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IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 45 

POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 

V decembru je čas za lepe želje, okraševanje, 

veselje, čas za oblikovanje načrtov za prihodnje 

leto, kaj bi spremenili ali kaj naredili boljše, je pa 

tudi čas obdarovanj. Miklavž je na Jurijevem trgu 

že obiskal vse pridne otroke in jih razveselil s 

prihodom na kočiji in z lepimi darilci. V tem 

prazničnem decembru želimo razveseliti tudi vas, 

spoštovane občanke in spoštovani občani, zato 

vam ob zaključku leta župan in Občinski svet 

Občine Tabor poklanja skromno darilo.  

  

Kuhinjska krpa je večnamenska in uporabna, saj 

nam lahko pomaga npr. osušiti solato ali nam služi 

kot pripomoček pri precejanju, za ožemanje 

kumar ali kot odeja za testo, ki mora počivati, 

lahko pa je tudi rokavica za prijemanje vročega 

pekača. Uporaba je zelo široka, zato naj vam pride 

kar najbolj prav. 

 

Prijetno branje vam želim in ker se poslavlja leto 

2022, dodajam še misel o času: 

 

Ne čakajte tistih, ki za vas nimajo časa.  

Če vas bo nekdo zares imel rad in vas želel videti, 

bo našel razlog in način, da vas poišče. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

 

 

 

 

 

 

Spoštovane in spoštovani,  

 

v boksarskem žargonu bi lahko rekli, da začenjamo 

drugo rundo. Zahvaljujem se vsem za podporo, še 

posebej tistim, ki ste mi s svojim podpisom 

omogočili kandidaturo na volitvah za župana. 

 

Ko se ozrem nazaj, z veseljem ugotavljam, da smo 

odkljukali skoraj vse projekte, ki smo si jih kot cilj 

zadali pred štirimi leti. Če sem natančen, pa smo jih 

realizirali še precej več. Ne bom jih našteval, kajti 

vsak, ki ga dogajanje v naši občini vsaj malo zanima, 

je to lahko sam opazil, kogar pa stvari ne zanimajo, 

ga pač ne zanimajo.  

 

Seveda je v demokratični družbi normalno, da z 

opravljenim nikoli niso zadovoljni vsi, saj ima vsak 

svoje prioritete, za katere ni nujno, da se ujemajo z 

mnenjem občinske uprave in občinskega sveta. Ne 

lastim si zaslug za opravljeno delo, kajti rezultati so 

plod odličnega sodelovanja občinske uprave, 

župana, podžupana, občinskega sveta in delovnih 

teles in mnogih posameznikov, ki so nam pri tem 

pomagali. Čez vsa grčava polena smo naredili dolg 

in odločen korak ter jih prestopili, čeprav se nam 

jih nekaj še vedno vali pod nogami. Brez potrebe. 

Odlični rezultati in veliki načrti za naprej so vzrok, 

da bom svoje poslanstvo župana nadaljeval tudi v 

mandatu 2022–2026. Besedna zveza POVEZATI IN 

SODELOVATI je tudi v praksi obrodila dobre 

sadove. Sodelovali smo vsi, ne glede na politično ali 

kakršno koli drugo usmerjenost, in rezultat je na 

dlani. Nadaljevati želim z enakim načinom dela. Kar 

nekaj projektov je že začrtanih, med njimi je 

največji dograditev osnovne šole.  

 

Občinski svetnici in vsem svetnikom čestitam ob 

izvolitvi in želim, da bi delali dobro, s pogledom, 

uprtim v prihodnost. V novoizvoljenemu 

občinskemu svetu je polovica novincev. Njihova 

osnovna stroka, v kateri so zaposleni, zelo ustreza 

našim potrebam, zato upam, da bomo tudi v tej 

sestavi konstruktivni in uspešni kot do sedaj. Ne 

bomo se delili na koalicijo in opozicijo, ampak 

bomo vsi skupaj poskušali narediti čim več dobrega 

za naš Tabor in naše občane. 

 

Marko Semprimožnik, župan 
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OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA 

TRGOVSKA PONUDBA V TABORU 

 

Slovensko, domače, lokalno, radi imamo domače, 

naše nam paše, lojtr′ca domačih … S takšnimi in 

podobnimi slogani nas v svoje trgovine vabijo 

najrazličnejši trgovski ponudniki. Potrošniki vsak 

zase izberemo najboljšega ponudnika, največkrat 

tistega, ki nam ponuja najboljše razmerje med ceno 

in kvaliteto, pri tem pa vedno večkrat pogledamo 

tudi na izvor izdelkov. Ne gre pozabiti, da gre prav 

vsakemu trgovcu predvsem za dobiček, o čemer pa 

potrošnik v procesu nakupa ne razmišlja. Vsak pač 

kupi tisto, kar potrebuje.  
 

Manjši trgovci so ob vseh agresivnih oglaševalskih 

strategijah žal spregledani, kljub dobri in pestri 

ponudbi. V Taboru imamo to srečo, da nam svoje 

artikle ponujata kar dva trgovca, Mlinotest in 

Kmetijska zadruga Savinjska dolina. Na policah 

obeh trgovin se poleg osnovnih potrebščin in živil 

najde tudi sezonska ponudba, specializirani izdelki, 

v decembru tudi dobre ideje za darila.  

 

Dragi občani, čim večkrat pokukajmo na njihove 

police, saj se nam vsaka 

na svoj način trudita 

ustreči in zase ter za 

svojo družino izberimo 

nekaj dobrega. 

Obiskanost trgovin v 

našem domačem kraju je 

ključnega pomena za to, da nam bosta še naprej 

ponujali svojo pestro izbiro. Za dobro darilo, za 

kvalitetna živila in ugodno ponudbo nam 

največkrat ni treba daleč.    
 

Marko Semprimožnik, župan  

 

OBISK MIKLAVŽA NA JURIJEVEM TRGU 

 

V ponedeljek, 5. decembra 2022, se je na 

Jurijevem trgu zbrala pisana množica otrok in 

staršev, ki so vznemirjeno pričakali Miklavža, 

letos prvič na novo zgrajenem in prostornem 

Jurijevem trgu, ki je zaživel v soju lučk in v 

duhu veselega decembrskega vzdušja v vsej 

svoji lepoti. Organizator prireditve je bila 

Občina Tabor v sodelovanju s Podružnično 

osnovno šolo Tabor in Društvom žena in 

deklet Občine Tabor.  

 

 

 
 

 

Za veselo vzdušje so uvodoma poskrbeli 

učenci 5. c, ki so zaplesali ob zvokih 

»Jeruzaleme«. Gaja Topovšek je s svojim 

zvonkim glasom spodbudila naša razmišljanja s 

pesmijo »Naj ljubezen združi vse ljudi«, s skladbo 

»Tisoč iskric smo prižgali« pa nas je z zvoki flavte 

božala Eva Topovšek.  

 

Težko pričakovani Miklavž se je s čarobno okrašeno 

kočijo kmetije Lukman, ki sta jo vlekla dva iskra,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

črna vranca, pripeljal v spremstvu angelčkov, da 

odžene strašne parklje in pozdravi pridne otroke. Ti 

so ga takoj veselo obkrožili in mu začeli prepevali 

pesmice.  Marljive članice Društva žena in deklet 

Občine Tabor so Miklavžu pomagale razdeliti 

darilca, ki so jih pripravile skupaj z občino, in 

poskrbele, da ta večer ob toplem čaju in kuhanem 
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vinu prav nikogar ni zeblo. Za nameček pa so 

angelčki rdečeličnim otrokom delili sladke 

bonbončke in si s košaricami utirali pot skozi 

množico.  

 

Kljub dežnim kapljam, ki so nam nekajkrat 

ponagajale, smo začrtano prireditev vsi skupaj 

dobro izpeljali in, kar je najpomembnejše, ohranili 

tradicijo, ki vsako leto na začetku decembra 

razveseli staro in mlado.  

 

Ob tem se zahvaljujemo Miklavžu, angelčkom in 

parkljem, učencem in mentoricama Manji Majcen 

in Simoni Jan, društvu žena in deklet, ozvočevalcu 

Marku Jezerniku, kočijažinji Vanji Lukman in seveda 

skoraj 400-glavi množici, ki se je odzvala na naše 

vabilo in nas razveselila s svojim obiskom prve 

decembrske prireditve na prostem.  

 

Lokalna skupnost je res potrebovala tale naš Jurijev 

trg, kajne? 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREZPLAČNE STORITVE ZA NAŠE OBČANE 
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EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI ZA INVALIDE 
 

Kaj je evropska 

kartica ugodnosti za 

invalide in kašne 

ugodnosti prinaša? 

To je kartica, ki 

omogoča invalidom 

uveljavljanje 

komercialnih 

popustov, ki so jim na 

voljo v posameznih 

državah Evropske 

unije. V okviru 

športnih, kulturnih, 

zdravstvenih in 

velneških, turističnih, transportnih in komercialnih 

dejavnosti lahko imetniki uveljavljajo popuste pri 

nakupu izdelkov in storitev, popuste pri vstopnicah 

za razne dogodke ter brezplačno svetovanje in 

predstavitve. S kartico ugodnosti lahko npr. 

koristite popuste v Rimskih termah, Zavodu za 

kulturo, turizem in šport Vransko, muzejih v Celju, 

knjižnicah, knjigarnah. V Sloveniji trenutno 

sodeluje 477 ponudnikov ugodnosti in jih je iz 

dneva v dan več. 

 

Kje je dostopen seznam ponudnikov ugodnosti? 

Aktualne ugodnosti so objavljene na spletni 

povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer je 

objavljena baza ugodnosti. V njej je mogoče najti 

podatke glede na vrsto ugodnosti in kraj. 

Informacija o ugodnosti je izpisana z osnovnimi 

podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, 

PREJELI SMO 
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telefonska številka, višina popusta. Uporabniki 

imajo možnost uporabe baze tudi preko mobilne 

aplikacije »Invalidska kartica«. 

 

Trenutno je v EU možno koristiti ugodnosti na 

osnovi kartice poleg Slovenije še v Belgiji, na 

Finskem, v Italiji, na Malti, v Estoniji, na Cipru in v 

Romuniji. Postopno se bo projekt razširil še na 

druge države EU. Tako kot lahko Evropsko kartico 

ugodnosti uporabljajo slovenski uporabniki kartice 

v drugih državah članicah EU, tako lahko ugodnosti 

v Sloveniji izkoristijo tudi tujci, ki so pri nas na 

krajšem ali daljšem obisku.  

 

Kdo je upravičen do kartice ugodnosti za invalide? 

Namenjena je vsem invalidom, državljanom 

Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji ali tujcem s stalnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer so to 

slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, 

osebe s telesnimi okvarami, osebe z motnjami v 

duševnem razvoju in osebe z drugimi dolgotrajnimi 

okvarami. 

 

Do kartice ugodnosti so tako upravičeni vsi invalidi, 

ki so pridobili status ali pravice na podlagi 

invalidnosti skladno s predpisi, ki urejajo 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje 

invalidov, na področju vojnih invalidov, 

družbenega varstva duševno in telesno prizadetih 

oseb ter predpisov s področja izobraževanja in 

usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju oziroma usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami. To so na primer 

otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, gibalno 

ovirani in otroci z več motnjami.  

 

Ravno tako so do invalidske kartice ugodnosti 

upravičeni posamezniki oziroma posameznice z 

odločbo o najmanj 90 % telesni okvari zaradi izgube 

vida ali najmanj 70 % telesne okvare zaradi izgube 

sluha ali druge osebe s priznano najmanj 80 % 

telesno okvaro; če pa se seštevajo, je najnižji 

odstotek vsaj 70 % po zakonu, ki ureja pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje. Kartico lahko pridobijo, 

kot že zapisano, tudi gluhoslepe osebe, ki 

izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po 

zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične 

pripomočke in prilagoditev vozila in invalidi po 

predpisih drugih držav članic Evropske unije. 

 

Kje lahko pridobite invalidsko kartico ugodnosti? 

Vlogo za izdajo kartice upravičenci – invalidi lahko 

vložite osebno na Upravni enoti Žalec, Krajevnem 

uradu Vransko ali na katerikoli drugi upravni enoti 

ali krajevnem uradu v Sloveniji, ne glede na kraj 

bivanja. Vlogi je treba priložiti barvno fotografijo 

velikosti 21 mm x 28 mm ter navedbo invalidnosti 

ali telesne okvare. Priporočamo, da k vlogi priložite 

odločbo o invalidnosti. Če le-te ne boste priložili, 

bo upravna enota pridobila odločbo po uradni 

dolžnosti. Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji 

morajo vlogi obvezno priložiti dokazilo tuje države, 

da imajo status invalida, skupaj z uradnim 

prevodom. Kot že navedeno, obstajajo zakonske 

opredelitve glede upravičenosti do prejema 

kartice. 

 

Naloga upravne enote je, da preverimo, če so 

navedbe upravičenca na vlogi pravilne, in hkrati 

preverimo, ali vlagatelj izpolnjuje pogoje. Stranko, 

ki bo izpolnjevala vse pogoje, bomo vpisali v 

evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti, 

izpolnili formular z osebnimi podatki, ki so potrebni 

za izdelavo kartice, ter nanj nalepili fotografijo 

upravičenca. Formular bomo posredovali izvajalcu 

za izdelavo EU kartice, ki bo le to poslal na naslov 

upravičenca.  

 

V primeru izgube, kraje ali uničenja, jo mora 

upravičenec preklicati na upravni enoti. Po preklicu 

kartice, ob poteku veljavnosti, v primeru obrabe ali 

poškodbe kartice, če upravičenec spremeni osebno 

ime ali če fotografija ne kaže več prave podobe, 

lahko na upravni enoti zahteva izdajo nove kartice.  

 

Eno izmed pogosto zastavljenih vprašanj glede 

kartice in ugodnosti, ki jih lahko koristijo 
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upravičenci, je podano tudi s strani ponudnikov, ki 

bi se želeli pridružiti ponudnikom tovrstnih 

ugodnosti. Vsem zainteresiranim svetujemo, da si 

ogledate spletne strani: www. 

invalidska.kartica.si/priduzite-se in/ali se obrnete 

na e-naslov: invalidska.kartica@zalozba.org in 

pošljete naslednje informacije: kontaktne podatke 

podjetja (kontaktno osebo, telefonski in e-kontakt, 

naslov in e-naslov); informacije o dostopnosti 

trgovinskih prostorov za osebe na invalidskem 

vozičku, za slepe, slabovidne, gluhe, naglušne, 

osebe s kognitivnimi težavami ali osebe z motnjo v 

duševnem razvoju (če gre le za spletno prodajo, 

prosim, sporočite); delovni čas vaše poslovalnice;  

višino popusta glede na vrsto storitve ali izdelkov;  

predstavitveno fotografijo ali logotip podjetja.  

 

Na Upravni enoti Žalec smo od leta 2017, ko smo 

začeli izdajati tovrstne kartice, vse do danes izdali 

411 kartic. Vsem invalidom, ki izpolnjujete pogoje 

za pridobitev predmetne kartice in je še niste 

pridobili, priporočamo, da si le-to pridobite in tako 

koristite dane ugodnosti.  

 

Srečno 2023! 

                                                                                                   

Simona Stanter, načelnica 

                                                                                                      

                                                                

 

DOGAJANJE V MESECU DECEMBRU 
 

Najlepši čas v letu se je v Našem domu začel pestro. 

S stanovalci smo se pripravili na adventni čas in 

izdelali 

adventne 

aranžmaje. 

Obiskal nas 

je tudi sveti 

Miklavž in 

obdaril vse 

naše 

stanovalce, 

pa tudi 

zaposlene in 

otroke. V 

mesecu 

decembru 

imamo v planu še kar nekaj zanimivih in predvsem 

zabavnih aktivnosti za naše stanovalce. Do konca 

leta nas bo še nekajkrat obiskal Jernej Pikel in 

skupaj bomo prepevali čudovite zimsko praznično 

obarvane pesmi. Napovedan imamo tudi nastop 

pevskega zbora in folklore iz Črnuč. Veselo bo tudi, 

ko bomo okraševali dom, postavljali smreko, 

jaslice, pekli piškote, peli in mogoče tudi kaj 

zaplesali.  Proti koncu decembra bomo imeli tudi 

tombolo in še marsikaj.  

 

Liljana Koban 
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PRAVLJIČNA URICA V OBČINSKI KNJIŽNICI TABOR 
 

Raznobarvno listje, krajši dnevi, obilje pridelkov, 

umirjenost in počitek, vse to nam prinaša čarobni 

jesenski čas. Narava se pripravlja na počitek, prav 

tako tudi živali, ki si poiščejo toplo zavetje, kjer 

bodo preživele zimo.  

 

Ena izmed gozdnih živali, ki si jeseni poišče prostor 

za prezimovanje, je tudi ježek. Kako si je ježek 

poiskal zatočišče pred mrazom in zaradi tega do 

pomladi zapustil svojega prijatelja zajčka, smo 

skupaj z 20 radovednimi otroki izvedeli na pravljični 

urici v torek, 22. novembra 2022, v Občinski 

knjižnici Tabor.  

 

Pred zgodbico smo preverili, kaj vse otroci že vedo 

o jeseni, ki se bo kmalu poslovila. Ob ugankah smo 

prepoznavali različne živali in druženje sklenili z 

izdelavo ježkov, ki bodo našli zavetje v domovih 

naših najmlajših obiskovalcev. 

 

 Nataša Koren, Občinska knjižnica Tabor 

 

ADVENTNI VENČEK NA GORJAKOVEM 
 

Po nadpovprečno topli in sončni jeseni, ko so 

oktobrski in novembrski dnevi kar zdrveli mimo 

nas, se niti zavedali nismo, da smo že na pragu 

zime, ko dnevi postajajo krajši, tema pa se kar 

prehitro prikrade v popoldan. Da ta temen in 

hladnejši del leta lažje sprejmemo, je pred nami  

december z vsem svojim bliščem lučk. Božični in 

novoletni čas je čas luči, druženja, ljubezni in miru, 

čas pomoči tistim, ki živijo v pomanjkanju, čas 

upanja in vere … 
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Tudi v našem naselju v Kapli je ta čas prav posebno 

čaroben. Če je lani naš vaški venček sameval zaradi 

znanih omejitev in smo ga radi pogledali ter 

posamezno obstali ob njem, pa je letos zopet 

zasijal v vsej svoji lepoti – še večji in bolj veličasten. 

 

Pri izdelavi venčka je pridno sodeloval mladi in 

starejši rod Pustoslemškovih. Da pa venček ne 

sameva, so Pustoslemškovi poskrbeli tudi za 

druženje ob venčku ob prižigu lučk, kjer smo se 

vaščani radi zbrali. Toplo nam je bilo pri srcu, za 

fizično toploto pa je poskrbelo kuhano vino, 

tradicionalna slovenska potica in druge dobrote. 

Radi smo se srečali in se v tem decembrskem času 

še prav gotovo bomo. Malo smo se pogovorili in 

nastala je tudi fotografija za spomin. 

 

Hvala pobudnikom za trud. 

 

Dragi naš vaški venček, prijazno pozdravljaj pri 

vhodu v našo vas, združuj in povezuj v tem lepem 

adventnem času, da v naših srcih naredimo prostor 

vsemu lepemu in dobremu za vse leto. 

 

Renata Mihevc 

 

 

 

MED IMA TUDI PREBIOTIČNO DELOVANJE 
 

Vse večje zanimanje potrošnikov za zdravo 

prehrano, ki preprečuje razvoj civilizacijskih 

bolezni, je ustvarilo potrebo po funkcionalnih 

živilih. Funkcionalna živila izboljšujejo fiziološke 

učinke telesa. S tem pripomorejo k boljšemu 

počutju. Med 

funkcionalna živila 

sodijo tudi živila s 

probiotično 

funkcijo. Najprej 

poglejmo, v čem 

je razlika med 

probiotiki in prebiotiki. Probiotiki so žive bakterije, 

ki imajo ugodno delovanje v prebavnem traktu. 

Ohranjajo zdravo in dobro delujočo črevesno 

mikrobioto. Zdravo in dobro delujoče črevesje 

prispeva k splošnemu dobremu počutju in 

dobremu imunskemu sistemu. Najbolj poznane in 

najbolj prisotne dobre črevesne bakterije prihajajo 

iz rodov Lactobacillus in Bifidobacterium. V živilih 

jih najdemo v jogurtu in ostalih fermentiranih 

izdelkih. Prebiotiki so snovi, ki omogočajo ugodne 

pogoje rasti, aktivnosti in razmnoževanja 

probiotičnim mikroorganizmom. V to skupino 

sodijo kompleksni ogljikovi hidrati, kot so 

prehranska vlaknina, različni oligosaharidi, 

rezistenten škrob. V živilih se nahajajo predvsem v 

polnozrnatih izdelkih, sadju in zelenjavi. Pozitivni 

učinki prebiotikov se kažejo tudi v lažjem 

odvajanju, vzpodbujajo imunski sistem in 

zmanjšujejo možnost nastanka alergij ter črevesnih 

infekcij.  

9 



 

Tudi med uvrščamo med prebiotična živila, saj 

vsebuje disaharide in oligosaharide (kompleksne 

sladkorje), ki vzpodbujajo delovanje in rast 

laktobacilov in bifidobakterij. S tem med ustvari 

ugodne pogoje za obstoj dobrih bakterij. Polifenoli, 

prisotni v medu, prispevajo k imunosti črevesja in 

regulirajo črevesno mikrobioto, saj omogočajo 

dobre pogoje za rast in razmnoževanje črevesne 

mikrobiote. Polifenoli varujejo telo pred 

oksidativnim 

stresom in 

prostimi 

radikali.  Za 

prebiotično 

delovanje 

medu je 

odgovorno 

tudi 

protimikrobno učinkovanje medu, ki zavira rast 

oportunističnih in patogenih bakterij v črevesju. S 

tem, ko zavira rast patogenih bakterij, omogoča 

razvoj in delovanje normalne črevesne mikrobiote, 

kar prispeva k ohranjanju dobrega počutja.  

 

Najugodnejše učinke na rast in aktivnost 

probiotikov je pokazala kombinacija fermentiranih 

mlečnih izdelkov in medu. S to ugotovitvijo lahko 

potrdimo dolgoletno tradicijo naših prednikov, ki 

so kombinirali med in mlečne izdelke.  

 

Viri:  

Mohan A., Quek S.-Y., Gutierrez-Maddox N., Gao 

Y., Shu Q. 2017. Effect of honey in improving the 

gut microbial balance. Food Quality and Safety, 1, 

2: 107-115.  

Wu D., Chen L., Teh J., Sim E., Schlrundt J., Conway 

P. L. 2022. Honeys with anti-inflammatory capacity 

can alter the elderly gut microbiota in an ex vivo 

gut model. Food Chemistry, 392, 133229.  

 

Ana Janžekovič, svetovalka za varno hrano JSSČ, 

Čebelarska zveza Slovenije 

 

 
 

DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE DELUJE ŽE 30 LET 
  

Poškodbe glave so 

civilizacijski davek 

sodobnega časa in 

eden največjih 

zdravstveno-socialnih problemov v večini razvitih 

zahodnih dežel. Razvoj tehnike in prometa, 

spremenjen način življenja, ekstremni športi in 

nasilje so glavni vzroki nezgodnih možganskih 

poškodb. Prizadenejo vsa področja človekovega 

delovanja: gibanje, čutenje, zaznavanje in 

dojemanje okolja, odzivanje nanj, sporazumevanje, 

vedenje, čustvovanje. Pogosto so trajne in ne 

spremenijo le življenja poškodovanega, ampak 

prizadenejo celotno družino.  

 

Društvo Vita je tako nastalo na pobudo staršev 

poškodovanih otrok in deluje že okroglih 30 let. 

Poškodovanim nudimo socialnovarstvene 

programe za vključevanje v družbo, aktivno 

preživljanje časa, razvijanje in ohranjanje socialnih 

veščin, miselnih sposobnosti ter fizičnih in psihičnih 

sposobnosti.  

 

V Ljubljani deluje dnevni center, kjer se naši člani 

družijo, se udeležujejo delavnic, organiziramo pa 

tudi fizioterapijo in masažo. Vsak mesec 

organiziramo izlet ter tako spoznavamo lepote 

Slovenije in pridobivamo nova znanja, dvakrat 

letno pa za naše člane organiziramo tabor. Svojci 

poškodovanih pri nas lahko dobijo nasvete in se 

vključijo v podporno skupino.  

 

Poleg socialnovarstvenih programov izvajamo tudi 

program osebne asistence, ki je namenjen vsem 

vrstam invalidnosti. V ta program se lahko vključijo 

invalidne osebe, ki preko oddaje vloge na Centru za 

socialno delo pridobijo odločbo o pravici do osebne 

asistence. V letu 2023 se bomo vključili v izvajanje 

obnovitvene rehabilitacije, katero financira Zavod 

za zdravstveno zavarovanje.  
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Ker pa želimo, da bi bilo nezgodnih poškodb čim 

manj, je pomembna dejavnost društva tudi 

preventiva na področju cestnega prometa. Največ 

poškodb možganov se namreč zgodi zaradi 

prevelike hitrosti, uporabe mobilnih telefonov med 

vožnjo ali hojo, vožnje pod vplivom alkohola ali 

mamil, neuporabe varnostnega pasu in čelade, 

slabe vidnosti pešcev na cesti in neupoštevanja 

cestno prometnih predpisov. V ta namen, s 

podporo Agencije RS za varnost prometa, redno 

izvajamo predavanja, s katerimi ozaveščamo 

javnost o tovrstni problematiki. 

 

Več o nas, aktualna dogajanja in kontakte boste 

našli na spletni strani http://www.vita-poskodba-

glave.si/ in družabnem omrežju Facebook pod 

imenom Društvo Vita 

(https://www.facebook.com/d.vita.novicke). 

 

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi 

glave 

 

 

 
 

Z MALIMI DEJANJI DO VELIKIH PRIHRANKOV 

 

Na katerih področjih svojega življenja lahko z 

majhnimi ukrepi prihranimo največ energije in 

denarja? Na Inštitutu Jožef Stefan so pripravili 

prispevek, v katerem lahko preberete, kateri so ti 

ukrepi, kakšen prihranek nam prinesejo in koliko 

nas stanejo. 

 

V začetku julija me je za energetski nasvet poklical 

dober prijatelj iz otroških let, ki je pred kratkim 

kupil staro enostanovanjsko hišo v Ljubljani. 

Denarja za energetsko prenovo ni ostalo kaj dosti. 

Trenutno se ogreva z zemeljskim plinom in za piko 

na »i«naj povem, da je prejel že drugi opomin 

dimnikarja o dotrajanem plinskem kotlu, ki ga je 

treba nemudoma zamenjati. Razlagal sem mu, 

kako zelo pomembno je najprej izvesti vse ukrepe 

učinkovite rabe energije (URE) in šele nato menjati 

ogrevalni sistem. Od tu naprej si najinega pogovora 

»o kuri ali jajcu« ni težko predstavljati. 

 

Posebnost, ki mi je ostala v spominu je, da je poznal 

praktično vse ukrepe URE, le prave teže jim ni 

pripisoval. Ko smo glede ukrepov bombardirani s 

tisoč in enim nasvetom, se namreč kaj hitro zgodi, 

da postanemo nekritični do njihovih učinkov, ali 

povedano z drugimi besedami, enako pozornost 

namenimo varčevanju pri uporabi telefona kot pri 

uporabi tople sanitarne vode. Ne zavedamo se, da 

pri ogrevanju sanitarne vode porabimo nekaj redov 

velikosti (nekaj 10-krat) več energije. Za polnjenje 

telefona namreč porabimo le toliko električne 

energije, kot če smo se pri odmerjanju vode za 

pripravo testenin ušteli za manj kot en deciliter.  

 

Prav zato danes za vsakega od treh tipično 

največjih porabnikov energije doma posebej 

omenjamo pet verjetno najpomembnejših malih 

dejanj. To so tista dejanja, lahko bi jih imenovali 

mali ukrepi URE, ki ne stanejo veliko, zahtevajo pa 

spremembe naših navad in imajo sorazmerno velik 

učinek. Da bi jih lahko identificirali, si moramo 

najprej pogledati statistiko rabe energije v 

slovenskih gospodinjstvih in jo ustrezno 

»preslikati« v lastno življenje ali povedano drugače: 

če ne uporabljamo sušilnega stroja, z njim pač ne 

moremo prihraniti energije. Ne gre za iskanje 

grešnega kozla, gre za iskanje načina, kako lahko 

čisto vsak od nas na svoj način prispeva delež k 

zmanjšanju rabe energije in vzdržni prihodnosti.  

 

In kolikšen je ta delež? 

Številke si je najlažje predstavljati na tipičnem 

slovenskem gospodinjstvu, ki ga za potrebe 

tokratnega pisanja predstavlja 4-članska družina. 

Živijo v srednje varčnem stanovanju velikosti 100 

m2. Ogrevajo se z zemeljskim plinom. V prostoru 

vzdržujejo pozimi 22 °C, poleti pa klimatsko 

napravo uporabljajo po potrebi le kak mesec. Člani 

družine porabijo v povprečju 70 litrov vode na 

osebo na dan, od tega 18 litrov vroče vode, ogrete 
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na 55 °C. Imajo en družinski avto, ki v povprečju 

porabi 5,6 litra dizelskega goriva na 100 km, na 

njegovem števcu pa se letno odvrti 20.000 km. V 

družini imajo vse velike gospodinjske aparate, vsak 

dan kuhajo na steklokeramični plošči, imajo pa tudi 

računalnik in klimatsko napravo. Pričakovana 

poraba energentov v opisani družini je 26 MWh po 

porabnikih, kot jih prikazuje slika 1. 

Slika 1: Ocenjena letna raba energije v tipičnem 

slovenskem gospodinjstvu: rumena – poraba 

zemeljskega plina, rdeča – poraba dizelskega goriva, 

modra – poraba električne energije 

 

S slike 1 lahko hitro razumemo, zakaj pozornost v 

tem članku usmerjamo zlasti na tri ključne 

porabnike: ogrevanje prostorov, mobilnost in 

pripravo tople sanitarne vode, vendar pa bi bilo 

zelo narobe kar posplošiti, da so drugi porabniki 

zanemarljivo majhni. Vrstni red priporočil za naše 

tipično slovensko gospodinjstvo je naslednji.  

 

1. Ogrevanje prostorov (pričakovan prihranek 15–

20 %) 

• Eden najpreprostejših in najpomembnejših 

ukrepov pri ogrevanju prostorov je znižanje 

temperature ogrevanih prostorov za 1 ali 2 °C. 

Seveda tega ne moremo storiti vedno in 

povsod, a nam takšen ukrep v osrednji Sloveniji 

lahko zniža rabo energije za približno 8 % za 

vsako stopinjo, ki jo znižamo.  

• Ogrevamo le tiste prostore, ki jih uporabljamo. 

• Ogrevalni sistem nastavimo na najnižjo 

temperaturo ogrevalnega medija, ki še ogreje 

prostore na nastavljeno temperaturo. Da bi to 

lahko dosegli, moramo uporabiti vse radiatorje 

ogrevalnega sistema, na katere namestimo 

termostatske ventile in glave z nastavljeno 

temperaturo prostora. S tem ko imamo večjo 

površino za oddajo toplote v prostor (več 

radiatorjev), se namreč lahko zniža temperatura 

ogrevalnega medija/sistema, kar poveča 

izkoristek ogrevalne naprave, še posebno če 

imamo kondenzacijsko plinsko peč ali toplotno 

črpalko. Intuitivni ukrep »varčevanja«, da v 

prostoru, ki ga ogrevamo, zapremo čim več 

radiatorjev, je napačen. 

• Če imamo klimatsko napravo, preverimo, ali 

omogoča način ogrevanja. Naprava je namreč 

prav tako toplotna črpalka, ki je zelo učinkovita, 

kadar je temperaturna razlika med ogrevanim 

prostorom in okolico majhna, zato je zlasti v 

prehodnem (pomladnem, jesenskem) obdobju 

lahko zelo ugodna rešitev za ogrevanje ali 

dogrevanje. 

• Stanovanje prezračimo nekajkrat dnevno: hitro, 

v nekaj minutah, in to »na prepih«. Če 

uporabljamo prezračevalno napravo, prostore 

prezračujemo z minimalno potrebno izmenjavo 

zraka. 

 

2. Mobilnost (pričakovan prihranek 15–20 %) 

• Podobno kot ogrevanje prostorov je tudi 

uporaba osebnega avtomobila povezana z eno 

najintenzivnejših rab energije v tipičnem 

slovenskem gospodinjstvu, zato je prvi ukrep – 

zmanjšati število nepotrebno prevoženih 

kilometrov. V to je usmerjena tudi danes vse 

bolj uveljavljena možnost dela od doma. Na tem 

mestu posebej omenjamo tudi službene poti ali 

turistična potovanja z letalom, ki v tipičnem 

slovenskem gospodinjstvu (slika 1) niso 

upoštevana. Ta potovanja je prav tako treba 

zmanjšati na minimalno potrebno.  

• Kadar je le mogoče in smiselno, namesto 

osebnega avtomobila uporabljamo javni prevoz 

ali druge načine prevoza (kolo, pešačenje). 

Pomenljiv je že podatek, da okoli 50 % poti v 

mestih opravimo z avtom na razdaljah, manjših 

od 5 km. 
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• Na avtocesti znižamo hitrost vožnje na 110 

km/h oziroma tako, da je varno, skladno s 

predpisi in da ne oviramo prometa. To za tisti 

čas vožnje lahko pomeni do približno 20 % 

manjšo porabo goriva. 

• Če res ni nujno potrebno, klimatsko napravo v 

avtomobilu ugasnemo. Toliko bolj pomembno 

je to storiti pri starejših avtomobilih, saj tam 

vključena naprava ves čas deluje pri nazivni 

moči ne glede na nastavitev temperature v 

potniški kabini. Ugasnjena naprava lahko 

prihrani do 0,5 litra goriva na 100 km. 

• Strešne nosilce odstranimo takoj, ko jih nehamo 

uporabljati za prevoz tovora (koles, strešnega 

kovčka, smuči …). 

 

3. Ogrevanje vode (pričakovan prihranek 15–

20 %) 

Tretji tipično največji porabnik energije doma je 

priprava tople sanitarne vode. Da bi razumeli, kako 

zelo energetsko intenzivno je ogrevanje vode, naj 

povemo, da za pripravo 1 litra čaja porabimo 

približno toliko električne energije, kot bi jo 

potrebovali, če bi avto omenjene družine dvignili 

na vrh 30 m visoke stolpnice. Kdo bi si mislil, 1 liter 

čaja. Tukaj so naslednja mala dejanja 

najpomembnejša: 

• Redkeje se kopajmo, namesto tega se prhajmo 

z navadno prho. Oprhamo se hitro, brez 

namakanja. Skozi ročko prhe takrat dobesedno 

odteka 20 kW, kar je veliko več, kot so nazivne 

toplotne izgube velike stanovanjske hiše. 

Minuta prhanja v povprečju pomeni porabo 10 

litrov vode in 0,3 kWh akumulirane energije. 

Prha ni ravno primeren kraj za iskanje 

navdihov ... 

• Za spiranje in splošno uporabo pazimo, da 

namesto tople vode uporabljamo hladno vodo. 

• Odpravimo morebitno puščanje. Čeprav se 

dandanes opazi redkeje, pa je pol ure puščanja 

na strani tople vode, ki se s kapljico na sekundo 

zdi zanemarljivo majhno, primerljivo s porabo 

električne energije za enkratno polnjenje 

telefona. 

• Na pipe namestimo perlatorje. To so tiste 

mrežice na izstopu iz pipe, kjer se rad nabira 

vodni kamen. Nič posebnega ne počno, razen 

tega da vodi primešajo zrak v homogeno zmes, 

zaradi česar si lahko umijemo roke in učinkovito 

splakujemo posodo z občutno manjšim 

pretokom. Pa saj to je njihov glavni namen – 

zmanjšati porabo (tople) vode. Porabo pa 

zmanjšamo tudi, kadar pipo zapremo, če vode 

ne potrebujemo, na primer med ščetkanjem 

zob ali kuhanjem. 

• Znižamo temperaturo akumulirane tople vode v 

zalogovniku. Z nižjo temperaturo je učinkovitost 

grelne naprave za pripravo tople sanitarne vode 

višja, hkrati pa se zmanjšajo tudi toplotne 

izgube zalogovnika in celotnega sistema.  

 

Od vseh naštetih malih dejanj sta namestitev 

termostatskih ventilov in glav na radiatorje in 

namestitev perlatorjev na pipe finančno najdražja. 

Okvirni strošek prvega je pribl. 30 evrov/radiator, 

strošek drugega pa pribl. 1 evro/pipo. Zanimivo je, 

da ta dva ukrepa ne zahtevata spremembe naših 

navad, vsi drugi ukrepi, ki ne stanejo nič, pa od nas 

terjajo vsaj malo muje. Pa saj tako je v življenju – 

brez muje se še čevelj ne obuje. V projektu LIFE IP 

CARE4CLIMATE se med drugim ubadamo tudi s 

tem, kako se najbolj učinkovito približati različnim 

ciljnim skupinam. Zavedati se moramo, da k 

ukrepom URE posameznika ženejo različni vzroki – 

med njimi so najpomembnejši finančni motivi, 

energetska revščina, zavest in odgovornost do 

podnebja in okolja. Nekaterih razpoložljivi 

argumenti še niso prepričali in čakajo na boljša 

pojasnila, še vedno pa je nerazumljivo velik del 

takih, ki se jih zniževanje emisij in rabe energije 

preprosto ne tiče in ob tem navajajo različne 

argumente. Njim zgornje pisanje ni bilo 

namenjeno, vsem drugim pa, upamo, v veliko 

korist in sprostitev ob kakšni hudomušnici. 

 

In če sklenem s prijateljem iz otroštva: odločil se je 

za zamenjavo ogrevalnega sistema s toplotno 

črpalko, ki pokrije toplotne izgube neobnovljene 

hiše. Čez kakšno leto ali dve bo ta naprava bistveno 

prevelika, da bi lahko delovala optimalno, in takrat 

bomo iskali najboljšo mogočo rešitev. A vse to 

prihranimo za naslednje pisanje, do takrat pa le 

pogumno »Z MALIMI DEJANJI DO VELIKIH 

PRIHRANKOV«. 

 

IJS, LIFE IP CARE4CLIMATE 
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IZ VRTCA IN ŠOLSKIH KLOPI 

OBOGATITVENI DAN V VRTCU TABOR – NOVEMBER 2022 

Razvijanje pozitivnega odnosa do kulturnih 

razsežnosti in razvijanje medkulturnih kompetenc 

je prednostni cilj vrtcev Vransko in Tabor. Narekuje 

nam ustvariti pogoje in spodbudno učno okolje za 

spoznavanje, izvajanje in za zanimanje za 

multikulturnost in drugačnost. S tem namenom 

smo obeležili 2. obogatitveni dan 

v vrtcu in si popestrili zadnje 

novembrske dni, plesno smo 

potovali širom sveta. 

 

Na skupnem uvodu v avli vrtca 

Tabor smo spoznali nekaj plesov 

in nadaljevali po oddelkih, s 

prehajanjem. Izdelali smo si 

plesne pripomočke in »plesna 

oblačila«. Spoznali smo države, 

njihove zastave, kulturo, plesne 

običaje. Preplesali smo Mehiko 

in spoznali ljudski ples ter nekaj 

značilnosti, izdelali smo si 

sombrero. Potovali smo po 

Ameriki in se oglašali kot 

indijansko pleme, poslikali smo 

si obraze, izdelali perjanice, 

plesali ples dežja, ples ognja, 

ples veselja. Izjava deklice med 

plesom, odd. 2–3 let: »Indijanci 

so plesali top, top z nogo.« 

Spoznali smo, da na Kitajskem 

praznujejo novo leto z zmajevim plesom. Izdelali 

smo zmaja, se poistovetili z njim, praznovali! Maori 

so nas navdušili s svojo kulturo, čudovito pokrajino, 

prepričanjem, da oživijo svoje stare navade. 

Zanimivost: ko sprejemajo svoje prijatelje, se z 

nosovi podrgnejo in zakričijo: »Hongi!« Plesali smo 

njihov tradicionalni ples, ples z Nove Zelandije. V 

južni Afriki živi pleme Zulu, njihova hitrost, 

skladnost in izražanje med plesom so nas navdušili. 

Izdelali smo si kratka krila, zapestnice, ogrlice in se 

prepustili njihovemu ritmu. Plesali smo v Rusiji, 

spoznali hitri ljudski ples v dvočetrtinskem taktu – 

kazačok ter poskušali ujeti ritem.  

 

Razobesili smo plakate v avli vrtca, dan ovekovečili 

s fotografijo in spomini. Bili smo ustvarjalni, 

podirali smo stereotipe, posegali smo po avtohtoni 

glasbi, predvsem pa smo se zabavali, smejali.  

 

Koordinatorki Anuška Križnik in Laura Bašič 

   

 
 

EKSKURZIJA 

 

Četrtošolci so komaj čakali na ekskurzijo, na kateri 

so spoznavali in doživeli Kras, njegove značilnosti in 

lepote. Učenci so v prijetnem jesenskem vremenu 

doživeli nepozaben dan. Spremljale so jih učiteljice 

Simona Jan, Danijela Jeršič, Polona Vodičar in 

Nataša Romih. Preberite si vtise učencev 4. 

razreda:  
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V četrtek, 17. 11., smo se zbrali pred šolo, ob 8.15. 

Reditelji so v šoli vzeli malico in jo dali na avtobus. 

Odpeljali smo se na Vransko. Tam so se nam 

pridružili četrtošolci iz a in b razreda. Pot nas je 

vodila mimo Ločice pri Vranskem, Trojan in 

Ljubljane. Prvi postanek smo imeli na počivališču 

Lom, kjer smo imeli malico. Odpeljali smo se dalje 

in prispeli do kraja Predjama. Ogledali smo si 

Predjamski grad in lipo, kjer so pokopali viteza 

Erazma ter njegova zvesta volkova. Grad so prvič 

zgradili v 12. stoletju. Izvedeli smo, da je imel 

Erazem tudi svoj skrivni rov, po katerem je prinesel 

hrano, ko je bil grad zastražen. Odpeljali smo se 

proti Postojni. Tam smo si ogledali Expo in 

Postojnsko jamo. V Expu smo izvedeli, katere živali 

so živele in živijo v jami, katera kamnina je 

pomembna, da lahko rastejo kapniki, ki so 

stalagmiti, stalaktiti, zavese in stebri, koliko jam je 

v Sloveniji in kdo je prvi odkril Postojnsko jamo. V 

Sloveniji je okoli 14.000 jam. Postojnsko jamo je 

prvi odkril Luka Čeč. Po ogledu Expa smo imeli 

kosilo. Nato smo se z vlakcem odpeljali v 

Postojnsko jamo. Vodič nam je povedal, da je 

največji kapnik visok okoli 16 metrov in se imenuje 

Nebotičnik, da je najstarejši kapnik star pol milijona 

let ter da je jama stara približno 3 milijone let. V 

jami smo si ogledali šest dvoran, in sicer špagetno, 

črno, belo, rdečo, plesno in koncertno dvorano. 

Videli smo tudi človeško ribico in mladičke. Izvedeli 

smo tudi, da so leta 2015, ko je v Sloveniji potekal 

EuroBasket, košarkarji v koncertni dvorani igrali 

košarko. Vodič je bil zelo 

prijazen in nam je povedal 

veliko novega. Ekskurzija mi 

je bila zelo všeč. 

 

Jure Basle, 4. c 

 

V četrtek, 17. 11., smo imeli 

ekskurzijo v Postojno. Ob 

8.15 nas je pričakal avtobus. 

Odpeljali smo se na Vransko 

in pobrali še naše sosošolce. 

Najprej smo se pripeljali do 

Predjamskega gradu. Čez 

nekaj časa smo odšli še vanj. 

Ogledali smo si nekaj sob. V 

najtoplejši sobi so spali, 

molili in preživljali večino svojega časa. Prišli smo 

tudi v sobo, kjer so bili viteški oklepi in meči. 

Obiskali smo tudi sobo z mučilnimi napravami. 

Ogledali smo si tudi del gradu, ki je v jami. Notri je 

tudi Erazmov skrivni prehod. Z avtobusom smo se 

odpeljali v muzej Expo v Postojno. Ogledali smo si, 

kako so ljudje preživljali čas v jamah. Sledil je ogled 

Postojnske jame. Vkrcali smo se na vlakec in se 

malo zapeljali. Ko smo izstopila z vlakca, smo si 

ogledali kapnike, ki imajo obliko leva, kokoši, 

Božička z darili in sove. Videli smo človeško ribico 

in njene mladičke. Ko smo prišli do vlakca, smo se z 

njim odpeljali do izhoda, kjer smo odšli na avtobus 

in se odpeljali do šole. Tako se je zaključil naš dan. 

 

Ema Veniger, 4. c 

 

 

 
 

 

 

Zjutraj sem šel od doma na kombi ob 6.20. Odpeljal 

me je v šolo. Pred šolo smo se s sošolci igrali. Ob 
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8.20 je prispel avtobus. Peljali smo se do kraja 

Predjama. Tam smo si ogledali Predjamski grad. 

Videli smo veliko različnih sob. V eni smo si ogledali 

orožje, v drugi smo pozvonili z zvoncem in si 

zaželeli eno željo, v tretji smo dvigovali najtežji 

meč, srednje težki meč in najlažji meč. Sam sem 

lahko dvignil najtežjega z desno roko. Izvedel sem, 

da so raziskovalci paraznanosti iz National 

Geografic merili, ali v Predjamskem gradu živijo 

kakšni duhovi. Njihovi merilniki so ponoči nekaj 

zaznali. Ko smo končali z ogledom Predjamskega 

gradu, smo se odpeljali v kraj Postojna. Z vlakcem 

smo se peljali v Postojnsko jamo, zelo mi je bilo 

všeč. Videli smo stalagmita v obliki kokoši in v obliki 

Miklavža. V jami smo videli del črne jame, ki so jo 

kopali Hrvati. Ogledali smo si špagetno, rdečo in 

belo dvorano. Všeč so mi bile človeške ribice, še 

posebej majhne. Nazaj ven iz Postojnske jame smo 

se tudi peljali z vlakcem. Pogovarjal sem se z 

Majem in Marušo. Prišel je čas odhoda. Na 

avtobusu je moj sošolec Tristan štel tovornjake.  

 

 

 

Domov sem prišel ob 18.45. Ta dan mi bo za vedno 

ostal v lepem spominu. 

 

Enej Stanko, 4. c 
 

 

 

 

 

 

 

 

V četrtek, 17.11., smo imeli četrtošolci ekskurzijo v 

Predjamo in v Postojno. Ogledali smo si Expo, 

Predjamski grad in Postojnsko jamo. Ob 8.20 zjutraj 

smo se odpeljali izpred šole v Taboru. Ko smo 

prispeli v Predjamo, smo si ogledali celoten 

Predjamski grad. Videli smo različne sobe, še 

najbolj zanimiva pa mi je bila zbirka srednjeveškega 

orožja. Ko smo si ogledali vse prostore in 

znamenitosti, smo se vrnili na avtobus. Pot smo 

nadaljevali v Postojno, kjer smo obiskali Expo. Zelo 

je bilo zanimivo in izvedeli smo vse o preteklosti 

jame. Po ogledu muzeja smo se odpravili v 

restavracijo Briljant. Pojedli smo kosilo, nato pa 

smo krenili proti Postojnski jami. Na začetku smo 

se peljali z vlakcem, ki vodi v notranjost jame. To je 

bil moj najljubši del ekskurzije, saj sem videl 

kapnike neverjetnih oblik. Nato smo izstopili iz 

vlakca in si ogledali največji kapnik v jami. Videli 

smo veliko znamenitosti in  končno smo le prišli do 

človeške ribice in njenih mladičkov. Zelo sem bil 

vesel, da smo se tudi nazaj peljali z vlakcem. 

Nastopil je čas, da se vrnemo domov, zato smo 

odšli na avtobus. Domov smo prispeli ob 18. uri in 

25 minut. Upam, da še kdaj doživim kaj takšnega. 

 

Oskar Božič, 4. c 

 

  

KONCERT SIMFONIČNEGA ORKESTRA GŠ RISTO SAVINA ŽALEC 
 

Konec meseca novembra smo učenci in učitelji 

naše šole prisluhnili skladbam, ki so bile kot uvod v 

praznični december. Z njimi se nam je predstavil 

simfonični orkester GŠ “Risto Savin Žalec”, pod 

vodstvom dirigenta Andraža Slakan. Predstavili so 

se s klasičnimi skladbami in popevkami. Učenci so 

bili najbolj navdušili ob izvedbi rokovske glasbe, v 

katero so se zelo vživeli prav vsi od prvega do 
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devetega razreda. Hvala Andražu, nastopajočim in 

vsem, ki so nam omogočili ogled koncerta v 

telovadnici Doma krajanov Tabor. 

                                                       

 POŠ Tabor, Manja Drnolšek 

 

 

NOČNI POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO 
 

V okviru planinske interesne dejavnosti Mladi 

planinec od 4. do 9. razreda POŠ Tabor smo se v 

petek, 25. 11. 2022, ob 16. uri odpravili na nočni 

pohod na bližnji vrh, v spremstvu planinskega 

vodnika PD Tabor g. Stanka Križanca.  

Na Prvinah smo začutili prve radosti zasnežene 

zimske idile in opazovali večerno zarjo. Primerno 

opremljeni in z naglavnimi svetilkami smo se 

odpravili proti Domu dr. Franca Goloba 

na Čemšeniški planini. Imeli smo lep nočni pogled 

na osvetljene vasi in 

vrhove proti Zasavju.  Z 

visokimi planinskimi čevlji 

smo uspešno premagovali 

zasneženo markirano 

lahko pot. 

 

V  domu smo veselo 

klepetali in se okrepčali s 

toplim čajem ter 

jabolčnim zavitkom. 

Ožigosali smo planinske 

dnevnike in se varno vrnili 

k izhodiščni točki. Pohod 

smo zaključili ob 19.30. 

 

Aljaž Basle: »Super smo se 

imeli in upam, da še kdaj 

gremo na Čemšeniško 

planino in tudi na drug 

nočni pohod.« 

 

mentorica Stanka 

Tominšek Kužnik 
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AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV 

POHOD 50 + V NOVEMBRU 
 

Tokratno pohajkovanje smo izvedli po pretežno 

nižinskem delu našega območja. Pričeli smo ga 

izpred KZ Tabor in nadaljevali v smeri centra 

Tabora, proti Pondorju in Kapli, Medetovemu 

griču, pot nadaljevali po gozdu proti Ubožnem, 

Ojstriški vasi in mimo igrišča Razgan nazaj v Tabor. 

 

Ogledali smo si nov Jurijev trg, skulpturo sejalca v 

Pondorju, mogočen Bobnarjev kozolec, opravili 

kratek energijski postanek, se povzpeli na grič in se 

razgledali po okolici in taborskem hribovju, prečkali 

obnovljeno križišče glavne ceste in si ogledali 

športni park Razgan. Zadovoljni in s polno pozitivne 

energije smo končali to naše več kot dveurno 

druženje. 

 

Srečno do prihodnjič, SREČNO in VAREN KORAK pa 

želimo tudi vsem ostalim občanom v prihajajočem 

letu 2023. 

 

          Društvo upokojencev Tabor 

 
 

OHRANJANJE LEPIH SPOMINOV 
 

V novembru je članica Turističnega društva Tabor 

praznovala okroglo obletnico. Ob tej priliki smo ji 

pripravili presenečenje in ji izrazili lepe želje, 

predvsem pa smo ji zaželeli veliko zdravja ter 

borbenega duha pri metanju balinarskih krogel. 

 

Toda to še ni vse. Spomnili smo se tudi na naše 

pokojne. Ker smo imeli v društvu še dovolj zelenja, 

smo izdelali adventne venčke ter jih ponesli na 

grobove naših 

nekdanjih 

članov, ki so 

pisali zgodovino 

tega društva.  

 

10. novembra 

smo se imeli v 

društvu nadvse 

veselo. Društvo je praznovalo 19 let delovanja. S 

ponosom smo stopili v novo 20. leto. Obdobje, ki je 

bilo prehojeno v tem času, je pustilo v društvu 

številne sledi. Prepričani smo, da bi se še marsikaj 

dalo narediti, pa vodstvo ni imelo zadostne 

podpore s strani članov, ali pa ti niso bili dovolj 
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zavzeti za delovanje ter za krajevno prepoznavnost 

krajev in njihove zgodovine. Z ekipo, ki sedaj 

ustvarja novo zgodovino v društvu, bomo vsekakor 

stopili več korakov naprej. To smo dokazali že s 

pridobitvijo statusa nevladne organizacije s 

statusom društva v javnem interesu, kot tudi 

včlanitvijo v Turistično zvezo Slovenije. Zelo pa drži 

pregovor, »da je kovačeva kobila zmeraj bosa«, kar 

dokazuje, da nismo dovolj prepoznavni in cenjeni v 

domačem okolju. Člani društva se s tem ne 

obremenjujemo, pač pa gremo po začrtani poti k 

novim ciljem … 

 

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 

 

 
KO PRIJATELJI STOPIJO SKUPAJ 

 

Letošnja jesen nas je obdarila s številnimi darovi: 

kostanjem, gobami, malinami itd. Čeprav je bilo 

poletje zelo vroče in se je to odražalo na kmetijskih 

rastlinah in trti, pa lahko rečemo, da tisto, kar nas 

je dočakalo jeseni, je kakovosten pridelek. 

 

 

 

 
 

 

 

V Turističnem društvu Tabor smo želeli organizirati 

kostanjev piknik za naše člane društva, a smo ga žal 

morali odpovedati, saj je bilo med njimi mnogo 

takšnih, ki sta jih virus ali bakterija položila v 

posteljo. Zato pa so nas povabili na kostanjev piknik 

v Oplotnico. Tamkajšnje Turistično ribiško društvo 

Oplotnica je za svoje člane priredilo kostanjev 

piknik in nanj povabilo društva iz vse Slovenije, s 

katerimi prijateljujejo. Med njimi je bilo tudi naše 

društvo. V manjši 

zasedbi štirih članov 

smo se odpravili pod 

Pohorje in imeli smo 

se zelo lepo.  

 

Le dober teden 

kasneje pa je bilo 

Turistično društvo 

Tabor povabljeno na 

blagoslov mošta v 

vino. Prav tako so nas povabili prijatelji iz 

Oplotnice. V malo večjem številu kot teden dni 

poprej, smo se odpeljali v ta kraj pod Pohorjem in 

imeli smo se nadvse lepo.  

 

Že v naslednjem tednu pa 

smo v društvo prejeli po 

pošti prijeten časopis. 

Poslali so nam ga iz 

Ljubljane. V njem Društvo 

Rusalka zapiše, kako lepo 

je bilo sodelovati z našim 

društvom. Za omenjeni prispevek smo hvaležni 

društvu iz Ljubljane in ponosni, da so prepoznali 

naše delovanje. 

 

V soboto, 26. novembra, pa sva se člana našega 

društva udeležila skupnega sestanka društev iz 

Slovenije, ki promovirajo zgodovino srednjega 

veka, renesanse in baroka. Zbrali smo se v Celju. V 

prijetnem klepetu smo si bili enotni, da moramo 

delovati povezano in informativno, da se bo čim 

več ljudi udeležilo naših prireditev. 

 

 

 

 
 

 

 

Ko pišem ta članek, mi je nadvse lepo pri srcu, sploh 

ko spoznaš, koliko iskrenih prijateljev obdaja naše 

društvo in vsi si želijo, da uspemo z deli in 

zgodovino, ki jo prenašamo širši skupnosti in na 

mladi rod. 

 

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 
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ESTETIKA, KI NAVDIHUJE 

 

Beseda estetika izhaja že iz antike in lahko 

govorimo, da so se že naši predniki pred več 

tisočletji ukvarjali z lepotami, ki nas obdajajo 

oziroma z vsem lepim, kar storimo in se ob tem 

počutimo lepo. 

 

Dve leti je minilo, ko je 

Turistično društvo Tabor 

pristopilo k projektu 

okrasitve kraja z največjo 

mero odgovornosti in 

središče kraja, kljub 

epidemiji, ki je razsajala, lepo 

uredili. Danes smo uredili društvene prostore ter 

njeno okolico. Prizadevamo si, da je ta vsako leto 

drugače urejena. Tako je tudi letos.  

 

Nadvse prijetno pa je človeku pri srcu, ko v 

poštnem nabiralniku ugleda pismo in v njem je 

voščilnica z lepimi željami. V društvu smo letos 

izdelali preko tisoč voščilnic. Nekaj smo jih podarili 

našim prijateljem v sosednjih društvih, s katerimi 

imamo zelo dobre meddruštvene odnose. Dobili so 

jih tudi vsi člani 

našega društva, 

največ pa smo 

jih prodali. 

Izkupiček od 

prodaje bo 

namenjen 

dograditvi naše 

spletne strani, 

promocijskemu 

materialu 

našega društva, 

s katerim 

promoviramo 

društvo in 

kraje, od koder 

prihajamo, del pa nakupu rekvizitov in ostalega 

materiala, ki ga nujno potrebuje dramska sekcija. 

Preostanek denarja bo namenjen jubileju našega 

društva, ki ga moramo kar najbolj promovirati ob 

20-letnici delovanja.   

 

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 

 

 
PREPOZNAVNOST OJSTRIŠKE VERONIKE 

 

Sekcija za promocijo turizma Turističnega društva 

Tabor je bila nadvse presenečena, ko je sredi 

novembra prejela 

telefonski klic 

Zavoda grof in 

grofica ter 

Turistično-

informacijskega 

centra Preddvor, s 

katerim so naše 

društvo povabili k 

sodelovanju pri 

pripravi »grajske 

pravljične 

zgodbe«, s katero vstopajo v praznični december.  

 

Društvo se je povabilu odzvalo. Pripravilo je dve 

Ojstriški Veroniki – slikarki, ki rišeta novoletno 

sliko. Omenjeni Veroniki sta bili posredovani na 

dvorec Preddvor na Gorenjsko, kjer krasita 

izložbeno okno dvorca in pripovedujeta zgodbo o 

zaprti princeski na gradu Ojstrica, ki si je med 

drugim čas krajšala s slikanjem na slikarsko platno. 

 

V društvu smo nadvse veseli tega povabila in 

sodelovanja, 

najbolj pa, da je 

zgodba naše 

Veronike 

prepoznavna 

širom naše lepe 

domovine, za 

kar se s svojim 

delom v društvu tudi zavzemamo. 

 

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 
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DOBRO JE, KAR ZNAŠ 

 

V novembru se je Sekcija za ohranjanje kulturnih 

običajev Turističnega društva Tabor večkrat sestala 

in razpravljala o naši dediščini, ki bi ali pa bo ostala 

pozabljena, če o njej ne bomo govorili in obujali 

običajev naših 

prednikov.  

 

V društvu smo 

pred izdajo 

dveh 

publikacij o 

našemu 

društvu in 

dramski sekciji 

Ojstriška 

gospoda. Tako 

se nam je 

porodila ideja, 

da bi v prihodnjem letu izdali tudi publikacije, ki 

govorijo o naših običajih. Eden izmed njih je tudi 

peka kruha z drožmi. 

 

Kruh je ena izmed najbolj priljubljenih jedi na 

svetu. Predstavlja najosnovnejše živilo, brez 

katerega si težko predstavljamo življenje. Gre za 

mešanico vode in moke z dodatkom soli, ki s 

pomočjo vzhajalnega sredstva naraste, nato pa ga 

pod visoko temperaturo spečemo v pečici. Kot 

dišeč izdelek predstavlja domačnost, prijetnost in 

toplino. Hrustljava skorjica, mehka sredica ter 

omamen vonj, ki se razlega po stanovanju, je nekaj, 

kar ostane, je nepozabno doživetje, ki se človeku 

zapiše v spomin.  

 

Okus kruha je odvisen od moke in pa od 

vzhajalnega sredstva. Za slednjega lahko 

uporabimo kvas ali pa droži, ki predstavljajo 

naravno vzhajalno sredstvo. So preprosta zmes 

moke in vode, ki na toploti sčasoma začne 

fermentirati ali po domače vreti. Iz teh dveh 

sestavin lahko pripravimo domači ali divji kvas, ki 

povsem nadomesti kupljenega. 

 

Zapisali smo le eno od idej. Naši člani pa jih imajo 

bistveno več in prepričani smo, da jih bomo 

uresniči v prihajajočem letu. 

 

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 

 
 

 

 

DOMAČE JE LE DOMAČE 

 

Sekcija za ohranjanje kulturnih običajev 

Turističnega društva Tabor se je letos odločila, da 

znanje, ki ga imajo člani društva pri izdelovanju 

adventnih venčkov, prenese na mladi rod. Idejo je 

vodstvo društva takoj podprlo in organiziralo v 

sredo, 23. novembra 2022, ustvarjalno delavnico 

izdelovanja visečih in namiznih adventnih venčkov.  

 
 

 

 

 

Člani društva so stopili v »akcijo« in obiskali bližnje 

gozdove ter nabrali zelenje in storžke, ki se jih 

potrebuje za izdelovanje venčkov. Seveda pa obisk 

ni bil samo v gozdu, pač pa tudi pri naših članih in 

prijateljih, ki so obrezovali svoje grmičevje v 

vrtovih. Tako smo nabrali dovolj materiala za 

izdelovanje venčkov.  
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IZ DOMAČE ŽUPNIJE 

Za izdelovanje venčkov pa ni samo zelenje, pač pa 

je treba imeti tudi okraske. Članice društva so 

stopile v trgovine in nakupile svečke, okraske, 

vrvice, 

pentlje in 

okrasne 

trakove. V 

sodelovanju 

s 

Podružnično 

osnovno šolo 

Tabor smo se 

zbrali člani 

društva uro pred dogovorjenim dogodkom in 

pripravili prireditveni prostor. Nato pa so začeli 

prihajati najmlajši v spremstvu staršev ali starih 

staršev. Po predhodnih navodilih smo začeli z 

izdelovanjem adventnih venčkov, pili božični čaj, 

klepetali in navdušenje nad izdelanim je bilo 

neverjetno. Najbolj zagnani otroci so izdelali tudi 

po več venčkov. Na svoje izdelke so bili nadvse 

ponosni. 

 

Ko opazuješ otroke in starše ali stare starše pri 

delu, pomisliš na čarobnost praznikov in 

predlagana ideja prenašanja znanja na mladi rod je 

vsekakor pozitivna in dobrodošla. V društvu se že 

veselimo nove ustvarjalne delavnice izdelovanja 

novoletnih daril. 

 

 Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 

 

 

 

 

 

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI 

 
Nadaljujem s prazniki in spominskimi dnevi Device 

Marije. V januarju se je spominjamo trikrat. 

 
Marija, sveta Božja Mati 

(1. januar) – praznik 

Praznik Marije, svete Božje 

Matere je podaljšanje 

božičnega praznika in je 

dejansko najstarejši 

Marijin praznik. Ta praznik 

katoliške vernike spominja 

na Marijino visoko čast in 

na njeno vlogo pri uresničevanju skrivnosti 

odrešenja. Vera v Marijino Božje materinstvo je 

bila v Cerkvi vedno živa. Njeno Božje materinstvo 

izpoveduje Apostolska vera, ki je nastala že v 

apostolskih časih. Ta dan omenja tudi evangelist 

Luka kot dan izpolnitve Mojzesove postave, 

imenovan obrezovanje Gospodovo. Na krščanskem 

Vzhodu so ga obhajali že v 5. stoletju z imenom 

spomin Bogorodice. Praznovali so ga naslednji dan 

po božiču, 26. decembra. Na Zahodu ga obhajamo 

1. januarja, na božično osmino.  

Ta praznik sovpada s praznikom novega leta in 

svetovnim dnem miru. Verjetno je to najlepša 

možna kombinacija. Marija, naša nebeška Mati (s 

posebnim razlogom napisano z veliko začetnico), 

naša posrednica, priprošnjica, zaupnica, zgled 

ženam in materam … na drugi strani novo leto, 

začetek novega koledarskega leta, dan novoletnih 

voščil, želja, novih načrtov, novih upanj …  In še 

tretja stran – svetovni dan miru. Le kdo si ne želi 

miru? Naj se vse, vsak nov začetek, vsak dan, vsak 

dogodek, vsako življenje začne in nadaljuje v miru 

in z mirom.  

 

Naša Gospa hitre 

pomoči (8. januar) – 

spomin 

Zanimiv je razlog tega 

praznika – spomina. V 

ameriški državi 

Louisiani ob reki 

Mississippi so bili leta 

1718 postavljeni 

temelji novega 
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pristaniškega mesta New Orleans. Takratni 

upravitelj je želel otrokom novega naselja 

zagotoviti solidno krščansko vzgojo. Zato je v 

nastajajoče mesto poklical nekaj uršulink iz 

Francije. Ko je mesto prišlo pod špansko oblast, so 

tja prišle še španske uršulinke. Ko pa so se Francozi 

vrnili, so morale španske uršulinke oditi. Mala 

številčnost francoskih sester je napovedovala 

prenehanje njihovega apostolata. Ena od 

tamkajšnjih redovnic se je domislila in poklicala 

svojo sestrično, sestro Mihaelo Censoul, ki je bila 

obdarovana z izrednimi sposobnostmi in bila 

globoko pobožna. Njeni pripravljenosti oditi v 

Louisiano je močno nasprotoval njen škof, zato je 

za dovoljenje zaprosila takratnega papeža Pija VII., 

ki pa je bil takrat Napoleonov ujetnik. Sestra 

Mihaela se je v pričakovanju odgovora zatekla k 

Mariji z naslednjo molitvijo: »Presveta Devica, če 

mi urediš hiter in pritrdilen odgovor na moje pismo, 

ti obljubim, da bom v New Orleansu širila tvojo 

slavo pod imenom Naša Gospa hitre pomoči!« 

Mihaelino pismo je nekako res prišlo do papeža in 

ta ji je velikodušno odgovoril pritrdilno. 

Od trenutka prihoda sestre Mihaele na ameriška tla 

se je pobožnost do Naše Gospe hitre pomoči zelo 

hitro širila. 27. septembra 1851 je papež Pij IX. 

odobril pobožnost do Gospe hitre pomoči in 

določil, da se njen spomin praznuje 8. januarja. 

 

Marijina zaroka (23. 

januar) – spomin 

O zaroki med Marijo 

in Jožefom poročata 

dva evangelista, 

Matej in Luka. Zaroka 

je pri Judih veljala za 

pomembno dejanje 

in je bila slovesnejša 

kot sama poroka. 

Zaročenca sta po 

zaroki še bivala vsak 

na svojem domu, po 

poroki pa sta se 

preselila na skupen dom. Tako je bilo tudi z 

Jožefom in Marijo. Spomin Marijine zaroke so 

začeli praznovati šele v 15. stoletju, in sicer v 

znamenitem mestu Chartres pri Parizu. 

  

 

JANUAR 2023 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU 
  

Ves mesec januar je v katoliški Cerkvi mesec 

verskega tiska. Pogosto uporabljena misel: Povej, 

kaj bereš, in povem ti, kdo si, zagotovo drži. Še bolj 

gotovo pa, če priznamo ali ne, vključuje tudi branje 

verskega tiska. Cerkev v Sloveniji izdaja veliko 

kvalitetnega verskega tiska. Tednik Družina, 

mesečnik Ognjišče, Mavrica za otroke, Najst za 

mladino, Naša Beseda za zahtevnejše bralce, 

Vzgoja za starše in pedagoške delavce, če naštejem 

samo največkrat omenjene naslove, in še veliko 

drugih. Za marsikaj imamo denar, kaj pa za verski 

tisk? Za marsikaj si vzamemo čas, kaj pa za branje? 

Tudi marsikaj beremo, ali beremo verski tisk? 

Vsaka prebrana beseda pride v nas, v nas ostaja in 

nas bogati ali pa zastruplja. Verski tisk temelji na 

knjigi vseh knjig – Svetem pismu.  

1. januar 2023, novo koledarsko leto bomo pričeli s 

sveto mašo. Z Bogom začni vsako delo, da bo dober 

tek imelo. Ta pregovor zagotovo še posebej velja za 

začetek novega leta. V nedeljo, 1. januarja, bomo 

začeli Gospodovo leto 2023. Prosili bomo za 

blagoslov vsega, kar nam bo prineslo. Na začetku 

bomo morda negotovi. Stopiti bomo morali 

negotovosti naproti. Stopiti v neznano zahteva 

pogum. Če bomo to storili tako, da bomo položili 

svojo roko v Božjo, bo naš korak manj plah in bolj 

zanesljiv. 

 

5. januar, III. sveti večer in prvi četrtek v mesecu. 

Ta večer pred praznikom Gospodovega razglašenja 

ali praznikom svetih treh kraljev, kot ga tudi 

imenujemo, blagoslavljamo domove. Hkrati je to 
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FOTOKOTIČEK 

četrtek pred prvim petkom v mesecu januarju. To 

je v naši župniji dan molitve za duhovnike, njihovo 

stanovitnost in svetost. Še posebej molimo, 

prosimo in izročamo v Božje varstvo duhovnike 

naše župnije. Molimo in prosimo tudi za nove 

duhovne, redovne in misijonske poklice tako v naši 

župniji kot v vsej vesoljni Cerkvi. Molitev se prične 

30 minut pred sveto mašo. V januarju 2023 bo to 

ob 16.30. Molimo v veroučni hiši, kjer ni strahu 

pred mrazom. Lepo vabljeni.   

 

6. januar, praznik Gospodovega razglašenja in 

hkrati prvi petek v mesecu. Praznik Gospodovega 

razglašenja nam razglaša, da Kristus ne potrebuje, 

da ga kateri koli vladar vzame v zaščito, se mu 

pokloni in potem od ljudi zahteva podrejenost sebi 

in Kristusu, saj je Kristus dan vsakemu človeku, da 

ga sme svobodno, brez zakonskih omejitev, slaviti 

in se mu izročati.        

                                                                

Vsak prvi petek v mesecu je naš duhovni pomočnik 

dr. Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz 

kakršnega koli razloga ne morete priti v cerkev, in 

vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, 

vam je na voljo tudi za sv. Spoved, sv. bolniško 

maziljenje ali pa samo za klepet. Dr. Pirnata lahko 

pokličemo na tel. št.: 040 429 894.  

 

7. januar, prva sobota v mesecu. Tudi letos bomo 

opravljali pet prvih sobot v mesecu. Začeli bomo z 

mesecem januarjem in zaključili v mesecu maju. 

Molili bomo sarafinski rožni venec in posvetilno 

molitev. V januarju bomo Marijinemu presvetemu 

srcu izročali kandidate za birmo, ki bo v naši župniji 

21. maja 2023. Z molitvijo bomo pričeli 30 minut 

pred večerno sveto mašo. To bo prva izmed petih 

prvih sobot v letu 2023. 

 

8. januar, praznik Jezusovega krsta. Jezus je prejel 

sveti krst v reki Jordan. Ob tem trenutku je Bog 

razodel, da je Jezus njegov ljubljeni sin, nad katerim 

ima veselje. Ta dan se spomnimo tudi svojega 

krsta. Spomnimo se dne, ko smo se rodili za Boga, 

ko smo postali Božji otroci. Zelo lepo je, če se ta dan 

spomnimo tudi svojih krstnih botrov. Če so še živi, 

jih obiščimo ali vsaj pokličimo, če pa so pokojni, 

obiščimo njihov grob in molimo zanje. 

 

22. januar, nedelja Božje besede. V soboto 

popoldne in v nedeljo dopoldne bo organiziran 

Svetopisemski maraton. Glasno in javno bomo brali 

Sveto pismo, knjigo vseh knjig. Še več o 

Svetopisemskem maratonu bomo poročali v rednih 

župnijskih oznanilih. 

 

V imenu Župnije Sv. Jurij ob Taboru, v imenu 

njenega Župnijskega pastoralnega sveta in 

Gospodarskega sveta ter tudi v svojem osebnem 

imenu vsem bralkam in bralcem Novic izpod 

Krvavice želim blagoslovljen in vesel božič, veliko 

miru v soju Luči iz družinskih jaslic in Božjega 

blagoslova za vse leto 2023. 

 

Vida Slakan     

 

 
 

 

 

 

 

 

OBISK MIKLAVŽA NA JURIJEVEM TRGU 
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ZGODILO SE BO 
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Vabimo vas na 

POTOPISNO PREDAVANJE O PORTUGALSKI, 

ki bo  

12. januarja 2023 ob 17. uri v sejni sobi Občine Tabor. 

 

 

 

 

 

Inka in Vilko Jazbinšek veliko potujeta in prosili smo ju, naj z nami delita vtise in doživljaje. 

S sliko in besedo nam bosta približala lepote Romunije in ljudi, ki v njej živijo. 

Vstop je prost. 

Veseli bomo velikega obiska. 

DU Tabor 
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KOLEDAR DOGODKOV IN PRIREDITEV 
 

       NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI TABOR – DECEMBER 2022, JANUAR 2023 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

ČETRTEK, 

22. 12. 2022 
18.00 

ČETRTKOV GLASBENI VEČER Z 

MEŠANIM IN OTROŠKIM 

PEVSKIM ZBOROV SV. JURIJA 

Kavarna Lisjak 
Lesmat, d. o. o. 
(051 365 040) 

TOREK, 

27. 12. 2022 
19.00 

23. ŠENTJURSKI KOŠARKARSKI 

TURNIR TROJK 

Dom krajanov 

Tabor, 

telovadnica 

Športno društvo Tabor  

Sekcija košarka 

(031 895 542) 

ČETRTEK, 

29. 12. 2022 
18.00 

ČETRTKOV VROČI VEČER 

»NA ZDRAVJE LETU 2023« 
Kavarna Lisjak 

Lesmat, d. o. o. 
(051 365 040) 

PONEDELJEK, 

26. 12. 2022 
18.00 

PRAZNIČNI KONCERT 

TABORSKIH 

PEVSKIH ZBOROV 

Cerkev sv. Jurija 
Pevsko društvo Tabor 

(041 657 580) 

SOBOTA, 

7. 1. 2023 

9.00–

13.00 
ODBOJKARSKI TURNIR 

Dom krajanov 

Tabor, telovadnica 

ŠD Tabor, 
Odbojkarska sekcija 

(064 162 000) 

ČETRTEK, 

12. 1. 2023 
17.00 

POTOPISNO PREDAVANJE 

O PORTUGALSKI 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Društvo upokojencev 

Tabor 

(070 320 066) 

 
 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – JANUAR 2023 
 

 

 

 

31. 12. 2022 

8.00 
SILVESTRSKI POHOD 

zbor pred Osetovo 

vilo 

Planinsko društvo 

Vransko 

(041 464 185) 

3. 1. 2023 

10.00 

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI 

NAŠEGA DOMA 

Zavod sv. Rafaela 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

7. 1. 2023 

5.00 

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V 

MOKRINE /NASSFELD 

odhod izpred 

športne dvorane 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749) 

7. 1. 2023 

10.00 

Otroški abonma in izven 

MAČEK MAČKURSSON 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko  

(031 210 298) 

7. 1. 2023 

19.30 

Gledališki abonma in izven 

KANARČKOVA ŽUPCA 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko  

(031 210 298) 

17. 1. 2023 

18.00 
PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 
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    Dež na Štefanje (26. 12.) obeta — le malo žita prihodnjega leta.    

     Kakršno vreme prvi dan, takšen bo veliki srpan. 

    Prosinec mrzel, da poka, sadje jeseni in moka.

»Nikoli ne moremo načrtovati 

prihodnosti skozi preteklost.« 

Edmund Burke 

KOLOFON 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: 

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

fotografija: avtorica Saša Zidanšek Obreza. Poštnina plačana pri pošti 

3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in 

slovnično formo. Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju 

neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu 

posameznika ali institucije. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo 

stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine 

Tabor. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev 

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

obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje 

do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-

tabor.si. 

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

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

Vransko-Tabor, Vrtec Tabor, TD Tabor, DU Tabor, Naš dom, Renata 

Mihevc, Martina Pustoslemšek, ČZS, UE Žalec, Saša Zidanšek Obreza. 

 

 

 

CENIK OGLASOV 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, 

vabila s komercialnim namenom. 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava 

oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 

strani 

50 € 35 € 

1/4 

strani 

35 € 24,50 € 

1/8 

strani  

15 € 10,50 € 

 

...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC 


