Pozdrav urednice izpod Krvavice
Na večer obiska sv. Miklavža so se tradicionalno prižgale praznične
lučke v Taboru in te so naznanile, da se je pričel najbolj čaroben
mesec v letu, ki je povezan s čarobnostjo božiča, postavitvijo smreke,
jaslic in s prazničnimi prireditvami.
Čarobni mesec pa želimo pričarati tudi vam, zato vam, spoštovane
občanke in občani, ob zaključku leta poklanjajo darilo tudi župan in
Občinski svet Občine Tabor, in sicer decembrski izvod časopisa Utrip
Savinjske doline, ki ga boste prejeli v petek, 21. decembra 2018.
Prijetno branje prazničnih Novic izpod Krvavice in Utripa Savinjske
doline vam želimo ter čudovite dneve v prihajajočem letu 2019.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Še nekajkrat gremo spat …
Še nekajkrat gremo spat in bo. Tako bi rekli otroci, če bi
jih vprašali, kdaj bo novo leto. Otroci že vedo.
Jesenski del tega leta so najbolj zaznamovale lokalne
volitve. Rezultati so verjetno že vsem poznani, zato se
najprej zahvaljujem vsem, ki ste mi namenili svoj glas.
Hvala. Moje geslo »povezati in sodelovati« še vedno
velja, zato se bomo večkrat srečali in s skupnimi močmi
poskusili narediti čim več dobrega za nas, krajane.
Mi smo že pričeli. Potrditev mandatov in prva seja
(foto: SHERPA)
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občinskega sveta je potekala tekoče in brez težav. Tudi posli so bili predani korektno, čeprav ta del še ni čisto zaključen.
Vesel sem, da so v občinskem svetu sami mladi in izobraženi ljudje, kajti to je neke vrste garancija, da bomo delo, ki nas
čaka, opravili dobro, kar se le da.
Delno sem že spoznal delo naše in skupne občinske uprave, še veliko pa me čaka. Na tem mestu moram pohvaliti
sodelavke, res so strokovnjakinje na svojem področju in mi veliko pomagajo. V teh prvih dneh marljivo nadaljujemo z
delom na že pričetih projektih, z novimi pa se do sedaj še ne moremo pohvaliti. Upamo in delamo na tem, da se bomo
kmalu lahko.
Na koncu naj vas spet spomnim na otroke. Še nekajkrat gremo spat in bo. Želim vam miren in blagoslovljen božič ter
prijetno počutje v zadnjih dneh veselega decembra.
Župan Marko Semprimožnik

Občinska uprava sporoča in obvešča

BREZPLAČNE MERITVE
KRVNEGA TLAKA, KRVNEGA SLADKORJA IN KISIKA V KRVI
v prostorih Občine Tabor
vsak tretji ponedeljek v mesecu od 13. do 14. ure.
V okviru projekta MoST (Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih
skupnosti) Polivalentna patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec opravlja patronažno varstvo, prvenstveno
namenjeno prebivalcem oddaljenih krajev, osebam, ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogrožene,
ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja.
Storitev se lahko izvaja tudi na pacientovem domu ali na terenu na osnovi predhodnega dogovora s patronažno sestro
gospo Ano Bogataj, na telefonski številki: 031 424 147.
Saša Zidanšek Obreza

Pešpot Tabor‒Ojstriška vas
Občina Tabor se je ob koncu leta 2017 prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v naseljih Braslovče,
Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec v letih 2017–2018 s projektom Ureditev
pešpoti Tabor‒Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan.
V januarju 2018 smo s strani Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline (LAS SSD) prejeli sklep o sofinanciranju
projekta z nepovratnimi sredstvi ESSR iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, z navedbo, da bo operacija s strani LAS v
dokončno potrditev posredovana na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Operacija se nanaša na tematsko področje »Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin« in tako poleg same
izgradnje pešpoti in nepokritega športnega objekta zajema več aktivnosti vključevanja.
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V tem članku bo predstavljen del operacije, ki se nanaša na izvedbo pešpoti Tabor-Ojstriška vas.

Pešpoti postajajo pomembnejši del podeželskega turizma, hkrati pa nudijo možnost zadovoljitve vse bolj mestnih potreb
lokalnega prebivalstva po rekreaciji in spoznavanju lastnega življenjskega prostora.
Z izvedbo ureditve pešpoti Tabor‒Ojstriška vas rešujemo predvsem izzive, povezane z doseganjem višje kakovosti
življenja in z ohranjanjem in izboljšanjem stanja narave in okolja skozi dostop do vseh pomembnejših javnih zgradb v
lokalni skupnosti (šola, vrtec, knjižnica, občina, pošta, TIC, cerkev, gasilski dom, trgovina, Dom krajanov) na okolju
prijazen način, to je peš, brez uporabe vozil, ki z izpušnimi plini onesnažujejo okolje.
Glavne aktivnosti v zvezi z izvedbo pešpoti Tabor‒Ojstriška vas so bile: ureditev pešpoti (gradbena dela, geodetska dela,
nadzor), zasaditev sadnega drevja, izobraževanje in prenos znanja o sajenju in negi (zaščita, obrezovanje) sadnega drevja
za vse zainteresirane starostne skupine, organizacija in izvedba ustvarjalnih delavnic »Ustvarjamo iz narave«, organizacija
športne prireditve, ki naj bi postala tradicionalna: hoje oz. teka po pešpoti in promocija projekta ter posameznih aktivnosti.
Pričakovani učinki operacije: bistveno manj nevaren dostop (manj prometen) do javnih in ostalih pomembnih zgradb v
lokalni skupnosti, zmanjšana možnost števila prometnih nesreč, zmanjšana onesnaženost zraka, povečana gibalna
aktivnost ljudi in s tem boljše zdravje, doprinos k blaženju podnebnih sprememb, ohranitev biotske raznovrstnosti,
povezani in družabni ljudje, vključeni v skupne aktivnosti, okoljsko osveščeni ljudje, izobraženi ljudje vseh starosti glede
nege sadnega drevja, vključenost ranljivih skupin v skupne aktivnosti (izobraževanje, pomoč pri sajenju, negi sadnega
drevja, skupna rekreacija, udeležba in sodelovanje na ustvarjalnih delavnicah), povečan obisk obiskovalcev in turistov,
oblikovana morebitna nova partnerstva, ki bodo doprinesla h gospodarskemu razvoju lokalne skupnosti in regije,
prepoznavnost lokalne skupnosti in regije.
Ciljne skupine: vsi prebivalci lokalne skupnosti vseh starostnih skupin ‒ posebej ranljive skupine, obiskovalci, turisti in
ostali.
Gradbena dela, v sklopu katerih se je asfaltirala pešpot v skupni dolžini 672 m, so bila izvedena s strani Saša Cizeja, s. p.,
zaključena ob koncu poletja.

V petek, 30. novembra 2018, smo skupaj s projektnim partnerjem Botanika, d. o. o., v sejni sobi občine izvedli strokovno
predavanje o negi in sajenju sadnih dreves, ki so mu z zanimanjem prisluhnili učenci Podružnične osnovne šole Tabor in
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zainteresirana javnost. Strokovnjakinja ga. Marija Podgornik je podrobneje razložila postopek zasaditve in nege dreves in
odgovorila na številna vprašanja vedoželjnih šolarjev in ostalih.

S pomočjo otrok Vrtca Tabor, POŠ Tabor in Turističnega društva Tabor je sledila zasaditev 44 sadnih dreves starih sort
hrušk, jabolk in sliv. Gre za drevesa, ki so stara štiri do pet let, kar pomeni, da bodo obrodila že prihodnjo pomlad. Plodovi
dreves so namenjeni vsem sprehajalcem na pešpoti, poleg tega pa bo lokalno pridelano sadje za potrebe vrtca in POŠ eden
najboljših pokazateljev aktiviranja lokalnih virov, pa tudi najboljša pot k povečanju lokalne dodane vrednosti.

Visokodebelni travniški sadovnjaki so poznani kot ena izmed prvih trajnostno naravnanih praks človeka še iz pradavnine,
zato smo se skupaj z ostalimi partnerji na projektu odločili, da naredimo odločnejše korake k ohranitvi in obuditvi te
izjemne dediščine. S tem bomo ohranili tudi prostoživeče živalske in rastlinske vrste ter krajino, kar pomeni ohranjanje
obstoječih kmetijskih praks.
Zasadili smo krivopecelje, londonske pepinge, viljamovke, junijske lepotice, carjeviče, bobovce, zlate pramene, hruške
punčke. Upamo, da bodo drevesa že prihodnje leto in vsa naslednja leta dobro obrodila.

V petek, 14. decembra 2018, smo skupaj s projektnimi partnerji Občuti sebe, d. o. o., in Humanu centrom, Boštjan
Topovšek, s. p., ter Lesmat, d. o. o., izvedli tek po pešpoti, ustvarjalne delavnice »Ustvarjamo iz narave« v sejni sobi
občine in degustacijo lokalnih proizvodov v avli občine. Sodelovali so otroci Vrtca Tabor, učenci POŠ Tabor, člani
Društva za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan, Turistično društvo Tabor in ostali.
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Pred občinsko zgradbo je vse sodelujoče najprej pozdravil župan Občine Tabor g. Marko Semprimožnik in spregovoril
nekaj besed o zdravem načinu življenja, ki med drugim vključuje tudi gibanje in zdravo prehrano.

Otroci Vrtca Tabor in POŠ Tabor so se v sklopu športne vzgoje in ostalih gibalnih aktivnosti udeležili hoje in teka po
urejeni pešpoti Tabor‒Ojstriška vas, kar bo v prihodnje postalo stalnica v vzgojno izobraževalnem programu obeh
institucij. Pri organizaciji teka je sodelovalo Turistično društvo Tabor in Športno društvo Partizan Tabor. Celotna dolžina
prehojene oz. pretečene poti je znašala skupaj kar 1.170 metrov.

Z organizacijo tradicionalnih prireditev ob pešpoti in s promocijskimi aktivnostmi Turističnega društva Tabor v zvezi z
znamenitostmi in lokalno ponudbo pričakujemo, da se bo v občini povečal obisk športnikov, turistov in ostalih
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obiskovalcev, kar bo spodbuda za širitev nastanitvenih kapacitet, gostinskih in ostalih storitev domačih ponudnikov. Tabor
in s tem SSD bo v prihodnosti postala uspešna turistična destinacija in tudi na ta način krepila svojo prepoznavnost, v kar
lahko uspešno integriramo dejstvo, da del lokalne skupnosti zajema območje Nature 2000 ‒ Krvavica, ki že privablja lepo
število obiskovalcev.
Sledile so aktivnosti v sklopu ustvarjalni delavnic, kjer so nastala dobra izhodišča za unikatne in izvirne turistične
produkte. Udeleženci so ustvarjali na temo »Moje sanjsko drevo« in ob tem s tehniko risanja na leseno podlago naredili
neverjetne mojstrovine.

Pričakujemo, da bodo aktivnosti pozitivno vplivale na ideje brezposelnih o samozaposlitvi, ki lahko vodijo v usposabljanje
kadra za delo v turizmu.

Ob koncu je potekala še pokušina lokalih proizvodov, ki so naleteli na dober odziv
udeležencev in morda je kdo od njih prepoznal tudi novo poslovno priložnost.
V naše veliko veselje so se v soboto, 15. decembra 2018, pod okriljem lokalnega
športnega aktivista gospoda Viktorja Urankarja organizirali domači tekači in
urejeno pešpot Tabor‒Ojstriška vas ocenili kot odlično možnost za nove športne
izzive.

Z operacijo Ureditev pešpoti Tabor‒Ojstriška vas ranljivim skupinam omogočamo večjo socialno vključenost v lokalno
okolje, povezanost, druženje, pridobivanje novih znanj, veščin ter informacij, kar jim bo koristilo pri aktivaciji v zvezi z
zaposlitvijo in pri razmišljanju o podjetništvu – da razvijejo ideje, ki jih imajo ali se jim bodo porodile pri sodelovanju v
operaciji.
Vključujejo se lahko v neorganizirane in organizirane gibalne aktivnosti, ki jih urejena pešpot omogoča, v aktivnosti
skupne nege sadnega drevja in obiranje plodov ter v aktivnosti v okviru vsakoletnih ustvarjalnih delavnic.
Z zasaditvijo sadnega drevja širimo in hkrati ohranjamo zeleno infrastrukturo kot del urbanih in neurbanih območij ter
spodbujamo lokalno samooskrbo.
Z ureditvijo pešpoti pa doprinašamo k dodatnim kilometrom urejenih pešpoti v lokalni skupnosti in regiji ter spodbujamo
gibalne aktivnosti kot del zdravega načina življenja.
Vodja projekta Ureditev pešpoti Tabor‒Ojstriška vas in nepokritega športnega objekta Razgan
Saša Zidanšek Obreza
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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@pravnakl
inika.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
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Prejeli smo
Zima je prišla, sneg leti z neba … Prihaja praznični čas!
Zimski solsticij je bil že od nekdaj eden najbolj pričakovanih in želenih dni leta. Beseda solsticij (sončni obrat) izvira iz
latinščine in pomeni 'sonce stoji pri miru'. Ta dan je tako od nekdaj naznanjal konec teme. Predstavlja najdaljšo noč v letu,
naslednje jutro ob sončnem vzhodu pa se sonce povzpne malo višje in ostane že malce dlje na nebu.
Letos se bo zgodil 21. decembra ob 16. uri in 28 minut. Takrat bo naši deželi tudi uradno zavladala ZIMA. Ta dan so že
starodavna ljudstva vedno imela za ponovno rojstvo Sonca in so ga zato praznovali z veliko veselja, sreče, saj so vedeli, da se
spet vračajo svetloba, toplota in s tem novo življenje.
Naši predniki so častili Sonce in ga prepoznavali kot najvišje božanstvo, poznali so ga pod imenom Svarog. V času zimskega
solsticija so ga slavili kot mladega Svaroga – Svarožiča, saj se je sonce spet na novo rodilo. Praznovanje zimskega solsticija in
BOŽIČA sega v predkrščanski čas, ko so naravna ljudstva častila Sonce kot najpomembnejšo zvezdo v našem osončju, saj so
se zavedala, da brez njegove svetlobe in toplote življenje ni mogoče.
V obredih ob zimskem sončnem obratu ali solsticiju so naši predniki praznovali rojstvo boga Sonca ‒ Božiča Svarožiča,
Svarogovega sina, ki je poosebljal mlado Sonce, in verjeli, da ta dan Sonce premaga temo, kar simbolizira zmago dobrega nad
zlim. Zimski solsticij je resnično od nekdaj pomenil pomembno in veselo prelomnico, ko so energije drugačne, močnejše, ko je
čas za spremembo. Zato so ga počastili z različnimi rituali, prižiganje svečk na zelenih vencih je bil obvezen del rituala, v
domovanja so prinesli zimzelene rastline, ki so predstavljale simbol nesmrtnosti. Dom je dišal po orehih, cimetu in klinčkih,
veliko so uporabljali kadila, kot so borova smola in iglice, prižigali so tudi žajbelj, cedro, lovor, da so v vseh pogledih dobro
očistili bivanjski prostor in sebe.
Ves ta čas pa se je ohranilo praznovanje. To je bilo torej praznovanje rojstva Svarožiča ‒ Božiča. Rituali so bili (in so še
vedno) namenjeni krepitvi veselja, miru, sreče, ljubezni.
Poseben dan in posebne energije
Veljalo je tudi, da naj bi se vse želje in misli iz noči zimskega solsticija uresničile! Zato si morda letos pripravite poseben večer
prav na 21. december in se zahvalite svetlobi, ki se spet vrača, in se prepustite veselju, sreči in obilju, ki naj vas peljejo v
prekrasno leto 2019.

V namen prazničnega obdobja pa vam plesalci in plesalke podarjamo nekaj svojega veselja in sreče ob gibanju in glasbi.
Se vidimo 21. decembra 2018 ob 16. uri v Domu krajanov Tabor.
Veseli bomo vašega obiska, saj bo tako naš skupen preskok v svetlejši del leta dobil še več moči in energije!
Plesalci in plesalke ter Marta Vehovar
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In memoriam: Cecilija Gržina
22. novembra 2018 se je zbrala družina Gržina ter pridruženi člani ožje in širše rodbine
na naslovu Ojstriška vas 28, na domačiji Pr' Brišn'k, rojstnem kraju Cecilije Gržina,
rojene Topovšek. Namen druženja je počastitev 100. obletnice rojstva naše mame in ji ob
tej priložnosti nameniti čas, izkazati spoštovanje in izreči zahvalo. V njen spomin in
živečim v opomin smo ji postavili na vhod k njenemu rojstnemu domu SPOTIKAVEC.
Ta naj nas in vse ostale, ki hodijo mimo, spominja na njeno pokončnost in njen pogum.
Hvala ti, Cilka, mami in Mimi!
Naj bo naše obeležje počastitev naše Mimi, simbol izražanja vrednot poguma, ponosa,
boja in časti, ki jih imamo vsi globoko v sebi, vendar jih v današnjem času prevečkrat
pozabimo poudariti.
Življenje Cecilije Gržina
Cecilija Topovšek, por. Gržina, se je rodila 3. novembra 1918 v
Ojstriški vasi v Občini Tabor (takrat Sv. Jurij ob Taboru) na
srednje veliki kmetiji pr' Brišnik. V družini je bilo deset otrok,
tri sestre in sedem bratov. Že v mladosti je začela peti v
cerkvenem zboru in igrati. Vse do začetka druge svetovne vojne
je bila to njena edina želja – biti pevka ali igralka ali oboje. Pela
je tudi arije v operetah. V začetku druge svetovne vojne je takoj,
kot napredno dekle, začela sodelovati z drugimi v vasi in okolici
v boju proti sovražniku. To so bili Cukalovi (Milko, Anka,
Marija) in Razganovi (Ocvirkovi). Kot drzna aktivistka je
prenašala zaupne podatke oz. pošto v Celje na Stari trg. Konec
leta 1941 in v začetku leta 1942 so bili ustreljeni prvi talci,
sosedje v Ojstriški vasi (Cukalov Milko, Hanžičev Jože,
Zupančičev ‒ Lebnov Polde). Izseljeni so bili Štrukeljčevi,
Cukalovi, Lebnovi (v Dachau). Tudi njeni starejši bratje so
morali v vojno. Slavko je moral v nemško vojsko in je padel pri
Zagrebu. Joža, Danilo in Anza pa so odšli v partizane. V začetku
decembra 1944 je Cilka zopet odšla v Celje z vlakom z zaupno
pošto. Že na železniški postaji je s prstom pokazal nanjo znani
izdajalec Cvenk, izrekel besedo: »Cilka,« in Gestapovci so jo
odpeljali v Stari Pisker. Tam je bila mučena in zasliševana
skupaj z Rakunovo iz Ljubnega, Micko iz Pondorja in Fančko iz
Save do marca 1945. Potem je bila v kazenskem in delovnem
taborišču
v Rogaški Slatini do konca vojne. Na dan
osvoboditve, 9. maja 1945 se je s kolesom, korajžno in brez
oklevanja, kakor je znala le ona, odpravila iskat svojega brata
Anza na Dornavo pri Ptuju. Ker ga tam ni našla, je nadaljevala
pot s kolesom vse do Maribora. Brata tudi tam ni našla.
Naslednji dan se je vsa izmučena vrnila domov z vlakom. Na
poti je srečala ogromno vojakov, opreme, živali in kamionov.
Poražene sile nemške vojske in njenih zaveznikov so se prebijale
proti Avstriji. Mnogokrat je povedala, da je bilo to grozno in
zelo žalostno doživetje. Po končani vojni je nadaljevala z delom
na kmetiji ter pomagala pri obnovi domovine. Še vedno je pela in igrala v amaterskem gledališču in pri cerkvenem zboru.
Pela je vse do svojega 75. leta pri Mešanem zboru Pevskega društva Tabor. Po vojni se je leta 1951 poročila z Antonom
Gržino. Ta je prišel v Savinjsko dolino iz obubožane in tlačene Primorske (iz Gornjega Zemona pri Ilirski Bistrici). Bil je
borec V. prekomorske brigade. Cilka ni zahtevala priznanja in nadomestila po vojni za trpljenje in požrtvovalno delovanje
med NOB. Bila je zelo užaljena in prizadeta, ker takratne oblasti niso imele razumevanja za politične zapornike, taboriščnike
in druge, ki so dali celo življenja za bodoče rodove. Ni se strinjala s kriteriji za pridobitev pravic iz NOB. Nekateri so te
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kriterije zlorabljali in jih prirejali sebi v prid. Po sprejetju Zakona o žrtvah vojnega nasilja leta 1994 je pridobila status
političnega zapornika oz. žrtev vojnega nasilja.
Na kratko je to zgodba oz. zapis življenja malega človeka, ki pa je bil velik po svojem srcu in po dejanjih, bila je Cilka kot
dekle do konca II. svetovne vojne, mami kot mati treh sinov in žena ter Mimi kot stara mama petih vnukov, človek, ki je znal
prav v odločilnih trenutkih zgodovine pokazati svojo zavednost, pokončnost, drznost, pogum in zmagovalnost.
Spotikavec
Po ulicah nemških mest je v pločnikih pred nekaterimi poslopji opaziti kocke zlate barve z vgraviranim imenom in priimkom
osebe, datumom in letnico njenega rojstva ter smrti in navedbo koncentracijskega taborišča. Ob takšne kocke, več kot 60
tisoč jih je že vgrajenih, se ne »spotaknemo« le v nemških mestih, temveč tudi v mestih v drugih evropskih državah, od
Avstrije, Madžarske, Belgije, Ukrajine do Norveške. Vsaka izmed njih – v slovenskem prevodu nemške besede Stolpersteine
jim pravijo »spotikavci« – opominja, da je bila hiša, pred katero je vzidana, zadnji naslov žrtve nacističnega preganjanja.
»Spotikavci« sicer ne zaznamujejo spomina le na judovske žrtve, temveč tudi na invalide, na vse tiste, ki so jih nacisti v
obsedenosti s čistostjo naroda, rase in vere obsodili na izginotje.
V avgustu 2018 se je mestom, ki so se odločila žrtvam nacizma vsaj simbolično povrniti dom, pridružila tudi Ljubljana s
celodnevno prireditvijo, ki jo je pripravil Judovski kulturni center v sodelovanju s Sinagogo Maribor, Mini teatrom in ZRC
SAZU ter z vgradnjo prvih »spotikavcev« počastiti spomin na 23 ljubljanskih Judov in Judinj, izginulih v nemških
koncentracijskih taboriščih. Klasični muzeji holokavsta na nek način le »zapirajo« spomin na usode teh ljudi med njihovimi
stenami, s »spotikavci«, miniaturnimi spomeniki pred nekdanjim domom žrtev, pa njihovo trpljenje postane za današnje ljudi
otipljivejše, zlasti če spoznamo, da se je nasilje začelo v našem mestu, naši soseski, vasi, morda celo v hiši, kjer so (smo)
živeli.
Ljubljanski »spotikavci« sicer niso edini na ozemlju, kjer živi slovensko govoreče
prebivalstvo. V minulih letih so jih že postavili pred nekdanjimi domovi tržaških in
goriških Judov. Tudi v mariborske ulice so leta 2012 vgradili 12 »tlakovcev« v spomin na
člane mariborskih judovskih družin Kohnstein in Singer. V prekmurskih mestih, kjer je
pred 2. svetovno vojno živela vsaj polovica slovenskih Judov, med njimi je tudi največ
žrtev holokavsta, se za takšen spomin na nekdanje someščane (še) niso odločili.
Napis na SPOTIKAVCU v Ojstriški vasi glasi:
Na tej domačiji Pr' Brišnik se je pred sto leti rodila Cecilija Topovšek, por. Gržina. Pevka,
igralka, aktivistka NOB ter politična zapornica v Starem Piskru v Celju 44‒45.«
Slava njenemu spominu!
Vsi njeni
Ojstriška vas, 3. 11. 2018

Delo osrečuje
Delo je ena izmed človekovih potreb, ki nam daje občutek koristnosti in pripadnosti. Te se pogosto pričnemo zavedati šele,
ko nam zaradi bolezni ali staranja opešajo psihofizične sposobnosti. Tudi stanovalci Našega doma imajo kljub letom in
kroničnim boleznim še vedno željo opravljati kakšno koristno delo, saj jih to dela srečnejše.
Izhajam iz kmečke družine. Smisel življenja mojih staršev je skrb za hribovito kmetijo in trdo delo od jutra do večera. Oče je
letos dopolnil 92 let in je še vedno zelo aktiven. Pred nekaj leti je prestal težko operacijo s slabo prognozo ‒ grozila mu je
odvisnost od invalidskega vozička. Domači smo se z dejstvi nekako sprijaznili, on pa se ni vdal: »Kdo bo pa delal?«
Neverjetno, koliko volje, truda in preproste kmečke logike je premogel. V njegovi glavi so se porajale neverjetne ideje o
pripomočkih, s katerimi je vztrajno ohranjal in izboljševal svoje kondicijsko stanje in »ukazoval« svoji nogi, da se mora
pričeti odzivati. Postopno se je njegov trud pričel obrestovati in po nekaj mesecih mu je uspelo, da se je postavil na noge.
Danes je sicer težje pokreten, za hojo uporablja bergle, a jih pri delu spretno zamenja za grablje, vile … Rad se udeležuje
izletov z upokojenci, pa tudi traktor ga še zamika. Kaj pa bolečine? Da, ima bolečine. Toda fizične bolečine je možno omiliti
z analgetiki, psihične pa so mu odvzete z dejstvi, česa vsega je še sposoben.
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Zaposleni v domovih starejših občanov se pri svojem delu srečujemo tudi s populacijo, katere smisel življenja je bilo trdo
delo. Naši stanovalci želijo biti koristni, želijo pomagati in kmalu ugotovijo, na katerem področju lahko zadovoljujejo te
svoje potrebe. Že od samega začetka delovanja našega zavoda se tako stanovalci vključujejo v dela, kot so lupljenje jabolk,
čebule, pospravljanje jedilnice, itd. Projekt »Zeleno« pa je z vključevanjem stanovalcev dobil še prav posebno noto.
Tudi na negovalni enoti je možno najti številne storitve, ki jih lahko opravljajo laiki. In najdejo se tudi stanovalci, ki želijo
biti v bližini težko bolnega, nepokretnega, umirajočega …
Najtežje bolnih ni težko osrečiti. Pogosto potrebujejo le topel stisk roke,
občutek prisotnosti, šepetajočo pesem ali molitev. In vse to zmorejo »naši
angeli«: ga. Rozi z neverjetno strpnostjo in ljubeznijo nahrani nepokretni
stanovalki, g. Vlado s skromnostjo in predanostjo poskrbi za duhovne
potrebe, ga. Poldka pripravi Helenco celo do petja, ga. Hermina vzpodbudi
sostanovalce, da spijejo kozarec čaja, g. Albert pomaga kot prevajalec … In
še in še bi lahko naštevala. Naloga negovalnega kadra pa je predvsem v
koordinaciji z željo po doseganju skupnega cilja: občutiti srečo z
osrečevanjem sočloveka.
Stanka Žičkar, vodja ZNO

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. novembrom in 15. decembrom 2018
Dogodki:
V petek, 16. novembra 2018, se je na Polzeli pričel tečaj za
gasilce pripravnike, ki se ga udeležuje 30 tečajnikov.
V petek, 16. novembra 2018, se je pričel tečaj za
pridobivanje bronastih značk »Preprečujmo požare«. V
programu za bronasto značko lahko sodelujejo mladi gasilci
v starosti od 6 do 11 let. Prvi tečaj je potekal od petka do
nedelje z zaključkom ter podelitvijo značk in diplom.
V soboto, 17. novembra 2018, je v Planinskem domu
Brnica potekalo srečanje mentorjev mladine GZ Žalec.
Srečanja se je udeležilo 26 mentorjev iz 11 gasilskih
društev.
V sredo, 21. novembra 2018, je v dvorani PGD Žalec
potekal 1. posvet veteranov in veterank Savinjsko-Šaleške
regije.
Program posveta je bil naslednji:
- pozdrav udeležencem posveta in prisotnim gostom;
- predstavitev vodstva sveta Savinjsko-Šaleške regije in
člane komisije za delo z veterani;
- predstavitev programov dela komisij za delo z veterani na
nivoju regije, gasilskih zvez ter prostovoljnega gasilskega
društva;
- beseda udeležencev posveta in gostov;
- predavanje »Demenca, bolezen sodobnega časa«,
predavateljica ga. Mateja Pavlič, mag. socialnega dela;
- zaključek posveta z ogledom Gasilskega muzeja GZ Žalec
pod vodstvom Franca Čretnika.

Posveta se je udeležilo 80 veteranov iz celotne regije.
V petek, 23. novembra 2018, je v Grižah potekala podelitev
listin vsem tečajnikom, ki so uspešno zaključili tečaj za
višjega gasilca 2018 ter tečaj za strojnika 2018, skupno je
uspešno zaključilo tečaj za višjega gasilca 28 tečajnikov ter
39 tečajnikov za tečaj strojnika.
V soboto, 24. novembra 2018, je bilo za mladino Gasilske
zveze Žalec organizirano srečanje mladine GZ Žalec s
kopanjem. Srečanje je potekalo v Thermani Laško, ki se ga
je udeležilo 250 mladih in mentorjev iz 18 gasilskih
društev.
V petek, 7. decembra 2018, je potekal drugi tečaj
pridobivanje bronastih značk »Preprečujmo požare«
mlade gasilce v starosti od 6 do 11 let. Tečaj je potekal
petka do nedelje z zaključkom ter podelitvijo značk
diplom.

za
za
od
in

V nedeljo, 9. decembra 2018, je v gasilskem domu PGD
Andraž nad Polzelo potekala delavnica za bolničarje
Gasilske zveze Žalec. Teme delavnice so bile: temeljni
postopki oživljanja odraslih z AED, temeljni postopki
oživljanja otrok in nujna stanja. Delavnico so izvajali
usposobljeni predavatelji oz. inštruktorji, usposabljanje je
vodil Dorijan Zabukovšek, mag. zn.
RAZPORED OBČNIH ZBOROV PGD in DATUM
SKUPŠČINE GASILSKE ZVEZE ŽALEC V LETU 2019
Datum še ni določen: Ojstriška vas
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12. 1. 2019 ob 19.00: Gomilsko
12. 1. 2019 ob 19.00: Ponikva pri Žalcu
12. 1. 2019 ob 18.00: Vrbje
19. 1. 2019 ob 18.00: Žalec
19. 1. 2019 ob 19.00: Drešinja vas
19. 1. 2019 ob 18.00: Parižlje - Topovlje
19. 1. 2019 ob 18.00: Tešova
26. 1. 2019 ob 18.00: Dobrovlje
26. 1. 2019 ob 18.00: Zabukovica
26. 1. 2019 ob 19.00: Levec
26. 1. 2019 ob 19.00: Ločica ob Savinji
2. 2. 2019 ob 18.00: Polzela
2. 2. 2019 ob 19.00: Grajska vas
2. 2. 2019 ob 18.00: Gotovlje
2. 2. 2019 ob 19.00: Zavrh pri Galiciji
9. 2. 2019 ob 19.00: Dobriša vas - Petrovče
9. 2. 2019 ob 18.00: Griže
9. 2. 2019 ob 19.00: Ločica pri Vranskem
9. 2. 2019 ob 19.00: Trnava
16. 2. 2019 ob 19.00: Kasaze - Liboje
16. 2. 2019 ob 18.00: Letuš
Datum še ni določen: Loke
16. 2. 2019 ob 19.00: Prekopa - Čeplje - Stopnik
23. 2. 2019 ob 18.00: Vransko

23. 2. 2019 ob 18.00: Andraž nad Polzelo
23. 2. 2019 ob 19.00: Ložnica
23. 2. 2019 ob 18.00: Velika Pirešica
2. 3. 2019 ob 18.00: Braslovče
2. 3. 2019 ob 18.00: Arja vas
Datum še ni določen: Kapla - Pondor
2. 3. 2019 ob 18.00: Šempeter v Savinjski dolini
29. 3. 2019 ‒ 64. SKUPŠČINA GZ ŽALEC
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze
Žalec opravili 13 intervencij, ki so skupno trajale 12 ur in
35 minut. Najdaljša intervencija je trajala dve uri in 55
minut, najkrajša pa 20 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 9 dogodkov, kjer je bila potrebna
pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli eno intervencijo, v
GPO Braslovče so imeli tri intervencije, medtem ko GPO
Tabor in GPO Vransko intervencij nista imeli.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, december 2018
 Drakulić, S.: Mileva Einstein, teorija žalosti;
 Žakelj, B: Belo se pere na devetdeset;
 Stamenkovič, R.: Ali je sedenje res tako nevarno?:

 Srce ne pozna malenkosti: misli Ivana Cankarja iz
sto leposlovnih in drugih spisov ter pisem;

 Šalehar, M.: Duh česa: izbrane kolumne.

priročnik za pravilno držo: 70 nasvetov;
Občinska knjižnica Tabor

Pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor
December – mesec pričakovanj, lučk, sladkih dobrot,
mesec veselja, presenečenj, smeha, objemov in razvajanj.
S temi decembrskimi mislimi smo tudi začeli novembrsko
pravljično urico v Občinski knjižnici Tabor. V pravljici
smo pomagali malemu lisjaku iskati srečo. Srečo je iskal
za svojo bolno mamo. Tako se je napotil globoko v gozd
in spraševal vsakogar, kje je sreča. Vprašal je veverico,
srako, zajca in sovo. Ugotovil je, da ima vsaka žival svoj
pogled na srečo. Tudi mama mu na koncu zagotovi, da
sreča prebiva v vsakem izmed nas, samo prepoznati jo
moramo.
Po pravljici pa so otroci izdelali vsak svoj adventni
koledar.
Karmen Kreže

12

December je čas pirotehnike
December je tudi čas praznovanja, čas, ko okrasimo mesta in domove, obiskujemo koncerte, se zabavamo na božičnih sejmih
ter številnih drugih prireditvah na prostem. To je tudi čas, ko nakup in poraba pirotehničnih izdelkov dosežeta vrhunec.
Dejstvo je, da je pirotehnika lahko zelo nevarna. Pokanje je neprijetno ne samo za ljudi, ampak tudi za živali. Nepremišljena,
neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in
poškodbe oči.
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih določa, da je za opravljanje dejavnosti proizvodnje ali prometa (promet je
trgovina, uporaba, izvajanje ognjemetov, ravnanje, skladiščenje, priprava eksplozivov na delovišču in uničevanje
eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov) z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki potrebno dovoljenje pristojnega organa.
Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za izdajo dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov,
promet z eksplozivi, trgovino s pirotehničnimi izdelki na debelo ter dejavnost izvajanja ognjemetov, medtem ko je za izdajo
dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno pristojna upravna enota, kjer se opravlja trgovska dejavnost.
S prodajo tovrstnih izdelkov se lahko ukvarjajo pravne osebe oziroma podjetniki, ki izpolnjujejo splošne pogoje za
poslovanje in posebne pogoje, določene v zgoraj navedenem zakonu. Prodajni in skladiščni objekti za pirotehnične izdelke
morajo biti zgrajeni in opremljeni tako, da se zagotavljajo varstvo pred požarom, varovanje življenja in zdravja ljudi,
premoženja ter varstvo okolja. S tovrstno dejavnostjo lahko pravna oseba začne, ko ji upravna enota izda posebno dovoljenje.
Na območju Upravne enote Žalec smo izdali dovoljenja za prodajo pirotehničnih izdelkov na sedmih prodajnih mestih.
Za izdajo dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno je, kot že zapisano, pristojna upravna enota, kjer se
opravlja trgovska dejavnost. Prosilec mora za izdajo tovrstnega dovoljenja poleg izpolnjene vloge (osnovni podatki o pravni
osebi oz. podjetniku, naslov poslovalnice oz. objekta, kjer naj bi se opravljal promet s pirotehničnimi izdelki, ter osebne
podatke o odgovornih osebah, te morajo biti stare najmanj 18 let, brez zadržkov javnega reda in strokovno usposobljene)
priložiti tudi načrt ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku, izjavo o varnosti z oceno tveganja ter pogodbo o
varovanju ljudi in premoženja s sistemom tehničnega varovanja.
Zahteve, ki jih morata izpolnjevati prodajno mesto in trgovinsko skladišče, so določene z Uredbo o posebnih zahtevah za
objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki. Upravna enota pred izdajo tovrstnega dovoljenja opravi tudi pregled
prodajnega mesta prodaje pirotehničnih izdelkov. Izdano dovoljenje upravne enote velja, dokler imetnik dovoljenja ne
spremeni svoje dejavnosti, prostorov, kjer opravlja dejavnost, ali se statusno preoblikuje. V teh primerih mora prodajalec
pridobiti novo dovoljenje.
Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov sta dovoljena vse leto, razen izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Ti so
podvrženi strožjemu režimu, tako pri prodaji kot pri uporabi. Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1 (tipični izdelki te
kategorije so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd.), katerih glavni učinek je
pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do vključno 1.
januarja.
Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (npr. petard), je v Republiki
Sloveniji prepovedana.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.
Želimo vam lepe in varne praznike ter SREČNO 2019.
Simona Stanter, načelnica
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Na prvi razpis Fundacije Mima za financiranje mladih, obetavnih športnikov v Sloveniji prispelo
kar 90 vlog
Člani komisije Fundacije Mima so v preteklem mesecu pregledali in ocenili 90 prejetih vlog na razpisu. Kriterijem razpisa je
zadostilo 14 pravočasno prejetih in popolnih vlog, ki jim bo podeljenih 250 evrov v enkratnem znesku na vlogo. Skupaj bo v
sklopu aktualnega razpisa podeljenih 3.500 evrov.
Fundacijo Mima, ustanovo za mlade upe (v nadaljevanju: Fundacija Mima), sta ustanovila Mima Jaušovec, nekdanja uspešna
teniška igralka, in člani Humanitarnega društva Rotaract klub Maribor z namenom štipendiranja in financiranja mladih
športnikov, ki so potrebni finančne pomoči. Mima Jaušovec je prepoznala potrebo po pomoči predvsem mladim obetavnim
športnikom do 18. leta starosti, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. Merila dodeljevanja sredstev so bila tako
oblikovana na način, da so sredstva namenjena socialno šibkejšim mladim športnikom, ki imajo pomanjkanje finančnih
sredstev za ukvarjanje s športom in se s športom ne ukvarjajo profesionalno. Ob pregledu in prebiranju vlog smo člani
komisije, kateri je predsedovala gospa Mima Jaušovec, dobili še dodatno potrditev, da ima veliko staršev finančne težave pri
podpori mladih športnikov in da jim bo finančna podpora veliko doprinesla pri zmanjšanju finančnega bremena. Starši,
katerim so bila sredstva odobrena, so v vlogah zapisali, da bodo denar namenili za nakup nove športne opreme (kimona,
nogometnih kopačkov, loparja za badminton …) za stroške prevoza na treninge (vsakodnevne vožnje v več kot 30 kilometrov
oddaljen kraj treninga) ter mesečne športne vadnine, ki pri nekaterih športih presegajo 50 evrov mesečno.
Mima Jaušovec, nekdanja uspešna teniška igralka, predsednica upravnega odbora Fundacije Mima: »Ob ocenjevanju vlog in
prebiranju zgodb staršev mladih športnikov smo člani komisije s težavo izbrali prejemnike, saj bi si sredstva zaslužilo veliko
več prijaviteljev. Velika pohvala in zahvala gre motiviranim staršem, ki si resnično iz meseca v mesec prizadevajo priskrbeti
sredstva za športno vadbo otrok, kljub temu da je njihov socialni status ob več
otrocih v družini krepko pod življenjskim standardom. Izvedba prvega razpisa, na
katerega se je prijavilo kar 90 staršev, nam daje dodatno motivacijo, da
nadaljujemo z zbiranjem sredstev in v prihodnjem letu ponovno pomagamo
najšibkejšim, a obenem najmočnejšim družinam mladih športnikov v Sloveniji.«
Zahvala mame, ki je prijavila svojo hčerko na razpis: »Spoštovani, najlepša hvala
za vašo pomoč, ki je več kot dobrodošla, saj lahko za božič svojo hčerko
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presenetim z novim kimonom, ki ga nujno potrebuje. Taša je od oddaje vloge osvojila naslov državne prvakinje (karate,
kumite: U 14, + 50 kg).«
Razpis je bil skupaj s prilogami objavljen na spletni strani www.mimajausovec.com, zavihek Fundacija. Več informacij o
aktivnostih Fundacije Mima se nahaja tudi preko https://www.facebook.com/fundacijamima/.
Mima Jaušovec in člani Rotaract kluba Maribor

Zakaj je med boljši od sladkorja?
Sestava in lastnosti medu
Med je povsem naravno živilo. Vsebuje okrog 200 različnih snovi. Lastnosti in kakovost medu
so odvisni od izvora nektarja, zrelosti medu, klimatskih pogojev, sezone, sestave tal, načina in
pogojev pridelave in shranjevanja kot tudi od čebelarske prakse. Nekatere sestavine so
posledica zorenja medu, nekatere dodajo čebele, izvor nekaterih pa so rastline. Med istega
botaničnega porekla se razlikuje zaradi klimatskih razlik in različnega geografskega porekla.
Že majhne spremembe v količini naštetih organskih in rudninskih snovi spremenijo barvo, vonj
in okus. Od tod potem toliko različnih vrst medu, od svetlega do temnega z vsemi njihovimi značilnostmi. Od slovenskega
medu ima najvišjo antioksidativno učinkovitost hojev med, sledi smrekov, gozdni, kostanjev, cvetlični, lipov in nazadnje
akacijev.
Vrste medu so dobile imena po rastlinah, na katerih čebele nabirajo medičino oz. mano. V Sloveniji so to predvsem akacija,
lipa, smreka, hrast, kostanj, hoja, oljna ogrščica, ajda … In od tod tudi toliko različnih vrst medu: akacijev, lipov, smrekov,
kostanjev, hojev, regratov …
Uporaba medu
Med se večinoma uporablja kot nepredelano živilo, uporablja pa se tudi v živilsko
predelovalni industriji kot sladilo. Uporabljajo ga tudi zaradi okusa in viskoznosti,
predvsem pri proizvodih, ki temeljijo na žitaricah.
Zaradi enkratne sestave se prebava medu pri človeku razlikuje od prebave drugih
vrst sladkorjev. Med vsebuje predvsem enostavne sladkorje, ki jih naše telo lahko direktno izkoristi. Če ga primerjamo z
belim sladkorjem, ima med manjši vpliv na količino glukoze v krvi in to predvsem zaradi visoke vsebnosti fruktoze.
Raznolikost medu lahko s pridom izkoristimo pri pripravi raznovrstnih jedi in napitkov. Za vsak okus lahko kaj najdemo.
Uporabimo ga lahko za zajtrk, malico, večerjo pa tudi pri pripravi kosila je uporaben. Z medom lahko nadomestimo sladkor,
ki ga uporabljamo v naši prehrani, ali ga uporabimo kot dodatek glavnim jedem. Sladkanje čaja z medom je stara navada, z
njim pa lahko sladkamo tudi kavo, šabeso, ledeni čaj, smutije, limonado, mlečni riž, razne kaše, sladoled, sadne solate …
Poleg tega da si med zjutraj namažemo na kruh, ga lahko dodamo tudi v kosmiče, si pripravimo skutni namaz z medom ali
namaz z medom in kakavom, kislo smetano z medom, dodamo ga lahko v jogurt ali si pripravimo palačinke z medom. Poda
se pri pripravi piščančjih, divjačinskih in azijskih jedeh. Tudi omake, prelivi, marinade in zelenjava dobijo z dodatkom medu
posebno aromo. Nepogrešljiv je seveda pri pripravi slaščic. Uporabimo lahko recepte za navadni sladkor, pri tem pa moramo
upoštevati, da je slajši kot navadni sladkor in da vsebuje več vode, zato vzamemo malo manj medu, kot je predpisanega
sladkorja, količino tekočine v receptu zmanjšamo za ¼ teže dodanega sladkorja. Pečemo pri malo nižji temperaturi, da
preprečimo prekomerno porjavitev peciva. Med veže nase vlago, zato ostane pecivo z medom dalj časa sveže in zmanjšuje
drobljenje peciva.
Pri pripravi jedi iz medu je potrebno upoštevati tudi njegovo aromo. V splošnem je za svetlejše vrste medu značilna mila,
nežna aroma, temnejše vrste pa imajo močnejšo aromo. Zato bomo za slajenje nežnih jedi, kjer ne želimo, da prevladuje okus
medu, uporabili nežen akacijev med, v golaž bomo dodali temen gozdni med, medenemu pecivu pa bo odlično aromo dal
kostanjev med. Medu pri peki in kuhi ne uporabljamo zaradi njegovih zdravilnih lastnosti, ampak predvsem zaradi njegove
arome. Če je le možno, ga dodamo na koncu kuhanja, da ohranimo več sestavin.
Razlika med belim sladkorjem in medom je več kot očitna. V belem sladkorju je le disaharid saharoza, ki se razkroji v
glukozo in fruktozo in nič drugega. V medu so tudi sladkorji, pa še druge snovi, skoraj vse, kar vsebuje in potrebuje človeško
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telo, zato ima med posebne lastnosti, ne samo sladkost. In ne nazadnje: pri proizvodnji sladkorja se uporabljajo različne
kemikalije, v nasprotnem primeru pa je med popolnoma naraven proizvod čebel, ki mu ničesar ne dodajamo niti ne
odvzemamo, ne vsebuje nobenih konzervansov, vsebuje pa antioksidante in deluje protimikrobno. Naša novoletna zaobljuba
bi lahko bila bolj zdrav način življenja ‒ v vsakdanji prehrani zamenjamo med za sladkor.
Za začetek lahko pripravimo preprost osvežilni in krepčilni napitek ‒ limonado z medom. Iztisnemo sok polovice limone,
dodamo kozarec tople vode in žlico medu ter dobro premešamo. Napitek bo še izdatnejši, če ga bomo uživali na tešče.
Andreja Kandolf Borovšak, Čebelarska zveza Slovenije

Iz vrtca in šolskih klopi
Dragi prijatelji narave
Zelo sem vesel, ko vidim nasmehe na
vaših obrazih, čeprav vam jesenski
veter že brije v nos in lička. Kako
prijetno dopoldne ste si ustvarili ob
prejšnjem snidenju, še sam sem se
zavrtel ob prijetnih zvokih ljudske
glasbe. Sem pa tudi že pokukal v vaše
gredice. Ste tudi vi?
Verjetno ste opazili, kako se je obarvala
narava okoli nas. Čudoviti vzorci
jesenskih barv dobe še poseben čar, če
pogledam na gozd z vzvišene lege. Vse
to razkošje barv narava poljubno meša v nize prelivov in vsakič so prav očarljivo lepi. Od kje vse te jesenske barve (zapišite
otroške ideje)?
Naj vam poskusim razložiti. Krajšanje dolžine dneva sproži razgradnjo zelenega listnega barvila – klorofila. Ko je ta
odstranjen, zažarijo v listih najprej prikrite rumene in oranžne barve, ki se lahko spremene v rdeče ali pa v rjave.
Na žalost pa je tudi jesenska slika narave, kakor vsaka druga slika, občutljiva na vodo. Vse listne barve so namreč vodotopne
in če pridejo deževni dnevi, voda izpere vso sijočo barvitost in lepoto. Potem je dovolj le nekaj močnejšega vetra in listje
konča na gozdnih tleh, kjer daje hrano milijonom drobnih bitij.
Dragi prijatelji, danes bomo tudi mi dali hrano milijonom drobnih bitij, saj bomo pripravili kompostni kup. Uživajte ob
dotikih listja in jesenskih radostih.
Friderik

Evropski teden odpadkov
V skupini 5‒6 let smo se lotili preučevanja
in ločevanja odpadkov. Z igro in ob igri vse
dejavnosti najlepše stečejo, zato smo se lotili
treninga za policiste odpadkov. Da pa lahko
nadzoruješ in svetuješ, moraš to dobro znati.
Zbirali smo odpadke, jih razstavljali, trgali,
rezali, kurili ter izdelali koš za embalažo za
vse skupine v vrtcu. Zdaj ločujemo vsi, mi,
najstarejši samo malo preverimo in kaj
svetujemo mlajšim. Ločujte tudi vi. Pa
srečno v novo leto.
Otroci oddelka 5‒6 let z Matejo in Urško
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Tradicionalni slovenski zajtrk v Vrtcu
Tabor
V petek, 16. novembra 2018, je v Vrtcu Tabor
potekal tradicionalni slovenski zajtrk. K zajtrku sta se
nam pridružila g. župan Anton Grobler ter
predstavnica Čebelarskega društva Tabor ga. Mira
Pepel.
Po zajtrku smo si ogledali plesno dramatizacijo
Čebele in medved v izvedbi oddelka 5‒6 let ter
dramatizacijo Mojca Pokrajculja v izvedbi oddelka
3‒4. V okviru obogatitvenega dne so potekale pestre
dejavnosti, med katerimi so otroci samostojno
prehajali in aktivno sodelovali.
Urška Rotar

Vrtčevski vrtnarji na delu
V našem vrtcu imamo v tem letu prednostne cilje opazovanje, odkrivanje, raziskovanje narave ter razumevanje pomena
okoljske vzgoje. Veliko naših dejavnosti zato poteka v naravi, z veseljem pa se odzovemo tudi kakšnemu povabilu, ki nam
naš cilj še dodatno podpre. V petek, 30. novembra, smo se vrtčevski otroci z vzgojiteljicami odpravili na delo. Vzeli smo
lopate, grablje in metle ter odšli na povabilo občine pomagati saditi sadno drevje ob pešpoti. Vrtnarji so otrokom pokazali,
kako se nasadi drevo, otroci pa so hitro zavihali rokave in pomagali. Ob delu smo že kovali načrte, kaj vse bomo skuhali, ko
bodo sadeži na tem drevju dozoreli: kompot, sadne palačinke, sadni sladoled, sadna peciva in sadje bomo tudi trgali z dreves
za malico med sprehodom.
Anuška Križnik
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Policist na obisku
V torek, 13. novembra 2018, je učence 1. C obiskal policist g. Roman Jelen. Najprej je potekal pogovor v učilnici, kjer jih je
seznanil s pomenom varnosti udeležencev v prometu, še zlasti ravnanju otrok. Pogovarjali smo se o pravilnem prečkanju
ceste, o hoji po cesti, o vožnji v avtomobilu in kaj lahko otroci prispevajo k večji varnosti. Ogledali smo si opremo policista
in preizkusili lisice.
Učenci so pripovedovali o svojih izkušnjah in mu zastavljali vprašanja. Ponosno in z rumenimi rutkami smo se nato skupaj
odpravili na poučen sprehod po bližnji okolici. Policist nas je
opozoril na nevarnosti in pasti na cesti, kako varno prečkamo cesto
na prehodu za pešce in kako se obnašamo na cesti in pločniku
(hoja drug za drugim brez prerivanja in klepetanja, opazovanje
ostalih udeležencev v prometu …). Z konec pa smo si še lahko
ogledali policijski avto.
Vtisi učencev:
- otroci se lahko vozimo s kolesom ob spremstvu staršev s čelado
na glavi (Lina),
- policist mi je na roke namestil lisice (Jurij),
- cesto smo prečkali z dvignjeno roko (Lea),
- všeč mi je bilo, ko nas je na sprehodu spremljal policist (Tim),
- policist je bil vesel, ker pridno nosimo rumene rutice (Tijaž).
Učenci 1. C z razredničarkama Silvo Rizmal in Manjo Drnolšek

Z vlakom
V sredo, 3. oktobra 2018, so se učenci 3. C s POŠ Tabor odpeljali na prometno ekskurzijo v Celje, kjer so se seznanili z
vožnjo z vlakom in lokalnim avtobusom ter podrobno spoznali železniško in avtobusno postajo ter tržnico.
Vtisi učencev 3. C:
Današnja ekskurzija mi bo ostala v spominu, zato ker sem se v enem dnevu peljala s
kar tremi prevoznimi sredstvi. Peljala sem se s kombijem, z lokalnim avtobusom in z
vlakom. Najbolj mi je bila všeč vožnja z vlakom, saj smo si sami kupili vozovnico in
si ogledali strojevodjevo kabino. Zanimiva izkušnja mi je bila v nadzornem stolpu
Železniške postaje Celje. Uživala sem tudi na tržnici v pogovorih z branjevci. Ta
dan bi z veseljem ponovila. Ajda
Peljali smo se z vlakom. V nadzorni sobi sem lahko pritisnila dva gumba in sta se
odprli zapornici. Šli smo na lokalni avtobus. Kupili smo vozovnice. Bilo mi je zelo
všeč. Laura
Všeč mi je bilo, ko smo se peljali z vlakom. Všeč mi je bilo tudi, ko smo se peljali v
kabini. Lepo mi je bilo tudi na tržnici, ker sem lahko spraševal branjevce o izvoru
zelenjave in ceni. Rad sem izpolnjeval učni list. Ta dan si bom zapomnil. Maj
Všeč mi je bilo, ko smo se vozili z vlakom. Najprej smo se z avtobusom peljali v
Celje, nazaj pa z vlakom. Najbolj mi je v spominu ostalo, ko smo si ogledali kabino
strojevodje vlaka. Zala
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem šla v kabino vlaka. Bilo mi je všeč, ko je ustavil vlak
in ker smo že stali, nas je vse skupaj vrglo nazaj. Bil je moj najljubši dan letos. Ella
Šolski kombi nas je peljal do Šempetra, nato smo se z lokalnim avtobusom peljali do
Celja, kjer nam je gospod predstavil železniško postajo. Ogledali smo si tudi
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avtobusno postajo v Celju in nato še tržnico. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se domov odpeljali z vlakom. Lucija
Na vlaku mi je bila všeč kabina strojevodje. Iz
tržnice sem si najbolj zapomnila velik kostanj.
Všeč mi je bil tudi vlak, ker ni imel grafitov.
Všeč mi je bila solata iz Italije. Všeč mi je bilo,
da smo sedeli v prvem vagonu. Nika
V sredo smo imeli tehniški dan. Peljali smo se z
vlakom. Videli smo tržnico. Šli smo tudi mimo
celjskih zaporov. Na klopci na tržnici sem sedel
z Markom. Izpolnjevali smo učni list. Sami smo
si plačali vozovnice. Bil sem priden. Šli smo v
kabino strojevodje vlaka. Gospod nas je
spraševal. Ožbej
Danes sem bil prvič v kabini vlaka. Na vlak smo
vstopili v Celju. Odpeljali smo se do Polzele. Za
vožnjo smo morali kupiti vozovnico. V Celju je
bilo veliko turistov. Vožnja mi je bila zelo všeč,
zato bi se z vlakom še kdaj peljal. Mark
Všeč mi je bilo, ko smo bili na železniški
postaji. Zelo je bilo fajn, ker se je strojevodja
veliko hecal. Videl sem tudi avtobusno postajo,
potem pa je pome prišla mamica in zame se je
tehniški dan končal. Jure
Danes smo imeli tehniški dan. Bilo mi je zelo všeč. S šolskim kombijem smo se peljali do Šempetra. Z avtobusom pa smo se
nato odpeljali do Celja. Tam smo si ogledali tržnico. Šli smo do železniške postaje. Z vlakom smo se domov najprej peljali
do Polzele, tam pa nas je pričakal šolski kombi, ki nas je odpeljal nazaj v šolo. Maks
Zjutraj smo se s šolskim kombijem odpeljali v Šempeter na avtobusno postajo. Tam smo počakali na lokalni avtobus, s
katerim smo se odpeljali v Celje. V Celju smo bili na tržnici. Z vlakom smo se odpeljali na Polzelo. Tam nas je počakal
šolski kombi, ki nas je odpeljal nazaj v šolo. Najbolj všeč mi je bilo, da smo se peljali z vlakom. Tevž G.
Najprej smo se odpeljali s šolskim kombijem v Šempeter. Tam smo počakali na avtobus in se z njim odpeljali do Celja.
Ogledali smo si železniško postajo in nato malicali. Povzpeli smo se na nadzorni stolp, kjer smo na veliki tabli videli
ogromno lučk. Nato smo se odpravili na avtobusno postajo in si jo ogledali. Hodili smo po celjskih ulicah, ki so tlakovane.
Prišli smo do tržnice. Tam smo ugotavljali, od kod sta sadje in zelenjava ter koliko stane. Nato smo šli nazaj na železniško
postajo in se z vlakom odpeljali do Polzele. Z vlakom se nisem peljal prvič. Martin
Najprej smo se zbrali pred šolo. Potem smo se odpeljali s kombijem. V Šempetru smo počakali na avtobus in se z njim peljali
do Celja. V Celju smo se na moje veliko veselje usedli na vlak in se z njim odpeljali do Polzele. Z vlakom sem se peljal
prvič. Bor
Danes sem se imel zelo lepo. Prvič sem se peljal z vlakom. Obiskali smo tržnico in avtobusno postajo. Bili smo tudi na
železniški postaji. Aljaž
Bilo mi je fajn, ko smo se peljali z vlakom. Naučili smo se, kako se pelje z vlakom. Bilo je zabavno, ko smo toliko izvedeli o
vlakih. Dovolili so nam vstopiti v strojevodjevo kabino. Diana
Všeč mi je bilo, ko smo se peljali z vlakom. Peljali smo se tudi z lokalnim avtobusom. Bili smo tudi na tržnici. Bili smo v
nadzornem stolpu železniške postaje. Imeli smo se lepo. Lidija
Pripravile Polona Vodičar, Manja Majcen, Darja Savinek
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»Weihnachten am Goethe-Institut«
Z mlajšimi učenci iz Tabora, ki se učijo nemščino drugo oz. že tretje leto, smo se udeležili božičnih delavnic na Goethejevem
inštitutu v Ljubljani. Učenci so na igriv način spoznavali besedišče na temo decembrskih praznikov. Da pa je bilo vzdušje še
bolj praznično, so nas ves čas spremljale nemške božične pesmi. Dejavnosti so bile učencem zelo všeč in si takšnega učenja
še želijo.
Mentorica Martina Zupan Kuserbanj

Aktivnosti naših društev
Kratko poročilo o delovanju našega društva
Letos smo prenovili naše društvene prostore. Ideja je tlela dalj časa. Ko smo se spomladi dobili pri ustvarjanju Veronikinih
klobučkov, nas je pričelo zebsti v noge, pa tudi sedenje na trdih stolih ni bilo prijetno. Gospa Hani je zato dala pobudo, da
preuredimo naše prostore v Domu krajanov Tabor. Beseda je dala besedo in po posvetovanju smo zbrali material in pričeli z
delom. Najprej smo odstranili pult in police, nato pa dobro izolirali tla in namestili nov pod. Pri polaganju le-tega sta nam
bila v veliko pomoč gospoda Franci Parašuh in Drago Šmit. Pri obnovi društvenih prostorov so sodelovali vsi starejši člani
društva. Gospa Hani je uredila, da smo dobili lepo sedežno garnituro s pripadajočimi regali, mizo in stoli. Sama je podarila
tudi mizo. V celoti smo prebelili prostore, počistili in društveni prostor je zasijal v novi podobi. Vsem sodelujočim pri
prenovi se še enkrat zahvaljujemo. Tako se še z večjim veseljem družimo in vas hkrati vabimo, da se nam tudi drugi
pridružite pri igranju kart, šaha, ročnih delih ali kar tako na klepet. V obnovljenih prostorih nas najdete vsak petek od 18. ure
dalje.
Prenova prostorov pa ni bil edini projekt našega društva. Tako smo letos bili gostitelji srečanja med občinama Braslovče in
Tabor ob dnevu državnosti. Po dolgoletni tradiciji srečevanja pri Pintarjevih na »Malih Trojanah«, srečanja letos zaradi
objektivnih razlogov nismo izvedli na tradicionalnem kraju. Na gostoljubno ponudbo kmetije Laznik smo srečanje tako
priredili kar pri njih na Grabnarjevem dvorišču.
V duhu dobrega meddruštvenega sodelovanja smo v juliju prevzeli tudi dežurstvo na Zajčevi koči. Dežurstvo smo nadgradili
z obiskom likovnikov, ki so uživali v prelepi okolici, mi pa v njihovih likovnih stvaritvah.
Seveda ni šlo brez vsakoletnega kostanjevega piknika, za katerega nam je kostanj nabral Viki Urankar. Kot vedno je
nedeljsko popoldne kar prehitro minilo.
Vonj po pečenih kostanjih se je komaj polegel, že smo v novembru organizirali adventne delavnice. Zopet smo v
obojestransko zadovoljstvo sodelovali z društvom žena in deklet, s katerimi smo pekli pecivo. Otroci so izdelovali adventne
venčke in voščilnice. Vemo, da je tempo življenja zelo hiter, pa si moramo vseeno v predbožičnem času včasih vzeti čas zase
in naše otroke in z njimi ustvarjati božično vzdušje. Upamo in želimo, da bo v naslednjem letu več staršev skupaj s svojimi
otroki imelo čas ustvarjati na delavnicah.
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Članice društva smo izdelale tudi voščilnice, ki so naprodaj v prodajalni na pošti Tabor. Ves izkupiček je namenjen
obogatitvi delovanja našega društva.
V času pouka na POŠ Tabor dvakrat tedensko izvajamo ure ročnih del med učenci prve in druge triade na šoli. Če se nam še
kdo od otrok želi pridružiti, naj nas poišče v podaljšanem bivanju.
Vesel božič in srečno novo leto.
Turistično društvo Tabor

Podprite nas, čisto enostavno je!
MePZ Tabor letošnjo sezono praznuje 30 let. Izjemno pester, bogat ter finančno obsežnejši program
zahteva dodatna sredstva, zato vas prosimo, da nas podprete.
Vsi davčni zavezanci nas lahko podprete tako, da nam namenite delež dohodnine (od 0,1 % do 0,5 %).
Toda brez skrbi, vaša dohodnina se zaradi tega ne bo nič povečala. Sredstva, ki bi sicer šla naravnost v
državni proračun, se bodo zmanjšala za odstotek, ki ga boste namenili nam, Pevskemu društvu Tabor, mi
pa bomo pridobljena sredstva uporabili za izvedbo naših programov in aktivnosti.
Izpolnite spodnjo vlogo in jo pošljite ali osebno odnesite na Finančno upravo RS. Lahko jo oddate tudi nam, pevcem, mi pa
jo bomo v vašem imenu odposlali. V kolikor ste lastnik digitalnega potrdila, lahko vlogo oddate tudi preko portala eDavki.
Za vašo podporo se vam najlepše zahvaljujemo in vam želimo miren božič ter srečno novo leto 2019!
Pevke in pevci MePZ Tabor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

_________________________________

__________________________________

(ime in priimek davčnega zavezanca)

(pristojni finančni urad)

_________________________________________________________
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

______________________________________
(poštna številka, ime pošte)

(davčna številka)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca
PEVSKO DRUŠTVO TABOR

Davčna številka upravičenca
5

V/Na _________________, dne _________________

6

8

9

2

4

3

Odstotek (%)
8

____________________________
(podpis zavezanca/zavezanke)
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Pohod 50 + v novembru
Prehodi vsak dan isto pot,
nikoli ni povsem enaka.
In je, o, vem, njen čar v tem,
da te iz dneva v dan
drugačna čaka.
(Janez Medvešek)
Tudi nam, ki že šesto leto pohajkujemo po območju naše občine, se velikokrat zgodi, da hodimo po istih poteh in jih
doživljamo vsakič drugače. Tokrat smo krenili v obratni smeri in odšli iz Tabora proti Pondorju, Blatam, mimo Martinka,
Namarja nazaj na izhodišče v Tabor. Ob kramljanju, razpravljanju in dobri energiji vseh udeležencev pohoda smo to dvourno
druženje z zadovoljstvom uspešno zaključili.

Srečno do prihodnjič, ZDRAVJA in VAREN KORAK pa želimo vsem občanom v prihajajočem letu 2019!
Društvo upokojencev Tabor

Cankar v sliki in besedi
10. decembra, na predvečer 100-letnice smrti Ivana Cankarja, smo se poklonili
njemu v spomin na gradu Komenda na Polzeli.
Knjižničarke Medobčinske splošne knjižnice Žalec so odstirale tančico skrivnosti
njegovega življenja, oživile njegove večno aktualne misli. Skupaj smo spili kavo,
se posladkali s piškoti, za kar je poskrbela Občina Polzela. Se še spomnite
njegove črtice Pehar suhih hrušk? Tudi te smo poskusili. Udeležilo se nas je 12
slikarjev.

Praznični december smo zaključili z obiskom
mednarodne slikarske razstave. Delavnica in druženje je
potekalo v mesecu oktobru na Bukovniškem jezeru.
Župan Marjan Kardinar in Marko Repnik, direktor
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sta odprla
razstavo, razstave pa sta se udeležila tudi konzularna
predstavnika Slovenije in Madžarske.
Likovna sekcija Mavrica,
Julija Juhart
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Iz domače župnije
Božič. Kakšen praznik je to?
Božič je praznik Jezusovega rojstva, praznik rojstva našega Odrešenika. Vsebina praznika je povezana s skrivnostjo Božjega
učlovečenja. Druga oseba troedinga Boga je preko Marije sprejela človeško naravo in postala človek. Z Jezusovim prihodom v
zgodovino se je Bog dokončno in nepreklicno zavzel za svet in za človeka. »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega
edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16).
Bistvo božiča pa ni le v tem, da se spominjamo Jezusovega rojstva, ampak je za vsakega kristjana priložnost, da se odpre in
dovoli, da se Bog rodi v njegovem srcu ter tako utrdi in poglobi svojo vero. Torej božič se mora zgoditi v srcu.
V tem hitrem, nemirnem in hrupnem času, ko vlada etika koristi in dobička, ko se zdi, da človeku sploh ni več jasno, zakaj
živi, in da se o tem skorajda več ne sprašuje, se tudi božič težko zgodi v srcu.
Toda do človeških src vodi veliko poti. In Bog jih pozna.
Bog me nagovarja preko jaslic, družinske molitve, otroške božičnice, polnočne svete maše, dnevne svete maše, božičnih
pesmi, luči miru iz Betlehema, kolednikov, voščil, prijateljev in bližnjih, tudi preko pomoči potrebnih … Bog včasih najde
čisto posebne, za nas nerazumljive poti. Bog prihaja tudi skozi bolezen, trpljenje, nesročo … Seveda v trpljenju, bolezni in
nesreči človek Boga ne opazi tako hitro.
Božič je družinski praznik. Seveda je božič družinski praznik. Božič ima v sebi nekaj otroškega in je del najglobljih
spominov. Družina se zbere ob jaslicah, božičnem dreveščku, praznični mizi. Veselimo se skupaj, srečni smo, ker smo skupaj.
Kristjani pri vsem tem ne pozabimo na molitev, blagoslov družine in doma in prosimo Božjega blagoslova tudi za našo skupno
prihodnost.
Božič je praznik življenja. Da, božič je praznik življenja. Rojstvo Jezusa Odrešenika in vsako rojstvo je praznik življenja.
Življenje je vedno dar. Veselimo se ga.
Božič je praznik obdarovanja. Kristjani se na božič spominjamo svoje največje obdarovanosti. Rodil se nam je Odrešenik.
Tega nam ne odtehta nobeno drugo darilo. Venda so darila, voščila, bogato obložena miza del praznika. A pri tem vendarle
ohranjajmo bistvo božiča ter zdravo mero pri darilih …
Božič je praznik miru. Angeli so betlehemskim pastirjem oznanili veselo vest z besedami: »Slava Bogu na višavah in na
zemlji mir ljudem.« Ohranjajmo ta mir.
Božič je praznik luči, svetlobe. Pa še kako smo potrebni prave luči, prave svetlobe! Kakor je prvo sveto noč razsvetlila
svetloba Jezusovega rojstva, tako naj tudi v naše dni sije obljuba božje navzočnosti, ki jo vedno znova potrjuje božični praznik.
Je božič največji kraščanski praznik? To pa ne drži. Največji krščanski praznik je Jezusovo vstajenje od mrtvih – velika noč.
Božič postavljamo na drugo mesto. Božič je drugi največji krščanski praznik.
VOŠČILO
Vsem želimo blagoslovljen in miren božič. Naj se zgodi božič v vašem srcu. Naj bo obdarjen z družinsko srečo, mirom,
veseljem …
Vse najboljše v novem letu, letu 2019, pa dovolite, da vam voščimo z besedami papeža Frančiška: »Življenje nam ni
podarjeno zato, da ga ljubosumno ohranjamo le zase, ampak nam je podarjeno zato, da ga darujemo. Imejte
velikodušno srce! Ne bojte se sanjati o velikh stvareh!”
Zato, vsem srečno!
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Januar 2019, v Župniji sv. Jurij ob Taboru
Četrtek, 3. januar, je četrtek pred prvim petkom v mesecu januarju. To je dan za molitev za duhovnike, njihovo stanovitnost
in svetost. V naši župniji še posebej molimo, prosimo in izročamo v Božje varstvo duhovnike naše župnije in novomašnika
Matica. Molimo in prosimo tudi za nove duhovne, redovne in misijonske poklice tako v naši župniji, kot v vsej vesoljni
Cerkvi. Molitev se prične 30 minut pred sveto mašo. V januarju 2019 bo to ob 16.30. uri. Molimo v veroučni hiši, kjer ni
strahu pred mrazom. Lepo vabljeni.
Sobota, 5. januar, molitev za grešnike, srečno smrt in mir na svetu. Molili bomo rožni venec in
posvetilno molitev. Z molitvijo bomo pričeli 30 minut pred večerno sveto mašo in se z njo
izročali brezmadežnemu Marijinemu srcu. To bo prva izmed petih prvih sobot v letu 2019, ki jo
bomo opravili v naši župniji. Sledile bodo še prva sobota v februarju, marcu, aprilu in maju 2019.
Lepo vabljeni.
Sobota je že od 9. stoletja dalje Marijin dan. Je spomin na blaženo Devico, njeno materinsko držo
in držo učenke, ki je na veliko soboto, ko je Kristus ležal v grobu, bila edina močna v veri in
upanju ter je edina med vsemi učenci čuječe pričakovala Gospodovo vstajenje.
Poleg češčenja Matere Božje je opravljanje prvih sobot v mesecu predvsem v tem, da z namenom zadoščevanja za grehe
človeštva prejmemo zadostilno obhajilo. To je že pred Fatimo, kjer se je Marija prikazovala pastirčkom, Jacinti, Franceku in
Luciji, zelo priporočal papež Pij X.
Pobožnost petih prvih sobot pa je Marija naročila fatimski vidkinji Luciji 10. decembra 1925 v Pontevedri v Španiji in za
nagrado obljubila srečno smrt.
Marija zelo priporoča molitev rožnega venca, saj je ob vsakem prikazanju naročila: »Molite vsak dan rožni venec, da boste
izprosili svetu mir in konec vojne.«
Vsak prvi petek v mesecu je naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga ne
morete priti v cerkev in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi za pogovor, sv. spoved ali
bolniško maziljenje. Pokličite ga na tel. št.: 040 429 894.
Nedelja, 27. januar, nedelja Svetega pisma. Že četrto leto bomo organizirali Svetopisemski maraton. To pomeni, da bomo
nepretrgoma brali Sveto pismo, vse dokler boste pripravljeni sodelovati. Svetopisemski maraton se bo dogajal v veroučni hiši,
kjer bo prijetno toplo. Torej, kdor je pripravljen 15 minut glasno brati Sveto pismo, lepo vabljen. Še več informacij o
Svetopisemskem maratonu bo objavljenih v župnijskih oznanilih, za katera vam dajemo možnost, da jih lahko prejemate na vaš
elektronski naslov. Na e-naslov: vida.slakan@gmail.com samo javite, da želite oznanila prejemati po e-pošti.
Vida Slakan

Literarni utrinki
A je res?

Vedenje

Ena sama beseda lahko ustvarja raven tihožitja med nama,
en sam gib najinih teles lahko dokazuje najino srečo!
En sam vzgib najinih obrvi lahko očara življenjskost najinih noči!
En sam pogled naj bo najino znamenje neskončnosti...
Gledal sem te,
vonjal duh tvojega telesa,
gledal tvoje lažnive oči...

Veš, rad gledam tvoj obraz!
Veš, da beseda tvoja ožarja moja lica!
Veš, da vsak gib tvojega telesa poganja kri v moje
žile!
Veš, da vsako tvoje hrepenenje dodaja srečo
mojemu vsakdanu!
Veš, da beseda tvoja preliva se nazaj v najino
ljubezen!!!
Novoporočeni...

Kupi si steklo resnice!!!
TKsm
TKsm
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Fotokotiček
PRAZNIČNA OKRASITEV
Za praznično podobo kraja in okrasitev avle občinske zgradbe je poskrbelo Turistično društvo Tabor, zunanjo jelko je daroval
župan g. Marko Semprimožnik, zasaditev prelepih okrasnih okenskih rastlin na občinski zgradbi pa je delo Alena Kovačiča.
Vsem lepa hvala!
Saša Zidanšek Obreza
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Zgodilo se bo

Vse planince, pohodnike, vandrovce in prijatelje taborskih hribov vabimo,
da se udeležite zanimivega

BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA
NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO,
ki bo v torek, 25. decembra 2018.
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
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Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – DECEMBER 2018 IN
JANUAR 2019
DATUM
21. 12. 2018
19.00

PRIREDITEV
PROSLAVA OB DNEVU
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

24. 12. 2018
18.00
23.00

ŽIVE JASLICE

Pred cerkvijo sv. Mihaela

25. 12. 2018
17.00

NOČNI POHOD NA ČRETO

Start pred občinsko stavbo

27. 12. 2018
16.00
29. 12. 2018
19.30

Izlet upokojencev
OGLED PRAZNIČNO OKRAŠENE
LJUBLJANE
Satirična komedija
RAZOČARANA GOSPODINJA PRI
SEKSOLOGU

KRAJ
Kulturni dom Vransko

Zbor na Avtobusni postaji
Vransko
Kulturni dom Vransko

ORGANIZATOR
Občina Vransko
(03 703 28 00)
Folklorno društvo
Vransko, Župnijska
Karitas Vransko, Občina
Vransko
(041 270 546)
Planinsko društvo
Vransko
(041 464 185)
Društvo upokojencev
Vransko
(031 494 833)
Zavod »Zimske urice«
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Planinsko društvo
Vransko
(041 464 185)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298, 041 919
829)

31. 12. 2018
8.00

SILVESTRSKI POHOD

Zbor na Avtobusni postaji
Vransko

8. 1. 2019
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA

Naš dom

12. 1. 2019
10.00

Otroški abonma
PETER PAN

Kulturni dom Vransko

12. 1. 2019
19.00
17. 1. 2019
7.00‒10.00

Komedija
DOHODNINA

Kulturni dom Vransko

Društvo Fran Govekar Ig

KRVODAJALSKA AKCIJA

Kulturni dom Vransko

OO RK Vransko

19. 1. 2019
19.30

Gledališki abonma
FENIKS
Ko opeka zagori

Kulturni dom Vransko

22. 1. 2019
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA

Naš dom

22. 1. 2019
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298, 041 919
829)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
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... in še modrosti naših babic
 Dosti snega, dosti sena. 
 Če prosinca ne sneži, rad sušec to nadomesti. 
 Če sv. Anton (17. 1.) z dežjem prihaja, se dobro potem zemlja napaja. 

Čestitke
Sreča je okras življenja.
Je trenutek, ki mu ž elimo dati podobo večnosti.
Je naša dobrota in toplina, ž ivljenjska radost in naš
pogum, da z upanjem stopamo na novo pot.
Lepe in mirne bož ične praznike, v novem letu pa vse
dobro ž elimo
ž upan, občinski svet in občinska uprava.

Članom športnega društva, občanom Občine
Tabor in občinski upravi
želimo veliko zdravja
in osebne sreče v letu 2019.
Upravni odbor ŠD Partizan Tabor

Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo.
A že na obzorju žarijo zvezde nove dobe.
Naj prinesejo nam zdravja, sreče, ljubezni,
veselja in svetlobe.
Turistično društvo Tabor

Učimo se pri čebelah: pridnost bogati, pogum jača,
enotnost nas napravi močne.

Vesel, miren božič in srečno ter zdravo v novem letu.

Naj medi!

Čebelarsko društvo Tabor
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Koledar dogodkov in prireditev – december 2018, januar 2019
DATUM

URA

PETEK,
21. 12.

16.00

SOBOTA,
22. 12.

9.00‒12.00

TOREK,
25. 12.

1.00

TOREK,
25. 12.

16.00

SREDA,
26. 12.

18.00

SOBOTA,
29. 12.

20.00

SOBOTA,
5. 1. 2019

8.00‒13.00

ČETRTEK,
10. 1. 2019

9.00‒10.00

TOREK,
29. 1. 2019

18.00‒19.00

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

ZIMSKA PLESNA
PRAVLJICA
DAN ODPRTIH VRAT
KMETIJE LAZNIK IN
SEJEM TD GUŠT
POGOSTITEV
PO POLNOČNICI
BOŽIČNO NOVOLETNI
POHOD NA KRVAVICO IN
ZAJČEVO KOČO
PRAZNIČNI KONCERT
TABORSKIH PEVSKIH
ZBOROV
PREDNOVOLETNI PLES
Z ANSAMBLOM
VESELI SVATJE
SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME
KROŽEK
BIODINAMIČNO
KMETOVANJE
PRAVLJIČNA URICA S
POUSTVARJANJEM

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

KD I. Cankar Tabor ‒
Plesna sekcija (040 471 051)

Stara štala in dvorišče
Kmetije Laznik

Adi Laznik
(041 543 396)

pri cerkvi sv. Jurija
Tabor

Društvo podeželske mladine
Tabor (070 321 516)

izpred stare šole v
Lokah ali iz Ojstrice

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

župnijska cerkev
sv. Jurija
ob Taboru
pod kozolcem pri
ribniku,
Miklavž pri Taboru
Inotrak d.o.o.
Kapla 16
Občina Tabor
sejna soba
Občinska knjižnica
Tabor

Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)
Hiša Lisjak
(051 365 040)
Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)
Kmetijsko gozdarski zavod,
Izpostava Žalec
(041 498 266)
MSK Žalec (03 712 12 52)

»Oj, ta noč, milobe polna!«
(Ivan Cankar)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. 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.obcinatabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Internet, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, Naš dom,
DU Tabor, Saša Zidanšek Obreza, SHERPA, LS Mavrica, Fundacija Mima, ČD
Tabor, ČZS, družina Gržina, Marta Vehovar, TAM-TAM, Vanja Lukman

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

Objava
oglasa

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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