kasesnik)

Pred 5 leti (zborovodja Milan Kasesnik)

Letos ob praznovanju 25-letnice delovanja MePZ Tabor (zborovodkinja mag. Špela Kasesnik)
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Poslovili so se
Zahvala
V 85. letu nas je zapustila

ZOFIJA MALOPRAV,
po domače Jožova Zofka iz Tabora 43.
Zahvaljujemo se sosedom, prijateljem in znancem
za darovane sveče ter svete maše.
Posebna hvala gre Pogrebni službi Ropotar,
pogrebcem Marjanu, Janezu, Juriju ter gospe Ivanki,
Ropotarjevim za življenjski govor,
pevcem ter za odigrano Tišino.
Hvala.
Nečakinja Marinka z Jožetom, Sandi z družino ter ostalo sorodstvo

Zgodilo se bo

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TABOR
VABI NA REGIJSKE

KMEČKE IGRE
društev podeželske mladine

V NEDELJO, 22. 6. 2014, OB 13. 30 URI,
PRI CUKALOVEM KOZOLCU
V OJSTRIŠKI VASI.
Tekmovalo se bo v košnji trave s koso, grabljenju in drugih igrah.
Potekale bodo tudi predstavitve kmetijske mehanizacije in srečelov.

PO IGRAH SLEDI VESELICA Z ANSAMBLOM POGUM.
Poskrbljeno bo tudi za pijačo in jedačo.
LEPO VABLJENI!
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Fotokotiček
Pošljite nam vaše fotografije, ki jih ujamete v svoj objektiv. Dobrodošle so fotografije s področja dela, življenja, praznovanj,
utripa kraja, narave, posnete doma, na dopustu, potovanjih, kjerkoli. Pošljite jih v jpg formatu na info@obcinatabor.si ali sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili
v časopisu, ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij.
UTRINKI Z OBČINSKEGA PRAZNIKA 2014
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Avtor fotografij: Darko Naraglav
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Zvezde kažejo - zvezde lažejo?
HOROSKOP ZA MESEC JUNIJ
RIBI (19. 2. - 20. 3.)
Težavam doma se lahko izognete
le, če boste stvari reševali na
pameten način. Pred vami je
boljše obdobje, ki ga boste
preživeli v miru in ljubezni. Od
vaših odločitev je odvisno, kako
se bo zadeva razvila dalje.

DEVICA (24. 8. - 22. 9.)
V zadnjem času ste bili precej negativno razpoloženi,
kar vam je povzročalo precej težav. Bolj pazite na svoje
zdravje in tudi na svoje premoženje. V kolikor boste
podpisovali kakšne papirje, dobro preberite drobni tisk.
Neka mlajša oseba ni iskrena z vami.

OVEN (21. 3. - 20. 4.)
S službo niste ravno zadovoljni, vendar se tolažite s
tem, da bodo kmalu dopusti. Včasih vas preveč
obremenjuje preteklost, pa čeprav vam je jasno, da je ne
morete spremeniti. Pošta, ki jo boste prejeli, vas sicer ne
bo razveselila, a kasneje se bo izkazalo, da vam je to
prineslo korist in zadovoljstvo.
BIK (21. 4. - 20. 5.)
Dolgo pričakovani odhod nekoga se bo zgodil, vendar
pa bo na začetku precej težav. Življenje teče dalje in
spremembe so vedno v našem življenju. Veliko boste
razmišljali o družini in odnosih. Strah je odveč, ker se
bo vse dobro končalo.
DVOJČKA (21. 5. - 21. 6.)
V tem mesecu ne delajte kakšnih večjih sprememb,
ampak pustite, da se stvari zgodijo same. Čas je, da
naredite nekaj zase. Končajte samo tisto, kar vas
bremeni. Če razmišljate o novi službi, prav tako
počakajte na drugo boljšo priložnost.
RAK (22. 6. - 22. 7.)
Vaša odvisnost in z njo povezane odločitve, so vas
pripeljale tja, kjer se nahajate sedaj. Dobra novica je ta,
da se bodo stvari končno začele obračati v pravo smer.
Nikar ne obupajte, saj imate vso potrebno podporo.
LEV (23. 7. - 23. 8.)
Ta čas vam je naklonjen, saj lahko vse obrnete sebi v
prid. Stare zamere so vam v škodo, ker vas držijo na
mestu. Bodite bolj odločni in premagajte strah ter
zaživite tako, kot si zaslužite. Videli boste, da je
življenje lahko zelo lepo.

TEHTNICA (23. 9. - 23. 10.)
V poslu se boste malo ustavili, saj vam bodo druge
stvari bolj pomembne. Imeli boste čas za razmišljanje o
medsebojnih odnosih. Preveč boste imeli nepotrebnih
skrbi. Ljubosumje je negativno čustvo, zato se ga
otresite.
ŠKORPIJON (24. 10. - 21. 11.)
Odločitve glede ljubezni vam ne bodo prinesle želenega
rezultata. Odhajali boste v upanju in se vračali s
težavami. Ne bodite naivni in poglejte resnici v oči.
Predvsem se vprašajte, kaj želite vi. Če gre za pravo
stvar, vam ni treba narediti ničesar.
STRELEC (22. 11. - 21. 12.)
Tako radi opazujete in čakate, da se stvari zgodijo kar
same. Težko vam je aktivno sodelovati. Če pričakujete
kakšen uraden denar, boste morali narediti še kakšen
obisk, ker nekdo ni opravil stvari, tako kot je obljubil.
KOZOROG (22. 12. - 20. 1.)
Končno boste lažje zadihali. Pred vami je mesec
sprememb in to na bolje. Prejeli boste uradno vest, ki bo
za vas pomenila novo pot. Stvari se vam bodo obrnile
bolje, kot si mislite. Na ljubezen pa bo potrebno še malo
počakati.
VODNAR (21. 1. - 18. 2.)
Za vaše počutje bi bilo veliko bolje, da bi povedali kaj
mislite, kot pa da to držite zase in se obremenjujete.
Pojdite med ljudi in se poveselite. Nekako ste se zalepili
in zdaj se obremenjujete s preteklostjo in prihodnostjo,
namesto, da bi uživali današnji dan.
Astro – svetovanje za življenje

Oglasi
Želite biti izvirni? Podarite nekaj, kar ima dušo, nekaj, kar je
bilo narejeno s srcem, podarite unikat.
Izdelki iz lesa in polimerne gline. Za vse generacije.
Pri naju najdete deske za rezanje, ptičje hišice, lesena pisala,
podstavke za skodelice, uhane, verižice, zapestnice, obeske za
ključe… Izdelek pa na vašo željo izdelamo tudi po naročilu.
Kontakt: Andreja Kotnik; 040 897 205 ali
kopos.doo@gmail.com
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EGIS – Trgovina TEHNODOM
UGODNO ‒ BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA
IZDELANA V SKLADU S STANDARDOM 12566-3, Z VSEMI POTREBNIMI
CERTIFIKATI, JE NA SEZNAMU GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE
KOT USTREZNA.
V posodi čistilne naprave ni gibljivih - kvarljivih delov, kot so elektromotorji,
puhala, mešala, zato ni potrebnih posebnih servisov.
PRIMERNA ZA HIŠE, VIKEND HIŠE, DELAVNICE, PODJETJA.

VH6 že za 1.749,00 € + DDV
Cene vključujejo dostavo, montažo in zagon.
GRADBENI MATERIAL:
- KOPALNIŠKA OPREMA,
- VODOVOD,
- OGREVANJE,
- DOSTAVA NA DOM.

STORITVE ZA DOM:
- PRENOVA KOPALNIC,
- ADAPTACIJA STANOVANJ,
- PRENOVA KURILNIC,
- VODOVODNE, STROJNE IN ELEKTROINŠTALACIJE.

Odpiralni čas:
od ponedeljka do petka od 07.00 do 18.00;
sobota od 07.00 do 12.00
Parižlje 12a, Braslovče
(bivši Cizej)
Tel.: 03/ 70 33 130
Fax.: 03/ 70 50 280

Kmetija Laznik vas vabi
v soboto, 7. 6. 2014, od 9. ure dalje,
da nas obiščete.
Nudimo vam:

sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne izdelke in naše nagrajene suhomesnate izdelke
iz Dobrot slovenskih kmetij 2014.
Letošnja zima je bila muhasta, ampak GRABNARJEVA SALAMA
je na jubilejnem 25. izboru Dobrote slovenskih kmetij dobila
ZLATO PRIZANJE, suha slanina pa je dobila BRONASTO
PRIZNANJE.
Vabljeni!
Informacije: Adi, 041-543-396
Nudimo še: prevoz lesa,
razrez lesa.
Informacije : Žan, 041-581-337

Kmetija Laznik
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – junij 2014
DATUM
1. 6.
16.00
3. 6.
10.30
7. 6.
10.00

7. 6.
10.00

8. 6.
10.00
11. 6.
8.00
12. 6.
9.00
14. 6.
20.00
17.6.
18.00
21. 6.-22. 6.
7.00-21.00
24. 6.
17.00
24. 6.
20.00
25. 6.
9.00
25. 6.
10.30
25. 6.
12.00
27. 6.
20.00
28. 6.
20.00

PRIREDITEV
POLKA MAJOLKA

KRAJ
Kulturni dom Vransko

ORGANIZATOR
TV Polka in majolka

Literarno druženje v Našem domu

Naš dom

Občinska knjižnica
Vransko

Nogomet U 11/9
VRANSKO : LJUBNO

Stadion Videm Vransko

NK Vransko

Križnikov pravljični festival
VRANSKA PRAVLJIČNA POT Z
IRENO CERAR ZA DRUŽINE

Schwentnerjeva hiša

Matična knjižnica Kamnik
v sodelovanju z
Medobčinsko splošno
knjižnico Žalec, Občino
Vransko, ZKTŠ Vransko
…

Nogomet U 13
VRANSKO : ROGAŠKA TSM

Stadion Videm Vransko

NK Vransko

IZLET NA NOTRANJSKO

Odhod izpred Mercatorja
Vransko

Društvo upokojencev
Vransko

Avtobusna postaja Vransko

Univerza za tretje
življenjsko obdobje

Poučni izlet na Hom:
SPOZNAVANJE ZDRAVILNIH
RASTLIN IN ZELIŠČ S FANIKO
BURJAN
Vranski poletni večeri:
KVARTET ROGOV SLOVENSKE
FILHARMONIJE
PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM
DRŽAVNO PRVENSTVO: karting, trial,
drift ali starodobmi motociklizem
Prireditev ob dnevu državnosti:
POSTAVITEV IN KRASITEV MLAJA
NA STAR NAČIN
Vransko summer night:
VEČER NAJLEPŠIH DALMATINSKIH
PESMI
S KOLESOM NA ČRETO IN
POHOD NA ČRETO

Cerkev sv. Hieronima na
Taboru

ZKTŠ Vransko

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica
Vransko

AMZS Center varne vožnje
Čeplje

AMZS

Pri osamosvojitveni lipi na
Avtobusni postaji Vransko

Občina Vransko in
Folklorno društvo Vransko

Pod velikim Petre šotorom

Klub mladih Vransko

Zbor pred občinsko stavbo

MAŠA ZA DOMOVINO

Cerkev Matere božje na
Čreti

PD Vransko,
Občina Vransko
Župnija Vransko,
Občina Vransko

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Planinski dom na Čreti

Občina Vransko

Pod velikim Petre šotorom

Klub mladih Vransko

Pod velikim Petre šotorom

Klub mladih Vransko

Vransko summer night:
VEČER NAJLEPŠIH
NARODNO-ZABAVNIH VIŽ
Vransko summer night:
ROCK & HOUS xxx

KOLEDAR PRIREDITEV V GLASBENI ŠOLI RISTO SAVIN ŽALEC
petek, 30. maj od 15.30 do 18.00
Sprejemni preizkusi za vpis v šolsko leto 2014/2015
Glasbena šola "Risto Savin" Žalec,
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).
petek, 30. maj 2014 ob 19.00
Nastop učencev harmonike iz razreda N. Ermakove in
G. Kundiha,
dvorana Glasbene šole "Risto Savin" Žalec,
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).

petek, 6. junij 2014, ob 19.30
Koncert pihalnega orkestra,
dvorana Glasbene šole "Risto Savin" Žalec,
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).
ponedeljek, 9. junij 2014, ob 18.30
Muzical Annie,
dvorana Doma II. slovenskega tabora Žalec,
vstop prost
(GŠ Risto Savin Žalec, 710 28 60).
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... in še modrosti naših babic
 Pred Vidom (15. 6.) napovedujejo muhe dneve prav suhe. 
 Do kresa (21. 6.) suknjo oblači, po kresu jo pa seboj vlači. 
 O kresi (21.6.) je dan tako dolg, da človek, če se skrči, vanj trči, če se pa stegne, pa vanj dregne. 

Koledar dogodkov in prireditev – junij
 SOBOTA, 7. JUNIJ

 NEDELJA, 29. JUNIJ

ob 19:30: GASILSKA MAŠA
cerkev sv. Miklavža na Tisovi gori
(Miklavž)
(PGD Loke, 041 388 934)

ob 8:00: KOLESARJENJE PO
SPODNJI SAVINJSKI DOLINI
start in cilj pred Hotelom Žalec
(Zkšt Žalec, 041 993 777)

 NEDELJA, 22. JUNIJ
od 13:00 do 23:00: REGIJSKE
KMEČKE IGRE
pod Cukalovim kozolcem v Ojstriški vasi
(Društvo podeželske mladine, 070 321 516)

 SREDA, 25. JUNIJ
ob 10:00: KULTURNI
PROGRAM V POČASTITEV
DNEVA DRŽAVNOSTI,
POHOD PO PUNTARSKI POTI
DO MEŽNARJEVE DOMAČIJE
odhod ob 9. uri izpred KZ Tabor
(Turistično društvo Tabor, KD IC
Tabor in Planinsko društvo Tabor,
041 515 988)

 NEDELJA, 29. JUNIJ
ob 8:00: KMEČKA TRŽNICA
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766
533)

Čestitka
Č
Č

Č
Č

Župan, občinski svet, občinska uprava
in uredniški odbor

»Lažje je držati govor, kot pa besedo.«
(Vitezović)
Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Saša Zidanšek Obreza, 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: Hari tisk, d.o.o.
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