Pozdrav urednice izpod Krvavice
Narava je v tem mesecu ponovno pokazala svojo neizprosno plat in z nalivi po državi povzročila ogromno škode. Sreča v
nesreči, da so nas tokrat poplave obšle in z njimi tudi morebitna huda razdejanja in škoda, ki jo navadno puščajo za seboj.
Da pa nam ne bo prelepo, bo poskrbela vlada, ki je pripravila predlog novega interventnega zakona z dodatnimi ukrepi v
zvezi z zniževanjem plač, investicij in še česa. Posledično bo tudi naša lokalna skupnost črpala manj sofinancerskih
sredstev, da ne omenimo, da se tudi planirani deleži sofinanciranja s strani države, ki so sicer predmet že podpisanih
pogodb v preteklosti, naknadno znižujejo. Nič kaj dobro leto se ne obeta, kar bo odražal tudi predlog občinskega
proračuna, ko bo predstavljen na eni izmed prihodnjih sej občinskega sveta.
Stiskamo in še bolj bomo stiskali. Da pa se bomo ob vsem tem tudi malo poveselili, se bomo stiskali tudi med seboj, saj se
praznični december hitro približuje.
Zvrstilo se bo vrsto zanimivih prireditev in dogodkov, ki se jih preprosto morate
udeležiti, saj je druženje v dneh, ki se bližajo, še posebej prijetno.
Da pa bo pričakovanje toliko večje, smo tiste najbolj praznične dogodke, ki se
bodo odvijali v drugi polovici meseca decembra in bodo poskrbeli, da nam bo še
posebej toplo pri srcu, prihranili za poslastico v naslednji številki Novic, ki bo
izšla še pred božičem.
… Do takrat pa naj prijetno greje toplota domačega ognjišča!
Saša Zidanšek Obreza, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Leto 2014, leto volitev
Končuje se leto, ki so ga zaznamovale volitve. Najprej volitve v Evropski parlament, nato predčasne državnozborske
volitve in nazadnje še volitve v lokalni skupnosti. Vsake od njih so poskrbele za določeno presenečenje, predvsem naše
lokalne volitve, zaradi katerih vam sestavljam ta dopis.
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Kot se spodobi, se najprej zahvaljujem volivkam in volivcem za glas podpore v drugem krogu, ki mi je omogočil zmago
za župansko mesto. Z vsem znanjem in močmi ter vašimi nasveti bom vaše zaupanje skušal upravičiti.
S preprekami, s katerimi sem se srečal po potrditvi mojega mandata, 23. 10. 2014, na prvi seji OS vas ne mislim preveč
obremenjevati, ker bo za to še veliko priložnosti. Seznanil sem se z delom občinske uprave in skupne občinske uprave.
Takoj sem ugotovil, da bodo finance glavna prepreka prve polovice mojega mandata zaradi zapadlih terjatev,
nepremišljeno vodenih investicij in obveznosti, ki nas čakajo do konca leta 2015 s področja okolja in nato še do konca leta
2017, narekovane s strani EU.
K vsemu je v dobršnem delu pripomogel tudi mačehovski odnos države do podeželskih lokalnih skupnosti, ker država
stalno spreminja in niža kriterije pri soudeležbi sredstev za investicije. Za uravnotežen proračun za leto 2015 in leto 2016
bo nujno sodelovanje vseh občanov in občank, da bomo pokrili nastalo vrzel.
Nimam namena samo tarnati in kritizirati, vendar še omenjam, da mi je od občinske uprave 14. 11. 2014 uspelo prejeti
seznam aktivnih pogodb, ki so vezane na delovanje lokalne skupnosti in posledično vplivajo na proračun. S tem je končan
del primopredaje poslov.
Odločil sem se, da bomo najprej nekaj sredstev vložili v varnost vseh občanov. Zato bo v decembru nabavljen in na
vzhodni strani občinske stavbe nameščen defibrilator ali srčni spodbujevalnik. Sledila bodo vsa potrebna navodila in
inštrukcije. Moja želja pa je, da ga nikoli ne bi bilo potrebno uporabiti! Dobrodošla bodo tudi sponzorska sredstva.
Na koncu naj vam zaželim čimveč veselih in prijetnih dogodkov v iztekajočem letu – veselem decembru!
Anton Grobler, župan

Občinska uprava sporoča in obvešča
Defibrilator v Občini Tabor
Ena prvih pomembnih investicij življenjskega pomena v
mandatu novega župana Antona Groblerja je nakup
defibrilatorja.
Defibrilator
je
naprava, namenjena
oživljanju človeka v
primeru zastoja srca.
Ker se po zbrani
statistiki
80
%
srčnih
zastojev
zgodi na javnih
mestih, se je župan odločil, da se naprava namesti na
zunanji vzhodni strani občinske zgradbe in bo tako
dostop oz. njena uporaba omogočena vsem 24 ur dnevno.
Zavedati se je namreč potrebno, da je hitra defibrilacija
poleg kontinuirane masaže srca ključnega pomena!
Dobava in montaža zunanje ogrevane omarice skupaj z
defibrilatorjem je načrtovana za prvi teden v mesecu
decembru. Skupna cena znaša 1.927,60 EUR. Sredstva v
višini 500 EUR bo doniral župan.

Prijazno vas vabimo, da prostovoljne prispevke
nakažete na transakcijski račun
Občine Tabor št.: 01384-0100004757, ki je odprt pri
UJP Žalec
(pripis: donacija defibrilator 2014).
Zavedajmo se, da z majhnimi dejanji in koraki lahko
dosežemo velike cilje – navsezadnje gre za življenja
ljudi in ker se vsak lahko nauči oživljati in bi se vsi tega
morali naučiti,

VABLJENI NA
JAVNO PREDSTAVITEV UPORABE
DEFIBRILATORJA, KI BO
V ČETRTEK, 11. DECEMBRA 2014,
OB 17. URI,
V SEJNI SOBI OBČINE TABOR.
Največja težava je strah in neznanje, zato imejte v mislih
svoje najbližje, ki bi ležali brez znakov življenja in se
zato izobrazite na brezplačni predstavitvi prve pomoči pri
oživljanju z uporabo defibrilatorja.
Saša Zidanšek Obreza
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Sprejemna pisarna Občine na novi – stari lokaciji
Obveščamo vas, da sprejemna pisarna Občine Tabor od ponedeljka, 24.
novembra 2014, deluje nazaj na stari lokaciji (ob vstopu v občinsko avlo
prva vrata levo). Telefonska številka in uradne ure sprejemne pisarne
ostajajo nespremenjene:
OBVESTILO

URADNE URE – ŽUPAN

PONEDELJEK: 7.30–10.00

URADNE URE:
PON, TOR, ČET: 08.00–12.00 in 13.00–15.00
SRE: 08.00–12.00 in 13.00–17.00
PET: 08.00–12.00

SREDA: 15.00–18.00

TELEFON:
(03) 705 70 80
Saša Zidanšek Obreza

Pogodbena pošta Tabor in TIC Tabor
Prostori Pogodbene pošte Tabor in Turistično-informacijskega centra Tabor ostajajo na isti lokaciji, le da je odpiralni čas
od ponedeljka, 24. novembra 2014 dalje medsebojno usklajen.
URADNE URE:
PON, TOR, ČET, PET:
SRE:
SOB:

08.00–10.30 in 13.00–15.00
08.00–10.30 in 15.00–17.00
09.00–11.00

TELEFON
(03) 703 10 40

Saša Zidanšek Obreza

Oddaja telegramov
Telegrame ob različnih življenjskih priložnostih (rojstvo, poroka, praznovanje,
smrt, ostalo,...) lahko oddate preko telefonske številke Pošte Slovenije: (01) 476
7351 ali njihove spletne strani: https://telegrami.posta.si/.
Na spletu najdete seveda še vrsto ostalih ponudnikov, preko katerih je možno
oddati oz. posredovati telegrame.
Oddaja telegramov na Pogodbeni Pošti Tabor žal ni možna, saj o naboru storitev
pogodbenih pošt odloča Pošta Slovenije, d. o. o., s katero je Občina Tabor sklenila
pogodbo. Ob tem je potrebno dodati, da se že dlje časa dogovarjamo o razširitvi ponudbe poštnih, bančnih in ostalih
storitev ter se nadejamo čimprejšnje realizacije.
Saša Zidanšek Obreza

Brezplačno svetovanje za naše občane
Nudi

BREZPLAČNO
PODJETNIŠKO IN DAVČNO SVETOVANJE
vsako četrto sredo v mesecu
v prostorih Občine Tabor
od 15. do 17. ure.
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Spoštovani občani,
Sporočamo vam , da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo
BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.
Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe.
Zaželena je predhodna najava na tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom (t. i. pravosodni izpit). Izkušnje
je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, stvarnopravnih 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

Prejeli smo
Knjiga TABOR IZ ZRAKA
V TIC-u ob poštnem uradu v prostorih Občine Tabor si lahko ogledate in kupite
fotoknjigo TABOR IZ ZRAKA avtorja Petra Strouhala.
Na 44 straneh knjige s trdimi platnicami je
okrog 70 fotografij Tabora ter vasi in
zaselkov naše občine. Posebej so prikazane
nekatere kmetije z domačimi imeni: Kisovar,
Kališk, Škrabar, Weiss, Čevl, Grahk, ožji
Črni Vrh (»Ves«), Župarl, Namar, Markušk,
Metelan, Fišar, Ropret, Ramšak, Ribar in
Kovče, Jazbinšek, Grabnar, Ribnik pri
Lisjaku, Pihlbirt, Slemški, Krajnci… Z nove
perspektive je videti tudi Zajčevo kočo,
Krvavico, Sveto planino, nove taborske soseske (Plankov log, naselji pri šoli in proti Lokam)...
Na koncu je tudi pregledna fotografija Spodnje Savinjske doline, posnete iznad Celja proti zahodu, na kateri je mogoče
najti tudi večino krajev v dolini.
Peter Strouhal

Pomagajmo poplavljenim na območju Cerknice
Spoštovani, oškodovani v poplavi na območju Cerknice najbolj potrebujejo:
- razvlaževalce/sušilce prostorov, belo tehniko, dezinfekcijska sredstva;
ne potrebujejo: hrane, oblačil, vode, pohištva…
Pri obnovi domov bodo zelo potrebni finančni prispevki, zato vas
prosimo za pomoč. Nakažete jih lahko na TRR RKS – OZ Žalec:
prejemnik: RKS – OZ Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec;
koda: CHAR;
namen: Pomoč Cerknica;
TRR: SI56 0600 0000 7474 828;
referenca: SI00 2014.
Hvala vam!

Zbrana sredstva bomo nakazali RKS – OZ
Cerknica, ta pa jih bo uporabil za pomoč
oškodovanim v poplavi.
Za
dostavo
razvlaževalcev/sušilcev,
dezinfekcijskih sredstev in bele tehnike
pokličite RKS – Območno združenje Žalec,
tel. (03) 5716 616, ali pošljite e-pošto na:
zalec.ozrk@ozrks.si.
Matjaž Črešnovar, sekretar
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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 2014 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.
Več informacij: Matjaž Črešnovar, sekretar OZ RK Žalec,
tel. 041 601 751.
OZ Rdečega križa Žalec

Kik je RKS – Območnemu združenju Žalec doniral zimske nogavice
Prostovoljci krajevnih organizacij Rdečega križa konec leta in ob tednu Rdečega križa obiščejo starejše na domu in v
domovih za starejše ter jih obdarijo.
Letos bodo stroški žalskega združenja in njegovih krajevnih organizacij pri
nakupu daril manjši, saj jim jih je prepolovilo podjetje KiK Textilien und NonFood, s sedežem na Ruski ulici 6 v Mariboru, ki je organizaciji doniralo 600 parov
zimskih nogavic.
Donacijo je združenju v celjski enoti KiK, v eni izmed 46 poslovalnic v Sloveniji,
v začetku novembra izročil direktor Petar Burazin. Direktor zatrjuje, da je podjetje
KiK uspešno, socialno ter odgovorno podjetje, ki na prvo mesto postavlja tako
svoje sodelavce, kakor tudi kupce. Podjetje je hvaležno za vsakršen nakup v
njihovih poslovalnicah in slednje želi tudi vrniti lokalni skupnosti. Podjetje prav
tako načrtuje nove donacije z drugimi območnimi združenji Rdečega križa. Ob tej
priložnosti poziva vse trgovce na več socialne občutljivosti in da naj sledijo
primeru podjetja KiK.
Več informacij:
Pavla Artnik, predsednica RKS – OZ Žalec, tel. 051 457 661;
Matjaž Črešnovar, sekretar RKS – OZ Žalec, tel. 041 601 751;
Suzana Klausner, Kik Textilien und Non-Food d.o.o., tel. (02) 4600 380

Z leve proti desni: predsednica RKS – OZ
Žalec Pavla Artnik, direktor Kik Petar
Burazin in vodja prodajnega območja
Tatjana Moleh.

OZ Rdečega križa Žalec

Pravice in obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, to je vseh potokih na
območju oddelka Savinje, z izjemo Savinje, Sotle in Pake
S stališča upravljanja z vodami, kot to področje ureja Zakon o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 110/2002- ZGO-1,
2/04-ZZdrl-A in 41/04-ZVO-1), z namenom zagotavljanja osnovne pretočnosti površinskih voda (potokov) in posledično
zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč smo pripravili sledeče
obvestilo, za katero vas prosimo, da ga preko vodstev krajevnih skupnosti in lokalnih glasil, posredujete svojim občanom.
Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč, to je zemljišč, ki mejijo na vodotoke 2. reda, skladno z navedbo v naslovu, da
so po določilih 100. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 102/04-ZGO-1-UPB1, 2/04-ZZdrl-A, 41/045

ZVO-1, ZV-1A, št. 57/08 in ZV-1B, št. 57/12, ZV-1C, št. 100/13 in ZV-1D, št. 40/14) dolžni odstranjevati odvečno zarast,
ki lahko povzroča tudi nastajanje ovir v strugi in s tem morda posledično erozijo brežin. Pogoji, pod katerimi lahko
čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča, so naslednji:
- Zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje poškodovane in odvečne zarasti, in sicer odstranjevanje suhe,
propadajoče in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča.
- Golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku, se torej ne sme
posekati.
- Propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način;
material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5,00 m od
zgornjega roba brežine potoka.
- Potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih
predmetov).
- Potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in
priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo).
- Priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.
Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, vas
obveščamo, da je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oz. kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem
zemljišču, skladno s 37., 38. členom ter 86. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 102/04-ZGO-1UPB1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, ZV-1A, št. 57/08 in ZV-1B, št. 57/12, ZV-1C, št. 100/13 in ZV-1D, št. 40/14). Prav
tako je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda prepovedano na
vodnem in priobalnem zemljišču postavljanje kakršnihkoli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih
pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.
Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da
je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04), prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih
koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.
Pred pričetkom del je potrebno o tem obvestiti rečno nadzorno službo pristojnega koncesionarja.
S spoštovanjem,
Alenka Zupančič, univ. dipl. inž. kem.
Vodja oddelka območja Savinje, Agencija RS za okolje

Pravilno kurjenje z drvmi v lokalnih kurilnih napravah
Les je obnovljivi vir energije in z zgorevanjem v kurilnih
napravah ne povečuje izpustov toplogrednih plinov, kar
pomeni, da je z vidika CO2 nevtralno gorivo. Pri
zgorevanju lesa žal nastajajo tudi delci, ki so manjši kot
10 mikronov (PM10) in predstavljajo nevarnost za
zdravje ljudi. Za male kurilne naprave je značilno, da
imajo več kot 90 % mase delcev v izpustih manjših od 10
mikronov. Za doseganje pričakovane kakovosti zraka je
treba znižati tudi izpuste PM10 iz kurilnih naprav. To še
posebej velja v gosto poseljenih območjih, kjer so v
celinskem delu Slovenije koncentracije delcev v času
kurilne sezone pogosto previsoke.

dodajanje drv v kurišče, pravilna regulacija zgorevalnega
zraka in redno vzdrževanje kurilnih naprav.

Učinkoviti ukrepi za zmanjšanje emisij delcev PM10 so,
poleg vgradnje primerne kurilne naprave z visokim
izkoristkom, predvsem uporaba zračno suhih drv s
primerno velikostjo polen, pravilna zakuritev in

Priprava drv za kurjenje

Pri specialnih kurilnih napravah pa je treba paziti, da se z
nepravilnim kurjenjem ne povečujejo emisije dimnih
plinov in s tem tudi ne izpusti delcev. Z nepravilnim
kurjenjem se namreč lahko emisije CO in delcev
povečajo tudi do dvajsetkrat. Prav tako se lahko zaradi
nepravilnega kurjenja prepolovi izkoristek kurjenja in
doseže vrednosti zgolj 40 % pri kurilnih napravah z
odprtimi kurišči, kar ni v interesu uporabnika, niti ni v
javno korist.

V kurilnih napravah se lahko kuri le zračno suha drva,
polena morajo biti primerne velikosti, kar dosežemo z
naslednjimi ukrepi:
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- Podiranje dreves in sekanje drv naj se opravi
decembra ali najkasneje januarja, ko je vsebnost
vlage v lesu najnižja.
- Najbolj primerna oblika polena je trikotnega
preseka s stranicami približno 7–9 cm, oziroma z
obsegom polena približno 21–25 cm. V primeru
zelo malih kurišč, kot so npr. v štedilnikih, se
lahko velikost polena zmanjša in prilagodi
kurišču. Tudi dolžina polen se prilagodi kurišču.
Sicer pa se glede velikosti polen upošteva
navodila proizvajalca kurilne naprave.

pohištvo, izdelki iz iverke), kot tudi embalažo iz
lesa (npr. zaboji za sadje, zelenjavo), papir (npr.
karton, časopisi, pisarniški papir), embalaža pijač
in hrane (npr. plastenke, vrečke, zamaščen papir)
ali drugi gorljivi materiali (npr. blago, čevlji,
plastika). S kurjenjem prepovedanih snovi se
lahko močno poveča vsebnost toksičnih snovi,
tudi dioksinov v delcih.

- Nasekana drva se zloži na podstavek, ki zagotavlja
nemoteno gibanje zraka okoli drv, sušenje naj bo
na sončni legi, drva naj bodo pokrita.
Slika 3; Zniževanje vlažnosti
bukovih razcepljenih in
nerazcepljenih drv v obdobju
dveh let (Vir: TFZ Bayern).

Slika 4; Odvisnost kurilnosti v
MJ/kg od deleža vlage v drveh
in vlažnosti drv (Vir: TFZ
Bayern).

Zakaj je les zahteven za kurjenje?

Slika 1; Polena naj
bodo nasekana, okrogla
polena so manj
primerna za sušenje in
kurjenje.

Slika 2; Nasekana drva sušiti
zložena in z naravnim
prezračevanjem, pokrita proti
dežju, na sončni strani(Vir:
www.bosy-online.de).

- Priporočljiv čas sušenja drv iz smreke in topola je
približno 1 leto, iz jelše, lipe, breze približno 1,5
leta, iz bukve, gabra, sadnega drevja približno 2
leti, hrasta pa 2 do 3 leta.
- Drva, razen nekaterih vrst lesa, se lahko v dobrih
pogojih sušenja posušijo tudi v obdobju enega
leta, vendar je priporočljivo, da se tem primeru
vlažnost drv pred kurjenjem preveri z merilnikom
vlage.
- Primeren delež vlage je med 8 in 17 %, idealna so
drva z vlažnostjo približno 10 %, vlažnost drv nad
20 % je previsoka.
- Z dodajanjem bolj drobnih polen v kurišče se
povprečna intenziteta zgorevanja in s tem toplotna
moč kurilne naprave povečuje, z dodajanjem
debelejših polen pa znižuje. Tako predrobna kot
tudi predebela polena pomenijo višje emisije
dimnih plinov.
- Uredba o emisiji snovi v zraku iz malih in srednjih
kurilnih naprav določa, da se v malih kurilnih
napravah lahko kuri le mehansko obdelan les.

Pri kurjenju lesa je ključno upoštevati, da je večina
gorljivih sestavin hlapnih, praviloma nad 60 %. Če les
izpostavimo temperaturam zgorevanja, te hlapne
sestavine izhlapijo, zato je treba zagotoviti, da tudi
zgorijo. Zgorevanje hlapnih sestavin je vidno kot plamen.
V kolikor te hlapne sestavine ne zgorijo (CO, CxHy),
gredo z dimnimi plini skozi dimnik v okolico, kar pomeni
zniževanje izkoristka pri energetski izrabi lesa in tudi
škodljive emisije, tudi delcev,
manjših od deset
mikronov.
Povprečna sestava zračno suhega lesa – polen je C  40
%, H  5 %, O  35 %, W < 18 %, P < 1 %, ostalo < 1 %.
Kurilnost zračno suhega lesa je približno 14–15 MJ/kg
oziroma približno 3,8 do 4,2 kWh/kg.
Osnovno pravilo pravilnega kurjenja drv je, da se v
kurišču doda le toliko polen, kot jih je potrebno za
pokrivanje trenutne toplotne moči kurilne naprave. S tem
se zagotovi, tako kot v primeru kurilnih naprav na pelete
in sekance, da zgorijo tudi hlapne gorljive sestavine lesa.
Priprava kurišča na zakuritev
Iz kurišča in pepelišča, če ga kurilna naprava ima, je treba
pred ponovno zakuritvijo odstraniti pepel in morebitne
druge ostanke zgorevanja. Še posebej je pomembno, da
se očisti rešetka in reže za dovod zgorevalnega zraka.
Pred zakuritvijo se odpre loputa za dovod zgorevalnega
zraka, praviloma na maksimum. Preveri se tudi, ali je
zagotovljen dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih
plinov.

- V malih kurilnih napravah je tako prepovedano
kuriti prebarvan les (npr. stavbno pohištvo,
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Zakuritev na naloženih drveh – zgornje odgorevanje
V primeru lokalnih kurilnih naprav kot so peči, kamini
ipd., če proizvajalec ne določi drugače, v kurišče ali na
rešetko kurišča najprej naložite zračno suha polena.
Naloži se od dva do štiri polena, več le v primeru, če to
priporoča proizvajalec kurilne naprave. Polena naj bodo
naložena križno posebno še, če gre za kurišče brez
rešetke in to kurišče omogoča. Če proizvajalec kurilne
naprave priporoča vzporedno naložitev polen ali tudi
večjega števila polen, je to v primeru kurišča z delitvijo
zgorevalnega zraka na primarni in sekundarni del ali
večje kurilne naprave, npr. krušna peč.
Na ta polena se križno doda najmanj štiri drobna polena
dimenzij približno 3 cm x 3 cm in dolžine približno 20
cm ter lesno volno za podžig teh drobnih polen. Tako
naložena drva se zakuri s prižigom lesne volne z
vžigalico ali plinskim vžigalnikom.
Tako zakuritev imenujemo zgornje odgorevanje ali vžig
na vrhu naloženih drv.

gorljive snovi izhajajo iz kurišča skozi dimnik v okolico,
ne da bi zgorele. V tem primeru gre ob slabem
energetskem izkoristku tudi za povečano vsebnost CO,
delcev itd.
Edina prednost takega načina kurjenja je, da se naložena
drva zelo hitro vžgejo in se s tem doseže ogrevanje v
najkrajšem možnem času, zaradi tega je tudi višja
povprečna toplotna moč kurilne naprave.
Za izboljšanje takega načina kurjenje je priporočljivo, da
se v kurišče nalaga le ena vrsta polen, oziroma eno ali
dve poleni, več le v primeru večjih kurilnih naprav.
Koliko drv in kako ponovno naložiti v kurišče
Ponovna naložitev drv po pogoreli naložitvi v takih
kuriščih, ne glede na način odgorevnaja predhodne
naložitve, je praktično sprejemljiv le na žerjavico, ki je že
v kurišču, kar pomeni, da naslednja naložitev odgoreva
po principu pregorevanja.

Zgorevanje je primerno, če je plamen svetle barve, v
nobenem primeru naj ne bo temno rdeče ali celo temno
rdeče z odtenki črne barve, niti v posameznih delih
plamena. Če je plamen neprimerne barve ali ga celo ni, je
treba odpraviti razloge za slabo zgorevanje. Če nam to ne
uspe, se je treba posvetovati s strokovnjakom.

Ker je tak način tako z energetskega, okoljskega pa tudi
finančnega razloga najmanj sprejemljiv, naj se za
izboljšanje takega načina zgorevanja naloži v kurišče le
toliko polen kot je potrebno za pokrivanje trenutne
toplotne moči kurilne naprave, tudi v tem primeru eno ali
dve poleni, oziroma največ eno vrsto polen, če gre za
večje kurišče.

Zapiranje dovoda zgorevalnega zraka se opravi le v
primeru, če je nujno potrebno omejiti toplotno moč
oziroma temperaturo kurilne naprave. V primeru
avtomatskega dovoda zgorevalnega zraka to opravi

Zapiranje dovoda zraka se izvede le v primeru, če je treba
znižati ali omejiti toplotno moč kurilne naprave, sicer je
priporočljivo, da se toplotna moč regulira s količino
dodanega goriva.

regulator zgorevalnega zraka.
Slike 5-8; Prikaz primerne zakuritve (Vir: TFZ Bayern).
Zakuritev pod drvmi – spodnje odgorevanje
Drugi način zakuritve, ki je v praksi bistveno bolj
uveljavljen je, da se na rešetko oziroma na kurišču najprej
pripravi drobna drva za zakuritev in lesno volno za
podžig in na to se naložijo polena za kurjenje. Število
polen za kurjenje naj bo čim manjše, vsekakor pa ne
polno kurišče, če gre za večje kurišče.
V tem primeru so po zakuritvi plamen in dimni plini
vodeni skozi naložena drva, zato se v zelo kratkem času
vžge vsa naložena količina drv. V kolikor je količina drv
večja, praviloma zmanjka zgorevalnega zraka za
zgorevanje tudi hlapnih snovi, kar pomeni, da hlapne

Slika 9; Pri ponovni naložitvi se
praviloma doda eno ali dve
poleni na žerjavico (Vir:
www.heimwerkerlexikon.selberm
achen.de).

Slika 10; Toplotno moč se določi
s količino dodanih polen, le
izjemoma z regulacijo zraka
(Vir:
www.heimwerkerlexikon.selberm
achen.de).

Kako ravnati s kurilno napravo po končanem
kurjenju?
Po pogoreli naloženi količini goriva je primerno, da se
zapre dovod zgorevalnega zraka in tako prepreči
ohlajevanje kurilne naprave, posebno še, če gre za
akumulacijsko kurilno napravo, kot je npr. krušna ali
lončena peč.
Dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo, ko se ne
kuri, naj bo zaprt, da se prepreči ohlajanje bivalnih
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prostorov in zniževanje bivalnega ugodja ter energetske
učinkovitosti stavbe, posebno, če gre za kurilno napravo,
odvisno od zraka v prostoru.
Vizualna presoja kakovosti zgorevanja
Kakovost zgorevanja se lahko strokovno določi le z
meritvami (O2, CO, NOx, delci, tdpl., qdpl. itd.). Ker pa v
praksi ni mogoče pričakovati stalne meritve kakovosti
zgorevanja, lahko uporabnik primernost kurjenja oceni
vizualno, in sicer naslednji način:
- z barvo plamena (primeren je svetel plamen, brez
rdečih ali temnih delov),

Slika 11; Temno rdeč plamen
pomeni slabo zgorevanje lesa
z veliko saj, CO,…

Slika 12; Zaželen je svetel
plamen, ki pomeni dobro
zgorevanje lesa (Vir:
Hausbau Ratgeber).

- s sivostjo dima na izstopu iz dimnika (dim, ki je
viden, razen pare, je neprimeren),
- z vsebnostjo goriva v pepelu (pepel naj bo svetlo
siv, čim manj delcev oglja),
- z oblogami kurišča (kurišče, tudi morebitna šipa
na vratih, naj bo svetlo, brez saj ali smol),
- z oblogami ostalih površin kurilne naprave in
dimnika (brez saj in smol, malo pepela, ki naj bo
le sivo-bele barve),
- katranske obloge v dimniku in posledično celo
dimniški požar, so posledica popolnoma
nesprejemljivega zgorevanja.

Slika 13; Temnejši ali temen
gost dim na vrhu dimnika je
pokazatelj zelo slabega
zgorevanja (Vir:
www.richtigheizen.at).

Slika 14; Svetel,
neviden dim, razen
pare, je pokazatelj
dobrega zgorevanja,
za strokovno presojo
so sicer potrebne

meritve emisij.
Redno vzdrževanje kurilnih in dimovodnih naprav
Za čim boljše zgorevanje je treba kurilno napravo redno
vzdrževati. Med ta dela štejemo:
- odstranjevanje pepela iz pepelišča in kurišča,
- redno čiščenje površin kurilne naprave, ki pridejo
v stik z dimnimi plini, dimniškega priključka,
dimnika in po potrebi zračnika (storitve javne
dimnikarske službe),
- zamenjava morebitnih iztrošenih ali poškodovanih
delov (kot npr. tesnila vrat, rešetka, šamotne
obloge),
- zamenjava ostalih poškodovanih delov kurilne
naprave.

Slika 15; Pepel svetlejše in sive
barve ima manj ostankov lesa in
je posledica boljšega zgorevanja
(Vir: www.bioregio.info).

Slika 16; Katranske obloge v
dimniku kot posledica zelo
slabega zgorevanja zaradi
vlažnih drv in nepravilnega
kurjenja.

Dodatne informacije o kurjenju
Dodatne informacije o kurjenju lesa, kurjenju v drugih
vrstah kurilnih naprav, predpisih o dovoljenih emisijah
iz kurilnih naprav, omejitvah uporabe trdih goriv,
izvajanju storitev javne dimnikarske službe itd., so
dostopne na spletnih straneh Ministrstva za okolje in
prostor www.mop.gov.si/. Informacije o pravilnem
kurjenju so dostopne, tako tekstualno kot tudi z video
posnetki, na spletnih straneh posameznih proizvajalcev
kurilnih naprav in domačih ter tujih združenjih s tega
področja.
Avtor: Jože Kaplar
Koordinacija: mag. Jože Jurša, vodja načrtovanja
kakovosti zraka
Ministrstvo za okolje in prostor
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UE Žalec izdaja vrednotnice za tehnične pripomočke – izenačevanje možnosti invalidov
Novela Zakona
o izenačevanju
možnosti
invalidov in novi Pravilnik o tehničnih pripomočkih in
prilagoditvi vozila, slednji je stopil v veljavo meseca
oktobra, med drugim urejata ukrepe za izenačevanje
možnosti invalidov. To pomeni, da imajo invalidi odslej
možnost dostopa do brezplačnih ali do skoraj brezplačnih
tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozila. Poudariti
je treba, da ne gre za podvajanje s pripomočki, ki jih
invalidi uveljavljajo pri zdravstveni zavarovalnici (npr.
proteze udov, invalidski voziček, bela palica za slepe,
slušni aparat za naglušne).
Sprejeta novela zgoraj citiranega zakona prinaša
spremenjen način plačila tehničnih pripomočkov, kot tudi
prilagoditve vozila, in sicer s tako imenovanimi
vrednotnicami. Pripomočki, kot tudi prilagoditev vozila,
so po zakonu in pravilniku sofinancirani s strani države v
višini 85 odstotkov, 15 odstotkov pa prispeva uporabnik
sam, razen tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč in
tisti, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo
družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb.
Seveda je možno dobiti tudi dražje pripomočke, kot je
določeno v pravilniku oz. listi tehničnih pripomočkov,
vendar mora upravičenec v tem primeru poleg 15
odstotkov cene sam pokriti tudi razliko oz. višino stroška,
ki presega določeno ceno za posamezni pripomoček.
Enako je glede sofinanciranja prilagoditve vozila.
Pripomočke lahko upravičenec nabavi pri katerem koli
dobavitelju
tehničnih
pripomočkov
ali
izvede
prilagoditev vozila pri katerem koli izvajalcu, vse
izključno v Republiki Sloveniji.
Za pridobitev pripomočkov ali prilagoditve vozila se je
potrebno zglasiti ali vložiti vlogo na kateri koli upravni
enoti, ki vam bo izdala na osnovi vaših dokazil, da ste
upravičeni do tovrstnega sofinanciranja, najprej odločbo
in nato vrednotnico oziroma dokument, s katerim lahko
pripomoček ali prilagojeno vozilo dvignete pri
dobavitelju. Na Upravni enoti Žalec smo že prejeli prve
vloge za tehnične pripomočke.
Pravico do tehničnih pripomočkov lahko uveljavljajo
osebe, ki:
so državljani Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
imajo 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali
slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti,
imajo kot gluhoslepe osebe 1., 2., 3., 4. ali 5.
kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in
slabovidnosti in najmanj 50-odstotno izgubo sluha po
Fowlerju.

Pogoj za uveljavitev pravice je, da bodo sposobni
tehnični pripomoček samostojno osebno uporabljati v
skladu s posebnimi pogoji, ki so za posamezni tehnični
pripomoček določeni v pravilniku oziroma listi tehničnih
pripomočkov.
Na listi je 30 tovrstnih tehničnih pripomočkov, kot so
npr. elektronska varuška, svetlobni hišni zvonec z
alarmom, videofon, indukcijska zanka, vibracijska
zapestna ura, telefonski aparat z ojačevalnikom, govoreči
kalkulator, govoreči diktafon, indikator svetlobe, tablični
ali prenosni računalnik, mobilni telefon in podobno.
Do prilagoditve vozila so upravičene gibalno ovirane
osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ki lahko
uveljavljajo pravice po predpisih, ki urejajo invalidsko ter
zdravstveno varstvo in zavarovanje in lahko sami
upravljajo samo prilagojeno vozilo ali sami ne upravljajo
vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstopanje in
varno vožnjo.
Tudi pri prilagoditvi vozil, ki so jih invalidi doslej
financirali v celoti sami, posameznik lahko izbere več
prilagoditev iz liste prilagoditev. Od enostavnih
prilagoditev, kot je npr: ročno upravljanje zavore, plina in
sklopke pa vse do dvigal, za vstop invalida v avto in tudi
za popolno elektronsko upravljanje vozila z upravljalno
ročico. Za sofinanciranje prilagoditve vozila so
predpisani posebni pogoji. Tako je npr. za ročno
upravljanje zavore, plina in sklopke pogoj za pridobitev
huda pareza ali paraliza oziroma odsotnost obeh spodnjih
udov.
Poleg navedene spremembe sofinanciranja tehničnih
pripomočkov in prilagoditve vozila je predvideno težko
in najtežje gibalno oviranim invalidom omogočiti
pridobitev izšolanega psa pomočnika. Za vse sprejete
spremembe so že zdaj po zagotovilih pristojnega
ministrstva zagotovljena sredstva v proračunu, ukrep
možnosti pridobitve psa pomočnika pa se bo začel
izvajati s koncem leta 2015.
Za podrobnejše informacije smo strankam na voljo na
sedežu Upravne enote Žalec, na Krajevnem uradu
Vransko vsak torek in Krajevnem uradu Polzela vsako
sredo ali nas pokličite na tel št. 713 51 20 ali pišite na enaslov ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter,
načelnica
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Izpostava Žalec
Mestni trg 7, 3310 Žalec, Fax: 03 710-17-81
maja.klemencokan@ce.kgzs.si, 041 498 266; tel.: (03) 710 17 86
mira.vrisk@ce.kgzs.si, 051 440 119; tel.: (03) 710 17 83
marko.tevz@ce.kgzs.si, 041 475 480; tel.: (03) 710 17 80

Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila 2015–2020
V letu 2015 se bo pričel izvajati ukrep kmetijskookoljsko-podnebnih plačil – KOPOP iz Programa
razvoja podeželja za obdobje 2014–2020. Program sicer
še ni potrjen s strani Evropske komisije, zato se lahko
posamezne zahteve iz tega ukrepa še spremenijo. Kljub
temu pa je potrebno, da so zainteresirani vlagatelji oz.
izvajalci ukrepa pravočasno informirani s ključnimi
zahtevami in potekom aktivnosti v povezavi s tem
ukrepom, če se bodo vključili v ta ukrep v letu 2015.
Namesto dosedanjega paketnega pristopa, kjer vsak od 24
kmetijsko-okoljskih podukrepov (KOP) vključuje več
zahtev, je ukrep KOPOP sestavljen iz osnovnih zahtev in
dodatnih zahtev. Plačilo za izvajanje osnovnih zahtev se
bo dodelilo na kmetijsko gospodarstvo, plačilo za
izvajanje dodatnih zahtev pa bo na hektar oz. na GVŽ.
V ukrep KOPOP lahko vstopijo kmetijska gospodarstva,
ki imajo najmanj 1 hektar kmetijskih zemljišč v
uporabi in izpolnjujejo vse osnovne zahteve in najmanj
eno dodatno zahtevo po lastni izbiri. Najmanjša
površina kmetijskih površin v uporabi, vključena v
izvajanje zahteve, je 0,3 ha in najmanjša površina
GERK-a 0,10 ha.
Osnovne zahteve se nanašajo na vsakoletno 4-urno
usposabljanje, uporabo storitev svetovanja najmanj enkrat
v treh letih, vodenje evidenc o delovnih opravilih na
predpisanih obrazcih, prepoved uporabe blata iz
komunalnih čistilnih naprav in prepoved setve oz. saditve
gensko spremenjenih organizmov.
Dodatne zahteve so razdeljene na devet shem, ki se
nanašajo na nadstandardne kmetijske prakse za okolju
prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo, okolju prijazno
hmeljarstvo, okolju prijazno sadjarstvo, okolju prijazno
vinogradništvo, okolju prijazno kmetovanje na travinju z
živalmi, gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi
travišči, varovanje vodnih virov, ohranjanje krajine in
ohranjanje genskih virov.
Ekološko kmetovanje je/bo samostojen ukrep in zanj
zbiram prijave za tečaj Maja Klemen Cokan.

Pomembna novost so pogoji upravičenosti. To so
predpogoji oz. vstopni pogoji, ki jih morajo upravičenci
izpolniti pred vstopom v ukrep KOPOP. Ti pogoji so:

-

-

kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v
register kmetijskih gospodarstev;
pred vstopom v ukrep KOPOP mora
upravičenec
opraviti
6-urni
program
usposabljanja s področja kmetijsko-okoljskih in
kmetijsko-podnebnih vsebin;
pred vstopom v ukrep KOPOP mora biti izdelan
gnojilni načrt na podlagi veljavne analize tal;
pred vstopom v ukrep KOPOP mora biti izdelan
program aktivnosti kmetijskega gospodarstva.

Pred izdelavo PROGRAMA AKTIVNOSTI morajo
upravičenci opraviti 6-urni program usposabljanja, ki
bo za območje izpostave Žalec izveden 4. 12. 2014 in 9.
12. 2014 ob 9. uri v dvorani Hmezad KZ Petrovče.
Vsi vlagatelji zbirnih vlog bodo prejeli povabilo na to
usposabljanje. Zainteresirani upravičenci se morajo na
usposabljanje pravočasno prijaviti.
Za vse GERK-e, na katerih se bodo uporabljala mineralna
gnojila, je potrebno izdelati gnojilni načrt na podlagi
veljavne analize tal. Če se bodo uporabljala le živinska
gnojila, je potrebno voditi evidenco o razvozu teh gnojil,
tako analiza tal ter gnojilni načrt nista potrebna.
V zvezi z analizo tal in gnojilnim načrtom je pomembno,
da je izdelan na podlagi analize tal, ki ni starejša od 5 let.
Kot skrajni veljaven datum analize tal za leto 2015 se še
upošteva datum 1. januar 2010. Če je bil gnojilni načrt
izdelan kasneje, po 1. januarju 2015, ni ustrezen, ker ni
narejen na podlagi veljavne analize.
V zvezi s tem svetujemo, da upravičenci preverijo
veljavnost analiz tal in gnojilnih načrtov. Če niso več
veljavni ali jih sploh nimajo, je sedaj, po spravilu
pridelkov in pred jesenskim gnojenjem njiv in
travnikov, pravi čas za odvzem vzorcev za kemično
analizo tal. Sonde za odvzem vzorcev si lahko izposodijo
pri kmetijski svetovalni službi.
Za izvajanje ukrepa KOPOP je pomembno tudi, da
morajo upravičenci hraniti vse račune o nakupu gnojil,
sredstev za varstvo rastlin, krmil, razne deklaracije,
pogodbe z izvajalci storitev (npr. za uporabo šob z
zmanjšanim zanašanjem, za mehansko zatiranje plevelov,
ipd.) ter račune za opravljeno storitev in drugo
dokumentacijo v zvezi z izvajanjem ukrepa.
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Evidence o vseh delovnih opravilih, ki jih bodo
upravičenci izvajali, bo potrebno sproti voditi in jih ob
kontroli izpolnjevanja obveznosti dati na vpogled
nadzornim organom.
Torej, za vstop v ukrep KOPOP v letu 2015 je
pomembno:
-

da se upravičenci 4. decembra ali
9.
decembra
2014
udeležijo
6-urnega
usposabljanja in se nanj predhodno prijavijo
pri kmetijski svetovalni službi;

-

da čim prej vzamejo vzorce zemlje za
kemično analizo tal, če sedanja analiza ni več
veljavna ali je še nimajo;
pred oddajo zbirne vloge za 2015 s
kmetijskim svetovalcem izdelajo program
aktivnosti.

Načrtujemo, da bi bile vse naštete aktivnosti izvedene do
roka, ki bo določen za pričetek vnosa zbirnih vlog za leto
2015. Zato prosimo vse upravičence, ki se nameravajo
vključiti v ukrep KOPOP v letu 2015 (za 5 let), da
pravočasno poskrbijo za izpolnjevanje vstopnih pogojev.
Maja Klemen Cokan
Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Žalec

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
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občinska knjižnica tabor

Knjižne novosti
Za odrasle:
 Reinhard, T.: Superživila: najbolj zdrava hrana na tem planetu
 Bishop, B.: Čas za ozdravitev
 Clements, J.M.: Spartak

Za mladino:
 Kincl; J.: Palček Smuk in zvezde
 Kovač, P.: Loverboy
 Duddle, J.: Gigantozaver

Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek med 14. in 18. uro in ne pozabite na naše pravljične urice za otroke.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Taborčani ponovno uspešni
Taborčani že vse od ustanovitve Taekwon-Do kluba Sun
Braslovče več kot uspešno sodelujejo na splošnem
klubskem, organizacijskem in seveda tudi tekmovalnem
področju. Tudi najmlajši člani uspešno nadaljujejo
tradicijo in stopajo po stopničkah svojih vrhunskih
kolegov športnikov.
Na zadnjih tekmovanjih so tako Taborčani ponovno
dosegli nekaj izjemnih rezultatov. Na mednarodnem
odprtem prvenstvu AHAC OPEN 2014 v Šentjurju so
Ema Mešič, Andrej Vian Vertovšek in Sabina Bec
osvojili: Ema 3. mesto v borbah, Andrej 2. mesto v
formah in Sabina 1. mesto v borbah. Na MOP
SERBIA OPEN 2014 v Bački Topoli je Ema osvojila
3. mesto v formah in 1. mesto v borbah. Na MOP
MORAVIA OPEN 2014 na Češkem je Pia Matko
osvojila 2. mesto v borbah in 3. mesto v formah. Na
izjemno močnem tekmovanju UKTA OPEN 2014 v
kraju Guildford v Angliji, kjer je tekmovalo preko 480
tekmovalcev, pa so bili Taborčani več kot uspešni.
Andrej Vian Vertovšek je osvojil 1. mesto v borbah, Eva
Jan je osvojila 2. mesto v formah, Pia Matko je osvojila

1. mesto v borbah in 3. mesto v formah, Sabina Bec pa je
osvojila 1. mesto v borbah in 3. mesto v formah. Svoj
prvi nastop v veteranski kategoriji pa je odlično zaključil
tudi Simon Jan, ki je v svoji kategoriji po treh zmagah
osvojil 1. mesto v borbah.

Taekwon-Do klub Sun Braslovče

Seznanitev o delu SD po volitvah
Spoštovani,
za nami so še zadnje iz niza volitev, ki smo jim bili priča v tem letu – Lokalne volitve 2014.
Že v tednu po drugem krogu županskih volitev je, 23. 10. 2014, potekala konstitutivna seja Občinskega sveta Občine
Tabor, s svojim delom pa pričeli novoizvoljeni župan in svetniki.
Na konstitutivni seji je bila tudi že imenovana Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere člani
so: ga. Majda Šinkovec, g. Ali Khodary, g. Jernej Gregl, g. Ludvik Miklavc in g. Mihael Centrih. G. Mihael Centrih je bil
kasneje s strani ostalih članov komisije izvoljen tudi za predsednika te komisije.
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Po konstitutivni seji Občinskega sveta se je oblikovala svetniška skupina Socialnih demokratov. Člani skupine so vsi
izvoljeni svetniki z liste SD, za vodjo svetniške skupine pa je bil s strani ostalih članov izvoljen g. Matej Demšar.
Glede imenovanja podžupana Občine Tabor ter nenapisanim političnim pravilom, da sedež podžupana pripada stranki z
največ svetniki v občinskem svetu, je bil s strani Občinske organizacije SD Tabor županu kot podžupanski kandidat
predlagan g. Matej Demšar. Hkrati pa je bilo g. županu tudi predlagano, da se z imenovanjem podžupana odloži do
izsledkov opravljene revizije poslovanja in delovanja občine, saj menimo, da bi imenovanje podžupana v tem trenutku
za občino predstavljalo zgolj dodatno finančno breme ter da je nujnejša ureditev vodenja občinske uprave, saj le-ta že več
kot 6 mesecev deluje brez direktorja.
E: sd.ootabor@gmail.com
www.facebook.com/socialnidemokrati.ootabor
Občinska organizacija SD Tabor

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:
 14. novembra se je rodila 3490 g težka in 49 cm velika deklica Julija staršema Barbari
Kovče Ramšak in Toniju Ramšaku iz Ojstriške vasi.
Ob tem čestitamo tudi naši sodelavki Tatjani Kovče, ki je postala babica.
18. novembra se je rodil 3470 g težek in 53 cm velik deček Jakob staršema Ljubici
Špurej in Gašperju Jazbinšku iz Miklavža.
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.

Iz vrtca in šolskih klopi
Obiskali smo našega prijatelja Jakoba Aljaža
Včasih se zgodi, da nam takšne ali drugačne nesreče preprečijo stik s prijatelji oz. s tistimi, ki jih imamo radi. Tako se je
zgodilo tudi našemu prijatelju Jakobu Aljažu, ki si je doma med igro nogometa zlomil nogo. To ima sedaj v mavcu in ne
more hoditi v vrtec. Ker nam je njegova mamica zaupala, da nas zelo pogreša in da komaj čaka, da nas spet vidi, smo se
odločili, da cicipohod izkoristimo in ga obiščemo v Pondorju, kjer je doma. Bil nas je zelo vesel, mi pa mu želimo, da se
zlomljena kost hitro zaceli in da se kmalu spet vidimo – tokrat v vrtcu.
Prijatelji iz skupine 4–6 let,
Klavdija in Doris
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Gasilci v vrtcu
V mesecu požarne varnosti potekajo številne aktivnosti, ki nas ozaveščajo o delu in požrtvovalnosti gasilcev. Tudi naš
vrtec so obiskali gasilci PGD Ojstriška vas in nam predstavili svoje poslanstvo. Po ogledu gasilskega vozila in opreme so
nam prikazali oskrbo ponesrečenca ter zavarovanje hiše s protipoplavnimi vrečami. Veliko smo videli in doživeli ter se
mnogo novega tudi naučili.
Zahvaljujemo se gasilcem PGD Ojstriška vas, še posebej gasilcu Petru Jezerniku, ki za nas vedno pripravi kaj novega in
zanimivega.
Renata Košica

Naravne oblike gibanja
Na POŠ Tabor so imeli učenci prvega triletja 1. ŠPORTNI DAN – NARAVNE OBLIKE GIBANJA, 10. 10. 2014.
Organizatorka Silva Rizmal je povabila vaditeljico plesa Nadjo Les, Anico Živko iz Tekaške šole Živko v Celju, Petra
Bevca iz ŠD JUDO JAKA iz Vojnika in Miha Miklavca za izvedbo krosa.
- Všeč mi je bilo, ko smo plesali. (Lovro, Urban, Deni)
- Najboljše je bilo teči kros. (Julija, Pija, Zoja)
- Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se tepli in sem Urbana vrgla po tleh. (Marina)
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- Všeč mi je bilo, ko smo se tepli in na krosu.
(Aljaž)
- Tekli smo pri Anici iz tekaške šole Živko,
kar mi je bilo najbolj všeč. (Lara Š., Ana, Tjaš,
Teo)
- Všeč mi je bilo vse. (Matevž)
- Všeč mi je bilo na judu. (Zala, Fedja, Jakob T.,
Jakob J.)
- Lepo je bilo na judu, plesu in pri Anici.
Učenci 1. c z razredničarko Silvo Rizmal
- Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se fotografirali
na startu krosa. (David Lukman, 2. b)
- Zelo sem vesel, ker sem osvojil 1. mesto na krosu. (Mark Marn, 2. b)
- Zelo sem uživala pri plesu. (Taja Vecej, 2. b)
- Ni mi bilo všeč, ker smo ves čas telovadili. Zelo sem bil utrujen. (John Ramšak, 2. b)
Učenci 2. b z razredničarko Katjo Ivezić

Pohod k Šmiglovi zidanici
V ponedeljek, 20. 10. 2014, so imeli učenci 1. triletja POŠ Tabor 2. ŠPORTNI DAN. Na sončen dan smo se pohodniki
povzpeli
do
Šmiglove
zidanice
nad
Grajsko vasjo.
Učence
so
spremljale
razredničarke
Silva Rizmal,
Katja
Ivezić,
Darja Savinek
ter
Manja
Drnolšek.
Med pohodom
smo si ogledali
urejen center
Grajske vasi z
veliko cvetja, s
starim periščem
ob potoku ter
pitnik in klopce
pri cerkvi. Bil
je
prelep
sončno topel jesenski dan, ugoden za spoznavanje bližnjih krajev in vzpetin.
- Na športnem dnevu mi je bilo všeč, ker smo videli veliko zanimivih stvari, ki izvirajo iz starih časov. (Mark Marn, 2. b)
- Všeč mi je bilo, ko smo s prijatelji tekali po hribu pri šmiglovi zidanici. (Pia Eva, 2. b)
- Všeč mi je bilo, ko smo hodili po gozdni poti in smo slišali prepevanje ptičk. (Tjaša Bogataj, 2. b)
- Na športnem dnevu mi je bilo všeč, ker smo tekli po hribu in se igrali za hišo. (Taja Vecej, 2. b)
- Lepo je hoditi v planine. (Franja, 3. c)
- V planinah je najboljša malica. (Lara, 3. c)
- Ob Šmiglovi zidanici smo si naredili bunker. (Maj, Andrej, Gal, Žan, Iza, David, Andraž, Jasna, Ana, Nina, 3. c)
- Najlepše se je bilo igrati v naravi. (Vanesa, 3. c)
Organizatorka pohoda Darja Savinek
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Z vlakom
V sredo, 5. 11. 2014, so imeli učenci 3. razredov OŠ Vransko-Tabor tehnični dan o PROMETU. Organizirala ga je Polona
Vodičar. Učence smo spremljale učiteljice Vodičar, Kaluža, Savinek in K. Završnik.
Komandni stolp na železniški postaji je bil zelo zanimiv. (Iza)
Železniški uslužbenec nam je zanimivo pojasnil in razkazal železniško postajo. (Lara)
Plačilo vozovnice in vožnja z lokalnim avtobusom od Šempetra do Celja je bila super.
(Eva, Jasna, Žan, Ana, Andraž, David, Andrej, Lara, Nina)
Prvič sem videl celjsko tržnico z veliko sadja, zelenjave, kostanja ter obutve, obleke, torbic, sveč in cvetja ter še kaj.
(Andraž, Nina, Lara, Ana)
Zabavno je bilo na otroškem igrišču v celjskem parku. (vsi)
Všeč so mi bile ljubezenske ključavnice priklenjene na Splavarskem mostu nad Savinjo. (Vanesi, Lara, Nina, Franja)
Na železniški postaji v Celju smo si na blagajni sami kupili vozovnico do Polzele. Vožnja z vlakom je potekala mirno in
udobno. Videli smo Petrovče, Žalec in Šempeter. (zelo zanimivo, vsi)
Rada bi videla celjski grad. (Franja, Lara)
Učenci 3. c razreda z razredničarko Darjo Savinek

Ekskurzija v Postojno
Učenci 4. c smo 12. 11. 2014, z razrednikom Brankom Šketa, v organizaciji Simone Jan, prišli v šolo in komaj čakali, da
se odpeljemo v Postojno.
Na poti, na Lomu, smo imeli postanek, da smo pomalicali.
Ko smo prispeli v Postojno, smo si najprej ogledali
Predjamski grad. Ogledali smo si sodno sobo, mučilnico,
WC, cerkvica Žalostne matere božje,… Najbolj slaven
prebivalec gradu je bil vitez Erazem Predjamski, ki ga je
doletela smrt na WC. Videli smo tudi Erazmovo lipo, pod
katero je pokopan. Ogled smo nadaljevali v Vivariju
proteus. Predstavili so nam kratek film o Krasu in življenju
v jamah. Ogledali smo si tudi razstavo metuljev. Seveda pa
smo v Proteusovi jami izvedeli skoraj vse o človeški ribici.
Najbolj zanimiv pa je bil ogled Postojnske jame z vlakcem.
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Videli smo različne dvorane, kapnike in reko Pivko. Največje doživetje pa je bila vožnja z električnim vlakcem po
podzemnih rovih edinstvene Postojnske jame.
Vsi polni vtisov smo se z zamudo v večernih urah vračali domov. Upam, da še kdaj ponovimo takšen lep izlet!
Tajda Strožič, 4. c, POŠ Tabor


V sredo, 12. 11. 2014, smo se učenci četrtih
razredov z avtobusom odpeljali do
Predjamskega gradu. Tam smo si ogledali
veliko različnih soban (viteško sobo,
srednjeveško kuhinjo, mučilnico, zapor,…)
Poslušali smo tudi Erazmovo legendo.
Erazem je bil vitez. Po smrti Erazma je
zaročenka na njegov grob posadila lipo in
tam še raste dandanes. Nato smo si ogledali
skrivni predor, ki vodi do drugega dela gradu,
saj je grad sestavljen iz dveh delov. Po
ogledu gradu smo se odpeljali na ogled
Postojnske jame. Tam smo videli Vivarij in
spoznali posebnost človeške ribice. Njena
posebnost je, da ima na sprednjih nogah tri
prste, na zadnjih pa dva. Potem smo odšli na
kosilo. Nato je sledil ogled Postojnske jame.
Peljali smo se z vlakcem in si ogledali
špagetno dvorano, koncertno dvorano, rdečo dvorano in najlepši stalagmit, imenovan Briljant. Nato smo se z vlakcem
odpeljali do končne postaje in z avtobusom do šole Tabor.
Zala Košica in Špela Marko, 4. c, POŠ Tabor

Aktivnosti naših društev
Pohod za 50 +
Konec oktobra smo pohodniki našega
društva krenili na pohod. Iz Tabora
smo se podali preko Nogradov, mimo
domačij Cunk, Eberlinc, Pošebal v
Loke in nazaj v Tabor. Vreme je bilo
pravšnje za naš podvig, zjutraj malo
megleno, vračali pa smo se v soncu. V
prijetnem
vzdušju,
kramljanju,
obujanju spominov, kratkih energijskih
postankih, lepem razgledu, … nam je ta
triurni jesenski sprehod kar hitro minil.
Srečno do prihodnjič!

Društvo upokojencev Tabor
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Srečanje starejših občanov
Kot vsako leto smo se tudi letos člani društva
upokojencev in ostali starejši občani Občine Tabor,
zbrali na tradicionalnem martinovanju, ki je bilo v
soboto, 8. novembra 2014, v Domu krajanov Tabor.
Kljub turobnemu vremenu se je srečanja udeležilo več
kot 100 občanov. Seveda je k temu pripomogla
odločitev občine, da finančno podpre pogostitev
občanov, ki so starejši od 75 let.
Po pozdravu in uvodnih besedah predsednika
društva g. Milana so nastopili harmonikarji glasbene
šole »Risto Savin« Žalec. Program so nadaljevali
učenci in učenke POŠ Tabor pod vodstvom učiteljice
Manje. Njihovim hudomušnim šalam smo pozorno
prisluhnili in se res od srca nasmejali.
Nekaj lepih misli je izrekel tudi novoizvoljeni taborski župan g. Anton Grobler.Sledil je pevski nastop skupine »Sekstete«.
Njihovo lepo, ubrano petje nam je seglo prav do srca. Še posebej zato, ker so to naše domače taborske pevke. Sledila je
zelo dobra in okusna Martinova pojedina, ki nam jo je kot vsako leto doslej pripravil Slavi Gržina. Da grla niso bila suha,
so se v vlogi »kelnarja« potrudili člani društva DU, Ida pa je zopet poskrbela za rek, ki pravi: »Jabolko na dan, odžene
zdravnika stran«. Ob živi glasbi so se nekateri upokojenci še prav veselo zavrteli. Videti je bilo, da leta nikakor niso
ovira za poskočno polko ali nežen valček.
V upanju, da se ob letu obsorej zopet vidimo, smo se zadovoljni razšli.
Društvo upokojencev Tabor

Naslov državnih prvakov ostal v Kapli
Kot vsako leto se je tudi letos v jesenskem času pričel kviz za gasilsko mladino. Na mladinskem sestanku smo se odločili,
da se podamo v boj s kar štirimi ekipami. Priprave so bile predvsem naporne in zahtevne. V začetku oktobra smo z
ekipami pričeli s praktičnimi vajami in teorijo o požarni preventivi. Skozi prvo tekmovanje smo se prebili 18. oktobra na
osnovni šoli Trje s tremi ekipami. Četrta ekipa – pionirji so namreč zasedli nehvaležno 4. mesto.
Drugo tekmovanje Savinjsko-Šaleške regije
je bilo 15. novembra v Škalah. Tam so
mladinci zasedli odlično 2. mesto, mladinke
7. mesto ter pripravnice 3. mesto. Prvi dve
mesti sta vodili na državno tekmovanje in
tako smo 22. novembra, zjutraj ob šesti uri,
krenili z ekipo mladincev na pot proti
Črenšovcem v Pomurju, kjer se je odvijalo
državno tekmovanje. V podporo ekipi, so
zraven odšle tudi pripravnice, spodbujale
in držale pesti, da bi Tajda, Alja in Urh z
mentorico Jano obranili naslov prvakov v
kategoriji mladincev, ki so se ga preteklo
leto veselile one. S kar precej treme so se spopadli z prvo nalogo, in sicer gasilska znanja od 5 proti 0 in jo uspešno
premagali. Sledil je praktični del, kjer so apsolutno premagali vse ekipe v kategoriji, nato je sledil še samo pisni del, ki pa
sploh ni bil problem, saj so imeli več kot dovolj znanja. Skupno število točk, ki so jih dosegli, je bilo dovolj za prvo mesto
in s tem naziv državni prvaki je bil njihov. Sledilo je nepopisno veselje, tudi kakšna solza je pritekla iz njihovih in naših
oči. Čakala nas je še samo pot domov v Kaplo, kjer pa so našim prvakom naredili veličasten sprejem.
Več o samem kvizu in ostalih dejavnostih v društvu pa v naslednjih Novicah.
NA POMOČ!
Martina Pustoslemšek
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Tekaška proga bo urejena
Ljubitelje belih poljan obveščamo, da bo v Ojstriški vasi pri Cukalovem kozolcu
urejena proga za tek na smučeh. S pogruntavščino zdrave kmečke logike Leopolda
Topovška traktor v zimskem času postane ratrak. Ker je vedno večje zanimanje za
ta zdrav šport in relativno poceni rekreacijo, vas vljudno vabimo, da se nam
pridružite, seveda v kolikor nam bo narava nasula dovolj snega. Na voljo vam bodo
tudi zastonj strokovni nasveti.
ŠD Tabor, Viki Urankar

Iz domače župnije
Advent – čas pričakovanja jezusovega rojstva
Zadnji novembrski dan leta 2014 bomo vstopili v novo cerkveno – evharistično leto. Cerkveno leto se vsako leto začenja s
t. i. adventnim časom. Advent je že praznovanje, saj je radostni čas čakanja na veliko obljubo in je zaznamovan z vdano,
ponižno in zaupljivo molitvijo ter s hrepenenjem po nebeških vrednotah. Advent obsega štiri adventne nedelje. V teh
nedeljah bomo veselo pričakovali Gospoda, ki prihaja. V Božji besedi bomo večkrat slišali preroka Izaija, ki je Izraelcem
že pred davnimi časi po Božjem naročilu spregovoril o Odrešeniku.
Pridi, Gospod Jezus! To je adventna prošnja. Klic človeškega srca h Kristusu.
Megla leži nad polji, postalo bo hladneje, noči bodo jasne in mrzle, morda zapade tudi prvi sneg. Vendar že v tem času
doživljamo skrivnost, novo življenje. Na drevju in grmovju so vse bolj opazni nastavki novega življenja, ki se bo razvilo
spomladi. Tako je tudi za nas kristjane adventni čas simbol prihajajočega življenja v Kristusu.
Božič, praznik Odrešenikovega rojstva, ki ga
praznujemo po četrti adventni nedelji, 25.
decembra, bo res lepo in praznično doživetje, če
bomo adventni čas preživeli načrtovano in
premišljeno.
Večer pred prvo adventno nedeljo
pripravimo (naredimo sami ali kupimo)
adventni venček.
Na prvo adventno nedeljo venček v
družinskem krogu blagoslovimo in ga
postavimo na vidno mesto, da bomo
lahko na njem prižigali svečke ob
skupnih obedih in pri skupni molitvi.
Na adventnem venčku prižigamo svečke. Prvi adventni teden samo eno, drugi dve, tretji tri in četrti vse štiri.
Adventna barva je vijolična, zato so tudi svečke v tej barvi, tudi duhovnik ima mašni plašč vijolične barve.
Če je le mogoče, si določimo uro ob kateri se bomo vsak večer zbrali in skupaj molili večerno molitev ali prebrali
odlomek iz Svetega pisma.
Družino bo poleg molitve zagotovo povezovala preprosta, a dejavna družinska igra. Vsak družinski član naj si
izbere svoje, lahko skrivnostno, dobro delo, ki ga bo skrbno in z veseljem opravljal v adventnem času, lahko pa se
gremo ves advent igro skritega prijatelja.
Že v začetku adventnega časa naj vsak družinski član razmisli, kakšne jaslice bomo letos postavili. Ob koncu
tedna v družinskem pogovoru zamisli združimo in naredimo načrt postavitve jaslic za božič 2014.
Na god sv. Lucije (13. december) bo zadnji čas, da posejemo božično žito v lončke, ki nam bo služilo kot zelenje
ob jaslicah in pomeni večno življenje.
Pravočasno preglejmo v kakšnem stanju so jaslične figurice. Morda je potrebno kaj popraviti ali celo dokupiti.
Že v drugem adventnem tednu izdelajmo ali kupimo božične voščilnice, jih pravočasno napišimo in odpošljimo.
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Pazljivo spremljajmo vremensko napoved, da bomo pravočasno nabrali svež mah. Če ga naberemo prezgodaj, se
nam posuši, če nam ga pokrije sneg, ga iščemo kot srna zelenje.
Če ohranjamo lepo, staro navado temeljitega predprazničnega čiščenja, naredimo to najkasneje v tretjem
adventnem tednu.
Tudi peko božičnega peciva opravimo v tretjem adventnem tednu ali najkasneje v začetku četrtega, le naj zadiši
po cimetu, medu, marcipanu, …
Četrto adventno nedeljo nam bodo skavti prinesli betlehemsko lučko miru. Podarimo jo drug drugemu in z njo
tudi mir. Luč nam sveti v temi, luč reši ljudi strahu.
Naredimo si podroben seznam stvari, ki jih je potrebno pred prazniki še kupiti, da bomo kupili vse naenkrat in ne
bomo tekali po trgovinah in kupovali nepotrebnih stvari.
Ne kupujmo daril. Obdaril nas je že Miklavž. Ne pozabimo, ob božiču nam je največje darilo Jezus Odrešenik
sam.
Bodimo skromni, praznovanje je najlepše zaradi naših lepih medsebojnih odnosov in z našim iskrenim, čistim
srcem.
Dogovorimo se, kako si bomo razdelili dela pri postavitvi jaslic. Vsak družinski član naj ima svoje opravilo. Ne
pozabimo: bolj so jaslice skromne, bolj so podobne resničnosti pred dobrimi 2000 leti na betlehemskih poljanah.
Božični večer – sveti večer je namenjen praznovanju. Pokadimo hišo ali stanovanje, ob jaslicah prepevajmo in
molimo. Na sveti večer ni prostora za osamljenost in ni prostora za hrup.
Na sveti večer z angeli prepevam: »Slava Bogu na višavah, mir ljudem na zemlji.«

Želimo vam lepo doživet in blagoslovljen adventni čas.
P.S. Adventne venčke boste lahko kupili v soboto, 29. novembra, pred večerno sv. mašo in na prvo adventno nedeljo.
Ponudila vam jih bodo dekleta iz naše misijonske skupine, ki so z izkupičkom od prodanih venčkov botre etiopski deklici
Selamawit Aymut.
Vida Slakan

Literarni utrinki
Mladost I.

Mladost II.

Ko si ihtela,
sem jokal s tabo.
Ko si besnela v svoji nesreči,
sem te umirjal!
Ko si bila srečna,
sem bil srečen s tabo!
Ko si želela hoditi v nedogled,
sem hodil s tabo!
Ko si začela piti,
sem pil še jaz,
ko si se poročila
se nisem poročil s tabo!!

Zakaj morajo tvoje oči
ukresati velik plamen,
ki si ga ne želim?

TKsm

Zakaj vedno,
ko tvoje solze božajo moja lica,
sije sonce?
Zakaj tvoj duh telesa
objokuje prejšnje trenutke
najinega slovesa?
Zakaj ne priznaš
ničelnosti trenutkov
tvoje ljubezni?
Bil sem …
naiven!!!
TKsm
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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).
.

Vladimir Levstik, pisatelj in prevajalec, II. del

Vladimir Levstik se je rodil leta 1886 v Šmihelu nad Mozirjem. Prvi za Cankarjem se je
preživljal kot poklicni pisatelj. Bil je tudi pesnik, časnikar in predvsem prevajalec. Svoje
najboljše prozno delo Gadje gnezdo je pisal v Taboru, kjer je živel pri svoji sestri Veri,
osnovnošolski učiteljici. Umrl je leta 1957 v Celju.
Gadje gnezdo je zasnoval spomladi 1917, pisal pa novembra in decembra 1917 ter
januarja 1918. Za prizorišče je izbral slovensko vas, ki
jo pretresa vojna. Gre za Andraž nad Polzelo, kraj
avtorjeve prve mladosti. Razčlenjenost pokrajine,
prometnice, potok (Ložnica), bližnji trg z usnjarno
(Šoštanj) in trg s premogovnikom (Velenje) sicer niso
poimenovani, a so razložljivi. Mesto s tlakovanim trgom
in s kipom na podstavku pred kasarno, je Celje s
takratnim trgom Jožefa II., s cesarjevim kipom in
mestno kasarno. Čeprav bi se Savinjčanom rad čim
Levstik leta 1895 s sestrama, desno
Vera, kasneje učiteljica v Taboru.
prej
umaknil,
je
pokrajina
vendarle
vplivala
nanj.
Gadje gnezdo, izdaja iz leta 1958.
Osrednji literarni lik je vdova Kastelka, ki je podoba naravne, neuklonljive, surove, a srčno dobre ženske, ki gara ter živi
samo za kmetijo in gade, kakor sama imenuje svoje tri sinove. Z nečloveškimi napori je obnavljala in reševala propadlo
gospodarstvo. Otroke je izšolala in vzgojila v narodno zavedne izobražence. V deželo pa je prihrumela vojna. Starejša
Kastelkina otroka so mobilizirali v avstrijsko vojsko. Prvi je umrl v Galiciji, drugi ob Soči. Najmlajši sin se je iz taborišča
vrnil na smrt bolan. Na videz neranljivo, železno ženo je že smrt prvega sina močno prizadela. Njena energija in
življenjska vedrina se je preobrnila v obup, otopelost, skoraj blaznost. Pripisovala si je krivdo za vso nesrečo svojih otrok.
K življenju jo je vrnilo nepričakovano izboljšanje v bolezni najmlajšega sina. Imela je komu prepustiti domačijo, ki je bila
plod njenega garanja, ko pa je dočakala še svobodo domovine, je mirno umrla. Kastelki je Levstik dal marsikatero potezo
svoje matere, ki ji je delo tudi posvetil. Gadje gnezdo je v odločilnem letu 1918 odigralo pomembno vlogo v krepitvi
slovenskega narodnega ponosa.
S svojim prevajalskim opusom je Levstik Slovencem bolj kot kdorkoli dotlej odprl
zakladnico ruske literature. Njegovi najvažnejši prevodi so prevodi Gogolja, Tolstoja,
Dostojevskega, več del Puškina in Alekseja Tolstoja. Poleg Rusov je slovenil še
Francoze, Angleže in Američane. Prevedel je Flaubertovo Gospo Bovary, več Balzacovih
del in Zolaja, Defoejevega Robinzona in del Scottovega Ivanhoeja. Slovenska literarna
zgodovina Levstika ceni kot doslej najplodovitejšega in hkrati enega najboljših
slovenskih prevajalcev. Leta 1949 je prejel Prešernovo nagrado za dobre prevode, zlasti
za prevod Gogoljevega Tarasa Bulbe.
V žalski knjižnici, tudi v Občinski knjižnici Tabor, lahko najdete Levstikova izvirna dela
in prevode in tudi tako spoznate literata, ki je nekaj časa živel v našem domačem kraju in
pisal o bližnjih vaseh.
Pripravila: Ana Leskovšek
Levstik leta 1940.

Vir: wikipedija, Vladimir Levstik
Igor Grdina: Vladimir Levstik v času in prostoru. V: Vladimir Levstik: Hilarij Pernat. Obzorja, Maribor, 1995.
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Zgodilo se bo

VABIMO
vas na predavanje z naslovom

ODGOVORNOST SOBIVANJA,
ki bo v četrtek, 4. decembra 2014,
ob 19. uri,
v sejni sobi Občine Tabor.

Predaval bo
g. TOMISLAV BRUMEC, dipl. pranoterapevt.

Kontakt: Damijana Lukman, 031 328 990
Vstopnine ni!
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ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN
TABOR

VABILO
Sekcija namiznega tenisa prireja
v soboto, 6. 12. 2014,

MIKLAVŽEV TURNIR v namiznem tenisu.
Turnir se prične ob 14.30,
prijave se sprejema pol ure pred pričetkom tekmovanja.
Dodatne informacije na tel: 031 474 653
Vljudno vabljeni!
Vodja sekcije: Stane Petrič
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občinska knjižnica tabor
Otroci, otroci …

V Občinsko knjižnico Tabor že prihaja
Božiček.
Z vami bo v torek, 16. decembra 2014,
od 13.45 do 15. ure.

Božičkovi palčki so mi prišepnili, da bo Božiček
svoj obisk v knjižnici popestril tudi s pravljico. Kdo
pa jo bo pripovedoval, Božiček ali Rudolf, preverite
kar sami.
Se vidimo …

Oglasi
Spoštovani!
Glasbena šola »Risto Savin« Žalec vas vljudno vabi na

DOBRODELNI KONCERT »GLASBENE ŽELJE«
v korist šolskega sklada, ki bo

v četrtek, 4. 12. 2014, ob 19. uri,
v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu.
Za vse informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu:
gszalec.tajnistvo@amis.net ali po telefonu na številki: (03) 710 28 60.
Vljudno vabljeni!
mag. Gorazd Kozmus,
ravnatelj
Nudimo vam:
Kmetija Laznik vas vabi
v soboto, 6. 12. 2014, od 9. ure dalje, da nas obiščete.
Nudimo vam:
sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne izdelke...

Vabljeni!

- prevoz hlodovine z gozdarsko prikolico,
-razrez hlodovine,
- izdelki iz stavbnega mizarstva in
tesarstva,
- drugi izdelki iz lesa.
Informacije: Žan, 041-581-337

Informacije: Adi, 041-543-396
Kmetija Laznik
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – december 2014
DATUM
2. 12. 2014

PRIREDITEV

KRAJ

VRTEC NA OBISKU

Občinska knjižnica Vransko

OGLED IN VODSTVO PO ETNOLOŠKI
ZBIRKI

»Pr' Knežari« v Brodeh 20

3. 12. 2014
9.00–12.00

OGLED IN VODSTVO PO
SCHWNTNERJEVI HIŠI

Schwentnerjeva hiša

3. 12. 2014
9.00–12.00

ŠIVANJE PRAZNIČNIH OKRASKOV Z
LEO ZUPAN
Ustvarjalnica v Schwentnerjevi hiši

3. 12. 2014
9.00–12.00

3. 12. 2014
18.30

Schwentnerjeva hiša

SKANDINAVIJA
Potopisno predavanje o potovanju po Danski,
Švedski, Norveški. Predava Damjan Jevšnik

Schwentnerjeva hiša

5. 12. 2014
17.00
6. 12. 2014
10.00

MIKLAVŽEVANJE

Cerkev sv. Mihaela

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR
V ODBOJKI

Športna dvorana Vransko

6. 12. 2014
10.00

VESELI CIRKUS OTOŽNEGA KLOVNA
Otroški abonma in izven

Kulturni dom Vransko

8. 12. 2014
10.00–12.00
9. 12. 2014
10.30

PREGLED IN SERVIS GASILNIH
APARATOV

Gasilski dom Vransko

BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI

Naš dom

12. 12. 2014
19.00

VZGOJA ZA VREDNOTE – VZGOJA ZA
ČLOVEKA
Večer za starše
ZIMA BO
Odprtje prodajne slikarske razstave likovne
sekcije KUD ŽALEC in koncert Klavirskega tria
Rupnik
KD VRANI VRANSKO : NAZARJE
Košarka

13. 12. 2014
19.30

SLEPARJA V KRILU
Gledališki abonma in izven

Kulturni dom Vransko

16. 12. 2014
12.00–13.15
16. 12. 2014
18.00

BOŽIČEK VAS PRIČAKUJE

Občinska knjižnica Vransko

BOŽIČNO – NOVOLETNA
USTVARJALNICA

Občinska knjižnica Vransko

20. 12. 2014
18.00

PRIREDITEV V POČASTITEV DNEVA
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Kulturni dom Vransko

22. 12. 2014
19.00

VELIKI BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERT

Športna dvorana Vransko

23. 12. 2014
17.30

PRIHOD BOŽIČKA Z OBDAROVANJEM

Športna dvorana Vransko

ŽIVE JASLICE

Trg Vransko

BOŽIČNI POHOD NA ČRETO

Start pred občinsko stavbo

27. 12. 2014
19.30

HRESTAČ
Ponudba izven abonmaja – balet

SNG Maribor

31. 12. 2014

SILVESTRSKI POHOD

Start pred občinsko stavbo

9. 12. 2014
17.00
12. 12. 2014
18.00

24. 12. 2014
18.00
23.00
25. 12. 2014
17.00

ORGANIZATOR
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
Župnija Vransko
(031 227 694)
Športno društvo Vransko
(031 283 113)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
PGD Vransko
(031 378 199)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

Energetika Vransko

Ljudska univerza Žalec
(03 713 35 50)

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)

Športna dvorana Vransko

KD Vrani Vransko
(031 475 072)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občina Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10,
041 238 749)
Občina Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
FD Vransko
(031 515 818)
PD Vransko
(051 266 840)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
PD Vransko
(041 464 185)
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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.
TABOR IZ ZRAKA

Foto: Peter Strouhal
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... in še modrosti naših babic
 Na Barbaro (4. 12.) mraz, bo trajal ves zimski čas. 
 Dnevi od Lucije do božičnega dne ( 13. 12.-25. 12.) vreme vseh mesecev za drugo leto povedo. 
 Tepežni dan (28. 12.) oblačen, ne boš ob letu kruha lačen. 

Koledar dogodkov in prireditev – november in december
SOBOTA, 29. NOVEMBER
od 15.00 do 17.00: Izdelovanje novoletnih voščilnic in
okraskov
Dom krajanov Tabor
Turistično društvo Tabor (031 705 469)
NEDELJA, 30. NOVEMBER
ob 8.00: Kmečka tržnica
Parkirišče župnijske stavbe
Čebelarsko društvo Tabor (031 766 533)
ČETRTEK, 4. DECEMBER
ob 19.00: Predavanje: Odgovornost sobivanja
Tomislava Brumca
Sejna soba Občine Tabor
Damijana Lukman (031 328 990)
PETEK, 5. DECEMBER
ob 17.00: Prihod sv. Miklavža
Dom krajanov Tabor
Društvo žena in deklet Občine Tabor (031 762 324)

SOBOTA, 6. DECEMBER
ob 14.30: Miklavžev turnir v namiznem tenisu
(prijave pol ure pred turnirjem)
Dom krajanov Tabor
Športno društvo Partizan Tabor – namiznoteniška
sekcija (031 474 653)
ČETRTEK, 11. DECEMBER
ob 17.00: Predstavitev uporabe defibrilatorja
Sejna soba Občine Tabor
Župan in OU Občine Tabor (03/ 705 70 80)
TOREK, 16. DECEMBER
od 13.45 do 15.00: Obisk Božička v Občinski knjižnici
Tabor
Občinska knjižnica Tabor
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

»Dvakrat ne moreš živeti.«
(Kajetan Kovič)

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: Grenko tisk storitve, d.o.o.
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