Pozdrav urednice izpod Krvavice
V decembrskih Novicah boste dragi občani in drage občanke našli prilogo – koledar za leto
2016. Na njem boste videli letalski posnetek Tabora, delček naše zgodovine, ostanke nekdaj
mogočnega gradu Ojstrica, fotografijo srnjaka v zimski idili in fotografijo našega
tradicionalnega praznika Šentjurskega sejma. Na hrbtni strani koledarja boste našli koristne
informacije v zvezi z delovnim časom, telefonskimi številkami ter elektronskimi naslovi
občine, pošte, naših zavodov, upravne enote, Pravne klinike ter naših trgovin.
Mesec december je povezan s prazniki, s čarobnostjo božiča in postavitvijo smreke in jaslic, ko se spominjamo rojstva
Jezusa Kristusa. To je družinski praznik, za katerega je značilen obisk polnočnice, družina se zbere in si vzame čas za
vrednote, ki jih ne moremo kupiti. V prihajajočem novem letu vam želim obilo sonca, smeha in predvsem zdravja.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Veseli december
December je za nekatere najlepši del leta. Vrstijo se praznovanja in dogodki – Miklavž in Božiček za naše najmlajše, božič
– krščanski praznik in nazadnje tudi silvestrovo – pričakovanje novega leta.
Veliko je raznih zaključkov leta, kjer se srečujemo sodelavci, znanci in prijatelji. Obujamo spomine na preteklo leto in si
voščimo lepe želje za prihodnje!
Kaj si naša lokalna skupnost želi in potrebuje? V proračunu za leto 2016 in naših NRP-jih je veliko potreb.
MOGOČE PA DOBIMO BANKOMAT NAZAJ V PREDDVERJE OBČINSKE STAVBE?
V adventnem času vam želim veliko radosti, doživetje božiča in novega leta naj bo za vse občane nepozabno!
VESEL BOŽIČ TER SREČNO, ZDRAVO, ZADOVOLJNO IN USPEŠNO NOVO LETO 2016 VAM ŽELI
Župan Tone Grobler.
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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 prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava
na tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom
(t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem
sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov,
stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne
zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja (zapuščinski
postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.
Veselimo se srečanja z vami!

Na navedeno telefonsko
številko in e-naslov
miha.centrih@pravnak
linika.si
se
lahko
obrnete
tudi
z
vprašanji,
ki
se
nanašajo
na
delo
občinskega sveta in
nasploh Občine Tabor.
Kot svetnik, izvoljen v
volilnem okraju Loke,
sem vam na voljo v
prostorih
Občine
Tabor tudi v času
uradnih ur Pravne
klinike, torej vsako
prvo sredo v mesecu
med 17.00 in 19.00.

Vaša pravna klinika

Prejeli smo
3. Navihan večer uspel!!!
Navihani muzikanti smo v soboto, 21. 11. 2015, v Domu krajanov Tabor pripravili že 3. samostojni koncert ob izidu naše
druge CD plošče. Še vedno smo pod vplivom sobotnega večera, ki nam je uspel, kot smo si zaželeli. Pred nabito polno
dvorano smo predstavili
svojo drugo zgoščenko, na
kateri je večina skladb čisto
lastnih in smo nanjo zelo
ponosni.
Radi bi se zahvali vsem
nastopajočim, voditeljema,
ozvočevalcu, donatorjem ter
vsem, ki so kakorkoli
pripomogli k izdaji CD
plošče
in
organizaciji
koncerta. Največja zahvala
pa
seveda
gre
vam,
gledalcem, ki ste bili na
koncertu in ki ste nas
spremljali z aplavzi, saj ste
nam dali dodaten zagon in
voljo, da se naslednje leto
zopet srečamo v Taboru in
pripravimo 4. Navihan večer ob praznovanju naše 5. obletnice delovanja.
Če si želite novo CD ploščo Navihanih muzikantov z naslovom Navihan večer, jo lahko dobite pri članih ansambla ali
naročite na mailu info.navihanimuzikanti@gmail.com, cena je 10 € + darilo, koledar 2016.
Navihani muzikanti
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Tudi Taborčani uspešni na državnem prvenstvu
Taekwon-Do klub Sun Braslovče je uspešno nastopil na zadnjem tekmovanju v letu 2015, in sicer na državnem prvenstvu.
Skupno so osvojili 40 medalj, od tega 14 zlatih, 11 srebrnih in 15 bronastih, kar je zadostovalo za odlično tretje mesto v
skupnem seštevku
med klubi. Med
tekmovalci so bili
zelo uspešni tudi
Taborčani, ki že
vrsto let uspešno
branijo
barve
braslovškega
kluba.
Z
naslovom
državnega prvaka
so se domov vrnili
Ema Mešič, ki je
ponovila
lanski
rezultat, in Pia
Matko
med
kadetinjami, obe v borbah, ter Robi Mešič v formah med veterani. Druga mesta so osvojili Andrej Vian Vertovšek v
borbah, Ema Mešič in Pia Matko v formah, vsi med kadeti. Tretje mesto pa je osvojila tudi Ana Mešič med mlajšimi
kadetinjami v formah. Tudi Simon Jan, ki je zaposlen na Občinski upravi Občine Tabor, je med veterani uspešno ubranil
naslov državnega prvaka v borbah, ki mu je dodal tudi naslov državnega prvaka v testu moči in tako bil izbran za
najuspešnejšega veterana tega državnega prvenstva.
TKD Sun Braslovče

Končana je obnova kozolca
Obnova kozolca je končana. Hvala vsem, ki ste pomagali, da smo lahko kozolec obnovili v tako kratkem
času. Posebna zahvala gre Slovenski ljudski stranki za vso denarno pomoč, ki je bila zbrana s
prostovoljnimi prispevki.
Hvala!
Gostinstvo Lisjak

Višja denarna socialna pomoč in otroški dodatki, več državnih štipendij
S 1. januarjem 2016 v veljavo stopita Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih in
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Z januarjem se tako zvišuje osnovni znesek minimalnega dohodka iz 270,82 evrov na 288,81 evrov,
kar pomeni, da se znesek redne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in
posmrtnine zviša na 288,81 evra za samsko osebo. Najvišji možni varstveni dodatek za samsko osebo
bo od novega leta dalje 470,76 evra, trenutno je 465,71 evrov.
Vse vloge, oddane v mesecu decembru, bodo odločene po novi zakonodaji. Upravičenci, ki že imajo odločbo o priznanju
pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, pa lahko ne glede na obdobje veljavnosti te odločbe pred
potekom obdobja, za katerega jim je bila pravica priznana, v roku od 1. januarja 2016 do 29. februarja 2016 uveljavljajo
odmero teh pravic po novi zakonodaji.
Do državne štipendije bodo upravičene družine s povprečnim mesečnim dohodkom 56 % na družinskega člana, prav tako
se bodo zvišali zneski otroškega dodatka v petem in šestem dohodkovnem razredu za 10 %, to je na raven pred
uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Podaljša pa se »zamrznitev« 7 in 8. dohodkovnega razreda.
Pripravila: Alja Vipotnik, CSD Žalec
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Zakaj, kako, kdaj in kje prijaviti začasno prebivališče?
Selitve spremljajo človeštvo skozi vso njegovo
zgodovino in se izražajo v obliki stalnega ali začasnega
preseljevanja oseb, kar je povezano tudi z našim
prebivališčem. Tokrat vas bomo seznanili z obveznostjo
prijave začasnega prebivališča.
Zakon o prijavi prebivališča določa, da kadar se
preselimo na nov naslov in se tam zadržujemo ali začasno
prebivamo zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov,
vendar na tem naslovu nimamo namena stalno prebivati,
smo dolžni prijaviti začasno prebivališče.
Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo veljavno
dovoljenje za prebivanje v RS, moramo/morajo sami
prijaviti začasno prebivališče v treh dneh od dneva
naselitve, če se nastanimo ali začasno prebivamo zunaj
naselja stalnega oziroma začasnega prebivališča, in sicer
v objektih kot so počitniške hiše, stanovanja in drugi
objekti, če nameravamo v tem naselju prebivati več kot
60 dni. To lahko brezplačno opravimo osebno na
katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju
Republike Slovenije ali prek enotnega državnega portala
e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijavo
prebivališča pa lahko z našim pisnim pooblastilom opravi
tudi tretja oseba. Osebnih dokumentov nam ni treba na
novo urejati, saj so na njih naši podatki o stalnem
naslovu.
Če prijavljamo začasno prebivališče osebno na upravni
enoti ali krajevnem uradu, moramo priložiti veljaven
osebni dokument, opremljen s fotografijo, in dokazilo, da
imamo pravico do prebivanja na naslovu, ki ga
prijavljamo. Kot dokazilo, da imamo pravico do
prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu,
najemna ali podnajema pogodba ali pisno soglasje
lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma
upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja
lastnika ni potrebno overjati. Če je nepremičnina, na
naslovu katere želimo prijaviti začasno prebivališče,
vpisana v register prostorskih enot, nam ni treba
dokazovati lastništva nad to nepremičnino, saj te podatke
pridobimo na upravni enoti po uradni dolžnosti.
Tujci, ki imate veljavno dovoljenje za prebivanje ali
potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji,
vendar v Republiki Sloveniji nimate prijavljenega
stalnega oziroma začasnega prebivališča pri upravni
enoti, morate začasno prebivališče prijaviti v treh dneh od
dneva naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za
začasno prebivanje tujca ali potrdila o prijavi prebivanja
v Republiki Sloveniji.
Tujci, ki nimate dovoljenja za prebivanje v Republiki

Sloveniji in niste nastanjeni v nastanitvenih objektih, za
vstop v našo državo in bivanje pri nas pa ne potrebujete
vizuma, se morate prijaviti pri pristojni policijski postaji
v roku treh dni po prehodu državne meje oziroma po
spremembi nastanitve. V Slovenijo lahko vstopate in
bivate največ 90 dni v obdobju 180 dni.
Posamezniku, mlajšemu od 18 let, in posamezniku, ki ni
poslovno sposoben, prijavijo začasno prebivališče starši
ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V
primeru, ko živijo starši ločeno, otroka prijavi tisti izmed
roditeljev, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem
otrok stalno prebiva. Pri tem pa velja izjema za
posameznike, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15
let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno
poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da
morajo sami prijaviti začasno prebivališče.
Na upravni enoti na podlagi veljavnega osebnega
dokumenta preverimo vašo identiteto, pravilnost naslova,
ustreznost dokazil o pravici do prebivanja na
prijavljajočem naslovu ter veljavnost dovoljenja za
prebivanje – v primeru, ko prijavlja prebivališče tujec.
V primeru e-prijave začasnega prebivališča lahko na
katerokoli upravno enoto v Republiki Sloveniji po
elektronski poti pošljete elektronsko podpisan in
izpolnjen obrazec za prijavo začasnega prebivališča in
skenirano dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki
ga prijavljate. Tudi v tem primeru na upravni enoti
preverimo vašo identiteto, vendar na podlagi uradnih
evidenc, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici
do prebivanja na prijavljajočem naslovu ter veljavnost
dovoljenja za prebivanje. Poleg tega pa preverimo še
veljavnost elektronskega podpisa. V primeru elektronske
prijave prebivališča vam bomo na upravni enoti po
uspešnem evidentiranju prijave začasnega prebivališča
izdali potrdilo o prijavi začasnega prebivališča in vam ga
poslali po pošti.
Zakon določa, da prijava začasnega prebivališča lahko
traja največ eno leto. V primeru daljšega začasnega
prebivanja moramo
obnoviti
prijavo
začasnega
prebivališča v roku osmih dni od poteka trajanja
prijavljenega začasnega prebivališča oziroma v osmih
dneh od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje
oziroma potrdila o prijavi prebivanja v Republiki
Sloveniji. Ne smemo pa pozabiti, da smo tudi pri obnovi
začasnega prebivališča dolžni predložiti dokazilo o
pravici do prebivanja na naslovu. Če v roku osmih dni od
poteka trajanja začasnega prebivališča ne obnovimo
začasnega prebivališča, se šteje, da nimamo prijavljenega
začasnega prebivališča na tem naslovu.
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Obstajajo zakonske izjeme, v katerih primerih prijava
začasnega prebivališča ni potrebna za posameznike:
– ki se nastanijo v objektih ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve, ministrstva, pristojnega za obrambo, in
Slovenske vojske, ki so namenjeni za potrebe opravljanja
službe;
– ki se nastanijo v bolnišnici ali v drugem zdravstvenem
zavodu zaradi zdravljenja;
– ki se nastanijo v zatočiščih za žrtve nasilja v družini;
– ki so pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč, če
na povabilo Republike Slovenije sodelujejo pri
odpravljanju posledic naravnih nesreč;
– ki se kot državljani, ki jim je bil priznan ugovor vesti
vojaški dolžnosti, zaradi opravljanja nadomestne civilne
službe ali drugega predpisanega usposabljanja za zaščito
in reševanje, nastanijo v objektih organizacij, ki to službo
ali usposabljanje izvajajo.

Ob tem bi vas radi opozorili, da posameznik, ki ima
stalno prebivališče in eno oziroma več začasnih
prebivališč, na upravni enoti določi oz. sporoči naslov za
vročanje. Kot naslov za vročanje lahko določimo le
naslov, na katerem imamo prijavljeno stalno ali začasno
prebivališče. V kolikor kot naslov za vročanje določite
naslov začasnega prebivališča, pa vam nato to poteče, vi
pa ga ne obnovite, se za naslov za vročanje šteje naslov
vašega stalnega prebivališča. Priporočamo, da se na pošti
pozanimate glede preusmeritve poštnih pošiljk.
Na koncu naj izkoristim priložnost, da skupaj s sodelavci
UE Žalec želim vsem vašim občanom in občankam
prijetne novoletne praznike in srečno 2016.

Simona Stanter, načelnica

Iz vrtca in šolskih klopi
Zadnji letošnji pozdrav
Mesec november nam je tako
hitro minil, da se vam nismo
uspeli
oglasiti.
Naj
vam
predstavimo nekaj dejavnosti, ki
smo
jih
počeli
do
teh
predprazničnih dni. Poskusili smo
uživati v vsakem trenutku krasne
jeseni, ki nas je dolgo božala s
toplimi žarki. Odpravili smo se
na nekaj pohodov, se okopali v
listju, ga grabili, nalagali …
Spoznavali smo se s čebelami, ki
nam vedno pripravijo odličen
med, da z njim nazdravimo s
čajem ali ga namažemo na kruh,
v vsaki obliki nam prija.
Pripravili smo si mini čebelnjak,
v katerega smo razvrščali barvne
rožice.
Za konec nas je razveselil še sneg, ki ga je bilo ravno toliko, da smo spoznali, kako je mrzel in moker – na sankaške
podvige pa še čakamo. Mraz nam je prinesel veliko oblačil, zato smo se z njimi igrali tudi v igralnici in celo stopili v
mamine čevlje – dobesedno.
Zdaj nas dohiteva praznično razpoloženje, ki bo sijalo in utripalo še po novem letu. Naj vas čas ne prehiti, naj nam nasuje
snega in nas vsaj za trenutek umiri. Pa srečno.
Mateja Jezernik, Jerneja Zajec in Katja Podgoršek
Oddelek 1–2 leti
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Srečanje s Friderikom
V sredo, 2. 12. 2015, smo v Vrtcu Tabor imeli srečanje s starši. Imeli smo nočni pohod z velikim razkritjem. Najprej smo
sledili osvetljenim tablicam, ki so nas vodile in dajale namige, kdo je naš Friderik. Friderika so otroci poznali preko pisem.
Ko smo se vrnili nazaj s pohoda, smo spili čaj, nato pa smo se vsi ozrli proti osvetljenemu oknu, na katerem se nam je
prikazal SOKOL SELEC.

To je bil naš Friderik, ki nam je povedal, da v njem živi duh Friderika Celjskega, ki ga nosi s sabo po vsem kraljestvu
Matere narave. Mati narava pa je v svojih gozdovih gostila njegovo Veroniko, ki se je skrivala pred Hermanom. Ker je bil
Friderikov duh z nami, se nam je za trenutek pokazala tudi Veronika kot senca pravljičnosti na šolskem oknu.
Njuna duša poje pesem ljubezni, naša dejanja pa pomagajo ohranjati naravo v njeni čistosti in nenehnem dajanju. Friderik
se nam je zahvalil in nas povabil, naj sledimo njegovim pismom tudi naprej.
Manica, Mateja in Nives

Pohod po Mestnem gozdu Celje
V soboto, 28. 11. 2015, smo se
šolski planinci odpravili v Mestni
gozd Celje, na ogled hišice na
drevesu. Pred POŠ Tabor smo se
zbrali v jutranjem času in se s
kombijem odpeljali do Celja. Pot
smo nadaljevali peš in se vzpenjali
po zelo strmih poteh. Na poti so nas
spremljale zanimivosti gozda, ki so
bile napisane na posameznih tablah.
Vsak od nas je prebral eno
zanimivost gozda. Jaz sem prebrala
članek z opisom gozdnih poti in
pomenom drevesnih korenin. Zelo
zanimivo je, da te korenine ščitijo
spodnje hiše pred plazovi. Namesto
markacij, kot jih poznamo mi, so
bili posebni znaki, značilni za ta
gozd. Kažejo pot pohodnikom in
sprehajalcem. Ustavili smo se na
igralih, kjer smo uživali ob igrah in premagovanju raznih ovir. Tu smo si privoščili tudi prvo malico. Pot smo nadaljevali
do hišice na drevesu, ki pa je bila žal zaprta. Malo razočarani smo odšli naprej in si ogledali zelo staro, visoko in lepo
bukev. Prišli smo do jase, na kateri so postavljeni razni pripomočki za telovadbo in nadaljevali po Srčni poti do mesta.
Ogledali smo si še zunanjost kapucinskega samostana, do katerega smo morali prehoditi kar 91 stopnic. Bilo je zelo
naporno. Tu je bil čudovit pogled na mesto. Nato smo se s kombijem odpeljali nazaj proti domu. Zaradi lepega vremena in
dobrega vzdušja smo se na pohodu imeli zelo lepo.
Špela Marko, 5. c, POŠ Tabor
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Aktivnosti naših društev

Leto okroglih obletnic
Osnovna dejavnost našega društva je vsekakor kulinarika – peka peciva, tort, različnih potic, kruha in kuhanje, ročna dela
in ohranjanje tradicij iz naše polpreteklosti. Če nismo preskromne, nam to kar dobro uspeva. Naše poslanstvo se vsako leto
pokaže predvsem na dveh večjih prireditvah, ki se odvijata v občini Tabor, to sta občinski praznik s Šentjurskim sejmom
in Zajčevi dnevi. Naše delo je bilo nagrajeno s priznanjem župana Občine Tabor, tri članice pa so za svoje uspešno delo
sprejele plakete Občine Tabor.
V društvu pa poskrbimo tudi za prijetno druženje naših članic. Vsako leto organiziramo izlet po različnih pokrajinah naše
Slovenije, pa tudi v tujino. Predvsem pa se veselimo rojstnih dni članic, ko nazdravimo in si zaželimo najlepše želje.
Letošnje leto je bilo glede rojstnih dni nekaj posebnega. Od petindvajsetih članic društva jih je kar pet praznovalo okrogli
jubilej. Najprej sta 40 let praznovali Saša Grabner in Karmen Kreča. Okroglih 50 let – abrahama – je imela Marinka
Nemivšek. Tudi 60 let Nike Golavšek smo imele. Častitljivih 80 let pa je dočakala naša spoštovana in cenjena Zinka Ribič.
Vsem »okroglim« jubilantkam še enkrat iskrene čestitke in voščimo še na mnoga zdrava, srečna in uspešna leta.
Želimo, da še naprej med nami deluje medgeneracijska usklajenost, ki rodi uspešno delo in medsebojno sožitje.
Društvo žena in deklet občine Tabor
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Pohod za 50 + v novembru
Letni časi, ki neusmiljeno
hitijo mimo, prinašajo vsak
svojo paleto vonjav, zvokov
in barv. Nežna lepota
pomladnih
trav
in
pomladnega cvetja se kmalu
umakne krepkim barvam
poletja. Jesen, ki svojo
lepoto kaže v rumenih in
rdečkastorjavih
barvah
odpadnega listja, prinaša
svoj čar. Jesen je čas, ko
dozorijo plodovi in se narava
pripravlja na počitek.
Pohodniki iz skupine 50 +
smo tako v jeseni svojega
življenja pripravljeni pobirati
sadove svojega dela in si pri
tem vzeti čas tudi zase. Tako
smo se 24. 11. 2015 odpravili, tokrat zaradi slabšega vremena, na krajši pohod. Po poti, ki nas je vodila mimo račjaka do
Namarjeve kmetije in naprej čez Blate do Pondorja in Tabora, se je napletla marsikakšna stara zgodba in dogodivščina s
tega konca naše občine. Strinjali smo se tudi, da ni najpomembnejša relacija poti, ampak gibanje in prijetno druženje, ki
smo ga tokrat popestrili z okusno malico, zaključili pa s skupinsko fotografijo in obljubo, da v decembru pohod zagotovo
ne bo odpadel.
Vse, ki imate voljo in dovolj moči za krajše »potepanje« po naših krajih, vabimo, da se nam pridružite. Pohod je vsak
zadnji torek v mesecu, sicer pa obvestila lahko vidite v naši vitrini pri trgovini v Taboru.
Pohodniki želimo v letu 2016 vsem obilo zdravja, dobrega počutja in varne korake!
Srečno in pozdrav od skupine 50 +!
Društvo upokojencev Tabor

6. Miklavžev turnir, Tabor 2015
Rezultati namiznega tenisa:
Skupina A:
1. mesto: Zupančič Iztok
2. mesto: Kumer Aleš
3. mesto: Kos Roman

Skupina B:
1. mesto: Skok Jože
2. mesto Dobravc Iztok
3. mesto: Baloh Andi

Dvojice:
1. mesto: Kos Roman, Gobec Ignac
2. mesto: Zupančič Iztok, Kuder Janez
3. mesto: Kovče Danijel, Donko Igor
Vsem iskrene čestitke.
Ob prihajajočih praznikih vam želim veliko zdravja in osebne sreče!
Vodja NTS Stane Petrič
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Adventne ustvarjalne delavnice
Dan pred prvo adventno nedeljo so se društveni prostori v Domu krajanov spremenili v pravo ustvarjalnico.
Otroci so sami in s pomočjo staršev iz odsluženih tetrapakov izdelovali ptičje krmilnice, iz storžev in filca pa so
nastajali okraski v obliki gozdnih živali. Pekli so dišeče medenjake in piškote, ki so jih pomakali v slastno stopljeno
čokolado. Iz lesa so nastajali adventni venčki in Božički, ki so pod svojimi rdečimi kapami varovali skrivnost, kako
pričarati veselje v otroških očeh.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji, ter vsem, ki ste se v tako velikem številu odzvali povabilu in z nami
preživeli lepo ustvarjalno popoldne.
Mojca Šoštarič, TD Tabor
Fotografije: Blaž Birk, Ida Vodušek

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

Sneženi posebnež
Leta 2004 je zima kar precej zamujala, saj je pošteno snežilo šele po 20. februarju. Tako je bilo v začetku marca največ
snega. Splet okoliščin je hotel, da je na ponedeljek, 8. marca, Andi imel dopust, Igorju zaradi snega ni bilo treba v
službo, jaz pa sem bil na čakanju na delo. Ker smo bili takrat vsi zelo aktivni pri športnem društvu, smo na hitro
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ustanovili ZGP Tabor (Zimsko gradbeno
podjetje) in osnovali načrt – izdelava snežaka!
Ko so borovničke "prijele", smo tudi mi
poprijeli za lopate in pričeli z delom. Popoldne
se nam je pridružilo še nekaj "podizvajalcev" in
gmota snega je kar lepo rasla. Tako smo bili
navdušeni, da smo v torek nadaljevali z delom
in ideje so kar deževale, kaj bomo ustvarili.
Ker je bilo ravno med dnevom žena in 40
mučeniki, je nekdo predlagal, da naredimo na
eni strani žensko, na drugi pa moškega. Takoj
smo bili za. Na tleh smo naredili glavo, Igor pa
je šel po traktor in težaka, da smo jo lahko
postavili na vrh. Trup smo nato obložili s
kockami iz snega, kajti gradbeni material je bil
res odličen.

Zimsko gradbeno podjetje s podizvajalci ob Duletu.

V sredo pa so se začela zaključna dela: moški
del ekipe je izoblikoval Veroniko (verjetno po
naši Veroniki Deseniški), ženski pa Duleta
(popularen lik na oddaji Nedeljsko popoldne na
TV Slovenija). Ker je bila v ekipi tudi šivilja
Lea, smo ju še malo oblekli. Dule je dobil "ta
mašne hlače", kravato in čepico, Veronika pa
"ta boljši fertah" in ruto (za modrček je pa
malo zmanjkalo …). Za make up, kitke in
ostalo je poskrbel Srečko, jaz pa sem privlekel
še kable in luči, da smo ga osvetlili. Mojster
Darko Naraglav nas je fotografiral, članek in
slike pa objavil v Večeru in Utripu.
In še tehnični podatki:
Veroniko je obiskal tudi vrtec.
- visok je bil 5,5 metra,
- obseg spodaj skoraj 10 metrov,
- dobre volje, smeha in kuhanega vina – neomejeno.
Ta članek naj bo spodbuda letošnji zimi, da nam natrosi kaj snega in da se spet lotimo kakšnega projekta.
Za ZGP Tabor (ni v stečaju),
Jernej Gregl
Več fotografij je objavljenih na spletni strani občine.

Zgodilo se bo
KRAJANI IN KRAJANKE,
VABIMO VAS NA DECEMBRSKO PREDSTAVO

LUNINO KRALJESTVO,
KI SMO JO S SKUPNIM SODELOVANJEM PRIPRAVILI OTROCI OBČINE TABOR.

DOBIMO SE 19. DECEMBRA 2015 OB 16.30 V DOMU KRAJANOV TABOR.
PRIDITE, NE BO VAM ŽAL!
ZELO SE VESELIMO VAŠEGA ŠTEVILNEGA OBISKA.
VSTOP JE PROST.
10

Dragi otroci,
Občinska knjižnica Tabor
vas vabi na pravljično uro,
ki bo v torek,
22. decembra 2015, ob 18. uri
v Občinski knjižnici Tabor.
Prijazno vabljeni!
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Vse planince, pohodnike, vandrovce in
prijatelje taborskih hribov vabimo,
da se udeležite zanimivega

BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO,
ki bo v petek, 25. decembra 2015.

Zbirno mesto je ob 16. uri:
- pred staro šolo v Lokah za tiste, ki boste šli do koče po cesti
mimo domačije Veteršek (lažja pot),
- v Ojstrici za tiste, ki boste do koče šli čez Krvavico (težja pot).
Udeleženci, bodite primerno opremljeni za gibanje v zimskih razmerah,
predvsem pa ne pozabite na obvezno svetilko!
Za varnost bodo poskrbeli vodniki, od pohodnikov pa pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin.
Ne zamudite torej izkušnje, da se v soju svetilk povzpnete na našo priljubljeno pohodniško točko, potem pa v
prijetni družbi uživate toplino in gostoljubnost planinske koče. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zagotovo pa
bo prav prišel tudi kakšen priboljšek iz nahrbtnika.
Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja.
Vabljeni!
Planinsko društvo Tabor

BOŽIČNI KONCERT DOMAČIH ŠENTJURSKIH PEVSKIH ZBOROV


Vokalna skupina VOKS Tabor
Mešani pevski zbor Pevskega društva Tabor
Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jurij ob Taboru



Sobota, 26. 12. 2015, ob 18. uri
v cerkvi sv. Jurija ob Taboru



Vljudno vabljeni,
saj vam bodo naše melodije polepšale praznični čas.



Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor
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VABIMO
vas na

MEDITACIJO
z g. TOMISLAVOM BRUMCEM, dipl. pranoterapevtom,
v četrtek, 14. januarja 2016, ob 19. uri
v sejni sobi Občine Tabor.

Dragi otroci,
Občinska knjižnica Tabor vas vabi
na pravljično uro, ki bo v torek,
26. januarja 2016, ob 18. uri v
Občinski knjižnici Tabor.

Prijazno vabljeni.

Oglasi
21. 12. 2015 OB 19.00
VAS VABIMO NA PREDAVANJE
KAKO NA NAJBOLJŠI NAČIN KUPOVATI ZLATO IN SREBRO
V DRUŠTVENE PROSTORE DOMA KRAJANOV TABOR.
Na predavanju bomo dobili odgovore na vprašanja, kakšna je trenutna situacija na finančnih trgih, kateri so morebitni
riziki, na katere moramo biti še posebej pozorni v prihodnjih letih, kako zaščititi svoje premoženje z zlatom in srebrom,
na kakšen način lahko varčujem v zlatu in srebru in kako lahko optimiram svojo nakupno in odkupno ceno, kolikšen
delež premoženja imeti v zlatu in srebru in za koliko časa.
Predaval bo g. Peter Slapšak, ki na področju financ deluje od leta 2003 kot predavatelj, direktor podjetja Elementum,
avtor člankov v slovenskih in tujih medijih, iniciator Poslovne večerje, član BNI Carniola, najmlajši manager med TOP
500 leta 2007 in 2008.
Vabljeni!
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – DECEMBER 2015 IN JANUAR 2016
DATUM
24. 12. 2015
18.00 in
23.00
25. 12. 2015
17.00
26. 12. 2015
17.00
27. 12. 2015
17.00
28.–30. 12.
2015
17.00
31. 12. 2015
8.00
31. 12. 2015
23.00
5. 1. 2016
10.30

PRIREDITEV

KRAJ

ŽIVE JASLICE

pred župnijsko cerkvijo

NOČNI POHOD NA ČRETO

start pred občinsko
stavbo

PRIREDITEV V POČASTITEV
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Božični koncert
PESEM BOŽIČNE NOČI

Kulturni dom Vransko
cerkev sv. Mihaela

Zimska pravljica v treh delih
ZVEZDICA ZASPANKA

pod kostanji

SILVESTRSKI POHOD

start pred občinsko
stavbo

NAZDRAVIMO NOVEMU LETU

pod kostanji

LITERARNA URA V NAŠEM DOMU

Naš dom

8. 1. 2016
19.30

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
S SLOVENSKIM OKTETOM

cerkev sv. Mihaela

9. 1. 2016
5.00
15. 1. 2016
18.00

Enodnevni smučarski izlet
MOKRINE/NASSFELD

odhod s parkirišča pri ŠD
Vransko

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM
Z DARJO KOS

Občinska knjižnica
Vransko

16. 1. 2016
10.00
21. 1. 2016
17.00
21. 1. 2016
19.00

Otroški abonma
MALINA
NOGOMETNA TEKMA V SPOMIN MAKSA
SORŠAKA
Prireditev v spomin Maksa Soršaka
MAKS, VEZNI IGRALEC MESTA

Kulturni dom Vransko

23. 1. 2016
19.30

Gledališki abonma
NA SMUČIŠČU

Kulturni dom Vransko

Kulturni dom Vransko
Športna dvorana Vransko

ORGANIZATOR
Folklorno društvo
Vransko
(041 270 546)
PD Vransko
(041 464 185)
Občina Vransko
(03 703 28 00)
KD Vransko
(051 262 485)
Literarno društvo
LIvRA Vransko
(041 873 080)
PD Vransko
(041 464 185)
Literarno društvo
LIvRA Vransko
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210
298)
ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Franci Lesjak
(051 682 120)
MGL, Občinska
knjižnica Vransko in
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

... in še modrosti naših babic
 Sv. Makarij (2. 1.) jasen ali meglen naznanja enako jesen. 
 O kraljevem (6. 1.) se dan podaljša, kolikor petelin čez prag skoči. 
 Če sv. Pavla (15. 1.) dan je oblačen, je trebuh čez leto velikokrat lačen; če ta dan megla stoji,
bo mnogo bolnih ljudi. 
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Koledar dogodkov in prireditev – december in januar
sobota, 19. december, ob 16.30
PREDSTAVA LUNINO KRALJESTVO
Dom krajanov Tabor
(otroci občine Tabor, kontakt: 040 471 051)
ponedeljek, 21. december, ob 19.00
PREDAVANJE PETRA SLAPŠAKA KAKO NA NAJBOLJŠI NAČIN KUPOVATI ZLATO IN SREBRO
Društveni prostor v Domu krajanov Tabor
(Kontakt: Damjan Mikolič, 041 721 011)
torek, 22. december, ob 9.30
OGLED PRAVLJICE TRIJE DOBRI MOŽJE IN LJUBEZEN
Dom krajanov Tabor
(vzgojiteljice Vrtca Tabor, (03) 703 21 82)
torek, 22. december, ob 15.00
OBISK BOŽIČKA V KNJIŽNICI
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52)
torek, 22. december, ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52)
sreda, 24. december
POGOSTITEV PO POLNOČNICI
okolica cerkve
(Društvo podeželske mladine Tabor, 070 321 516)
petek, 25. december, ob 16.00
BOŽIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO
zbor ob 16.00
- v Ojstrici: preko Krvavice do koče (težja pot),
- pred šolo v Lokah: po cesti do koče (lažja pot)
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)
sobota, 26. december, ob 18.00
BOŽIČNI KONCERT DOMAČIH ŠENTJURSKIH PEVSKIH ZBOROV
Vokalna skupina VOKS Tabor, Mešani pevski zbor Pevskega društva Tabor,
Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jurij ob Taboru
cerkev sv. Jurija ob Taboru
(Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor, 051 234 575)
torek, 29. december, ob 19.00
TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI
Dom krajanov Tabor
(Športno društvo Partizan Tabor, 031 895 542)
petek, 1. januar, ob 14.00
NOGOMETNA TEKMA: STARI – MLADI
nogometno igrišče Razgan v Ojstriški vasi
(Športno društvo Partizan Tabor, 051 381 306)
četrtek, 14. januar, ob 19.00
MEDITACIJA S TOMISLAVOM BRUMCEM
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990)
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torek, 26. januar, ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52)
sobota, 30. januar, ob 19.00
ORIENTALSKA PLESNA SKUPINA SAYYIDAH: PLESNA PREDSTAVA RAJSKA
DEKLETA (AVTORICA IN REŽISERKA TANJA KASTELIC)
Dom krajanov Tabor
(Tanja Kastelic, 041 289 748)

Čestitka
Bliža se čas, ko se spominjamo
preteklosti in pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči, zdravju in
uspehu seli iz srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje
in izpolnijo pričakovanja.
Vesele božične praznike ter srečno in zdravo novo leto
vam želimo
župan, občinski svet in Občinska uprava Občine Tabor.

»Poskušajte storiti le eno: živeti tako, kot ste si vedno želeli. Izogibajte se kritiziranju
drugih in se osredotočite na dolgoletne sanje.«
(Paulo Coelho)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid, vsebina. Člani uredniškega odbora:
Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče, vsebina; Ana
Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija:
hrib Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304
Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo.
Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki
kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov
brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali.
Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov:
info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na
spletni strani www.obcina-tabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, Vrtec Tabor, POŠ Tabor,
TKD klub Sun Braslovče, Navihani muzikanti, Društvo upokojencev Tabor,
Ida Vodušek, Blaž Birk, Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno
izdajo občinskega glasila. Cenik velja za
oglase, vabila nedomačih društev, vabila s
komercialnim namenom, osmrtnice, zahvale.

Velikost
oglasa

Objava
oglasa

1/1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani

90 €
50 €
35 €
15 €

Objava oglasa za
DOMAČE
SUBJEKTE
63 €
35 €
24,50 €
10,50 €
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