Pozdrav urednice izpod Krvavice
Če pogledamo na koledar, bo prihajajoči mesec obarvan predvsem
praznično, mesec april bosta zaznamovala velika noč in velikonočni
ponedeljek. Že teden pred tem bomo blagoslovili butare, ki jih bomo
okrasili s cvetjem in trakovi, na veliko soboto pa bomo blagoslovili
velikonočne jedi, kot so potica, šunka, pirhi, hren. Velika noč je simbol
življenja, dan, ko kristjani praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih.
April pa je seveda tudi praznik Občine Tabor, v ta namen potekajo
priprave na slavnostno sejo, objavljeno je tudi vabilo sejmarjem na že
27. Šentjurski sejem. Več o tem in še čem boste našli v nadaljevanju
Novic. Želim vam prijetno branje.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 4
Pomlad je tu. Glavni pokazatelj tega dejstva je to, da se narava prebuja. Živi del narave smo poleg živali in rastlin tudi
ljudje in prav v ljudeh je zaznati veliko spremembo. Vse se giblje in postaja vse bolj živo. Vsi hitimo s pomladanskim
čiščenjem okoli hiš, obrezujemo sadno drevje, trto, razne grmovnice …
Prebudile pa so se tudi družbene aktivnosti občanov. Obiskal sem celo vrsto občnih zborov in z veseljem lahko povem, da
so naša društva zelo aktivna. Iz njihovih poročil je bilo razbrati, da so se celo leto trudili in res veliko naredili. Še posebej
slovesno je bilo na zboru planinskega društva, ki je letos praznovalo že štirideset let delovanja. Čestitke! Še posebej pa me
veseli to, da tudi društva med seboj vzorno in aktivno sodelujejo. Kot predstavnik lokalne skupnosti se bom po svojih
močeh trudil, da tako ostane tudi v prihodnje in se sodelovanje še poglobi.
V tem mesecu so svoj praznik praznovale tudi mame, žene in dekleta. Ker drugače ne gre, jim s tega mesta čestitam ob
njihovem dnevu in jim želim vse dobro.
Župan Marko Semprimožnik
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Pomladanska očiščevalna akcija bo 6. aprila
V mesecu med 22. marcem, ko od leta 1993 obeležujemo svetovni dan voda, in 22. aprilom, ko se od leta 1970 praznuje
svetovni dan Zemlje, se še posebej rado poudarja pomen čiste pitne vode za preživetje človeštva ter zato nujnosti dobrega
gospodarjenja z vodnimi zalogami ter čistega okolja, k čemur vedno bolj stremijo okoljsko ozaveščeni posamezniki,
iniciative, gospodarstva in gibanja.
Kot že nekaj let zapored se bomo tudi letos pridružili skrbi za okolje, v katerem živimo, in organizirali čistilno akcijo. K
sodelovanju vabimo vsa društva Občine Tabor, občane ter učence in učitelje POŠ Tabor.
Kljub stalni skrbi in opozarjanju na problematiko onesnaževanja okolja se še zmeraj najde dovolj odpadkov, da vsako
pomlad organiziramo očiščevalno akcijo.

ČISTILNA AKCIJA
bo potekala v

soboto, 6. 4. 2019, med 9. in 13. uro,
po vnaprej dogovorjenem programu po celotnem območju
lokalne skupnosti.

Logistično bomo organizirani podobno kot vsa leta doslej. Vrečke in rokavice bomo POŠ Tabor in društvom predhodno
razdelili, za ostale udeležence pa bodo na voljo na dan akcije od 8.30 dalje pred Domom krajanov Tabor.
Društva poskrbijo za zbiranje in prevoz zbranih odpadkov do kontejnerjev na zbirnem mestu, ki bo na parkirišču pri
igrišču POŠ Tabor. Po končani akciji bo poskrbljeno tudi za okrepčilo.
Upamo, da bomo ponovili lanskoletno množičnost in naredili nekaj dobrega in koristnega za lepše in čistejše okolje naše
občine.
Za morebitna dodatna vprašanja glede izvedbe čistilne akcije se lahko obrnete na Občino Tabor na tel. št.: (03) 705 70 80
ali preko e-pošte: info@obcina-tabor.si.
Ana Leskovšek

Novice izpod Krvavice v aprilu
Spoštovane občane in občanke, vse stalne in občasne pisce
člankov in ostale ustvarjalce podobe Novic izpod Krvavice
obveščamo, da bomo prispevke za aprilske Novice zbirali do
vključno petka, 12. aprila 2019 do 12. ure. Vse kasneje poslane
prispevke, žal, ne bomo mogli vključiti. Aprilske Novice vas
bodo zaradi občinskega praznika razveselile že nekaj dni prej kot
običajno.
Hvala za razumevanje in pomoč pri soustvarjanju.
Uredniški odbor

Podpis pogodbe za opravljanje lokalne gasilske javne službe za leto 2019
V sredo, 20. marca 2019, je v sejni sobi Občine Tabor potekal slavnostni podpis Pogodbe o opravljanju lokalne gasilske
javne službe za leto 2019, katere osnova je Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Zakon o gasilstvu.
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Javna gasilska služba, ki jo izvajajo prostovoljna gasilska društva, obsega izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob
požarih, naravnih in drugih nesrečah, preventivne naloge, delo z mladimi oz. vzgojo gasilske mladine, pomoč občanom in
druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva v občini.
Po uvodnih besedah župana in
vodstva Gasilske zveze Žalec ter
taborskih prostovoljnih gasilcev so
župan Občine Tabor Marko
Semprimožnik, predsednik PGD
Ojstriška vas - Tabor Blaž Kovče,
predsednik PGD Kapla - Pondor
Ivan Hrastnik, predsednik PGD
Loke
Davorin
Drnolšek
in
namestnik predsednika Gasilske
zveze Žalec Milan Pustoslemšek z
medsebojnim podpisom pogodbe
uredili vsebino, obseg, način
opravljanja, financiranje in druge
pogoje za delovanje javne gasilske
službe za tekoče leto.
PGD in GZ so tako v letu 2019
dolžni opravljati naloge gasilske
službe na celotnem območju Občine
Tabor, občina pa se je zavezala, da
bo za gasilsko službo v letu 2019
namenila 30.806,57 EUR, od tega
9.000,00 EUR za nakup novih
gasilskih oblek.
Vsi so se strinjali, da občina, gasilska zveza in društva dobro sodelujejo. Župan je v svojem nagovoru med drugim dejal,
da je opravljanje javne gasilske službe pomembno, enako pomembno pa je tudi delo prostovoljnih gasilskih društev, saj so
ta pogosto gibalo razvoja kraja. Zahvalil se je tudi vsem gasilkam in gasilcem, ki svoje požrtvovalno delo opravljajo
prostovoljno, brez plačila. Prav zato je pomembno, da imajo na voljo ustrezno opremo in izobraževanja, ki pripomorejo k
varnejšemu delu.
Po uradnem delu je sledilo druženje in pogostitev z domačimi dobrotami kmetije Laznik.
Saša Zidanšek Obreza

90 let Slavka Ribiča
Običajno konec februarja najhujši mraz že popušča, na
letošnji zadnji februarski dan pa je sonce že precej
okrepljeno posijalo na naše kraje in tako pripravilo
čudovit uvod v praznovanje 90. rojstnega dne Slavka
Ribiča iz Tabora. Tega dne sta Slavka Ribiča na
njegovem domu presenetila tudi župan Marko
Semprimožnik in predsednik taborskega društva
upokojencev Milan Blatnik, ki sta mu čestitala za
njegovo kleno držo in korake na njegovih poteh.
Seveda sta mu zaželela vsega dobrega, predvsem pa
zdravja, dobre volje in zadovoljnih trenutkov. K
čestitkam in dobrim željam se pridružuje tudi občinska
uprava in člani društva upokojencev.
Ana Leskovšek
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Brezplačne storitve za naše občane

POSLANSKA PISARNA
poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije
ALEKSANDRA REBERŠKA
je v prostorih Občine Tabor odprta
vsak prvi ponedeljek v mesecu od 11. do 12. ure.
VABLJENI!

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.
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
Spoštovani sokrajani
Nikoli ni dovolj, da poudarim, kako pomembna je preventiva za omejitev nezaželenih muc.
Društvo Mačja vila vam pomaga s sprejemljivo ceno in nudi brezplačen prevoz na
sterilizacijo in kastracijo za lastniške muce. Poskrbimo tudi za odvržene muce, občina nam
stoji ob strani. Seveda je naša naloga, da striktno pazimo, da se občinska sredstva ne
zlorabljajo in da se porabijo za to, za kar so namenjena, in sicer za pomoči potrebne
nelastniške živali. Poskrbimo skupaj, da bo življenje naših ljubljenčkov tako kot mora biti,
saj ste verjetno sami ugotovili, da nas razočarajo le ljudje, živali nikoli. Lepo pomlad želim.
Irena Zimmermann, ena od Mačjih vil

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, marec 2019
•
•
•
•

Bishop, G. J.: Vzemi se v roke,
Šupe, A.: Resnice in laži o hrani,
Šimleša, B.: Brez rokavic,
Wolf, R.: Navezani na hrano.

Prijazno vabljeni tudi v našo čitalnico, kjer lahko listate, berete in si izposodite revije s področja zdravja, vrtnarstva,
notranje opreme, znanosti, zgodovine in razvedrila.
Spoštovani,
obveščamo vas, da si lahko izmed knjig, ki so navedene na seznamu knjig za dvanajsto sezono branja v projektu Savinjčani
beremo 2018/2019, v elektronski obliki (kot e-knjige) preko portala Biblos izposodite naslednje naslove:
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Ivan Cankar: EROTIKA,
Slavenka Drakulić: MILEVA EINSTEIN–TEORIJA ŽALOSTI,
Jo Nesbø: NETOPIR,
Jo Nesbø: ODREŠENIK,
Jo Nesbø: PENTAGRAM,
Jo Nesbø: SNEŽAK,
Jo Nesbø: TAŠČICA,
Jo Nesbø: ŽEJA,
R. J. Palacio: ČUDO,
Katja Perat: MAZOHISTKA
in
Ciril Zlobec: TIHO ROMANJE K ZADNJI PESMI.
Karmen Kreže

Pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor
Ker se bliskovito približuje marec in z njim kar dva praznika, ki sta
posvečena ženskam in mamam, smo na februarski pravljični urici v
Občinski knjižnici Tabor brali in ustvarjali za mamice. Prebrali smo
zgodbico o malem medvedku, ki je bil poln življenja in nikakor ni
mogel dočakati, da bi preizkusil vse izzive in dogodivščine, ki so se
mu pojavljale vsak dan sproti. Pri tem je imel šape in telo hitrejše od
glave in ni poslušal mamice medvedke, ki mu je želela z nasveti
pomagati. Tako se mu je vedno zgodilo kaj nenavadnega. Ampak
mamica medvedka, tako kot vse mame na svetu, ni obupala nad
malim medvedkom in mu je bila vedno in znova pripravljena
pomagati ter priskočiti na pomoč.
Po pravljici pa so otroci svojim mamicam izdelali posebno rožo iz papirja.
Karmen Kreže

Oprostitev plačila socialno varstvenih storitev
Število starostnikov narašča, s tem pa tudi potrebe po pomoči in negi. Ko te presežejo zmožnosti svojcev ter družine za
skrb v domačem okolju, je potrebno pomoč poiskati drugje. Ko se to zgodi, se tako svojci kot starostniki obrnejo na
koriščenje socialnovarstvenih storitev. Veliko jih ostaja doma, kjer s pomočjo družine, socialne mreže ter storitve pomoči
na domu, lahko dobijo pomoč in podporo, da je življenje doma čim dlje omogočeno. Vendar pa je tudi storitev pomoči na
domu velikokrat premalo, saj uporabniki potrebujejo več nege ter celodnevno varstvo. Ostane možnost institucionalnega
varstva, kjer pa so kapacitete pogosto zapolnjene, čakalne vrste so dolge, predvsem pa je to precejšnji finančni zalogaj, tako
za starostnike kot tudi za družinske člane, ki so prav tako zavezanci za plačilo.
S 1. 1. 2019 se je zvišala tako cena oskrbe v institucionalnem varstvu kot cena storitve pomoči na domu zaradi dviga plač
zaposlenim v javnem sektorju. Dodatno zvišanje cen pa prihaja tudi s 1. 3. 2019 z usklajevanjem cen socialnovarstvenih
storitev. Ker se pogosto zgodi, da tako kot uporabniki storitev kot tudi njihovi zavezanci za plačilo nimajo sredstev za kritje
stroškov, je ena izmed možnosti oprostitev plačila, ki jo z vlogo uveljavljate na pristojnem Centru z socialno delo. Zato je
pomembno, da lahko že tukaj dobite osnovne informacije.
Oprostitve pri plačilu socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
Center za socialno delo odloča na podlagi zahteve upravičenca o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve. Občina
financira pomoč družini na domu najmanj v višini 50 % k ceni storitve, lahko pa določi tudi dodatne oprostitve pri plačilu
stroškov za pomoč na domu. Postopek ugotavljanja in odločanja o oprostitvi plačila storitve vodi center za socialno delo,
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ko mora v postopku ugotoviti, kakšen je finančni položaj uporabnika in njegovih ožjih družinskih članov, ki so ga po
zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati. Kadar upravičenec sam ni plačilno sposoben, se
ugotavlja, ali so plačilno sposobni njegovi družinski člani, saj so sicer oni zavezani k doplačilu storitve. Kadar uporabnik
(sam ali skupaj z družinskimi člani) ni plačilno sposoben, storitev v celoti ali deloma plačuje občina, kjer ima uporabnik
stalno prebivališče. Če je uporabnik lastnik nepremičnine, se mu z zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve v korist
občine, ki prevzame zanj plačilo storitve, prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino. Zaznamba se vpiše v zemljiško
knjigo.
Oprostitve pri plačilu socialno varstvene storitve institucionalnega varstva
Občina financira stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti
oproščen plačila, določi pa lahko tudi dodatne oprostitve. Postopek ugotavljanja in odločanja o oprostitvi plačila storitve
vodi center za socialno delo. V postopku mora ugotoviti, kakšen je finančni položaj uporabnika in njegovih ožjih
družinskih članov, ki so ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati. Kadar upravičenec sam ni
plačilno sposoben, se ugotavlja, ali so plačilno sposobni njegovi družinski člani, saj so oni zavezani k doplačilu storitve.
Kadar uporabnik (sam ali skupaj z družinskimi člani) ni plačilno sposoben, storitev v celoti ali deloma plačuje občina, kjer
ima uporabnik stalno prebivališče. Če je uporabnik lastnik nepremičnine, se mu z zaznambo prepovedi odtujitve in
obremenitve v korist občine, ki prevzame zanj plačilo te storitve, prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino. Zaznamba
se vpiše v zemljiško knjigo.
Pravna podlaga: Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 in spremembe); Uredba o merilih za določanje oprostitev
pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04 in spremembe).
Jerneja Lakovšek, socialna delavka
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Izvleček strokovnega predavanja: »Prehrana mladega športnika« z dne 28. 2. 2019
Prehrana je bistvenega pomena, še posebej v času odraščanja. Potrebe odraščajoče osebe so dugačne od odrasle osebe. Če
govorimo o odraščajoči osebi, ki se aktivno ukvarja s športom, je pravilni energijsko hranilni vnos izjemno pomemben. Če
ta ni ustrezen ali/in neuravnotežen, lahko pride do zaostanka v rasti in razvoju, poškodb, bolezni ...
Preglednica 1: Potrebe odraščajoče osebe, ki ni športno aktivna (DACH)
Starost

Potrebe (kcal/dan)
Fantje

Dekleta

Otroci
4 do 7 let
7 do 10 let

1500
1900

1400
1700

10 do 13 let
13 do 15 let

2300
2700

2000
2200

Mladostniki
15 do 19 let

3100

2500

Če je odraščajoča oseba šprotno aktivna eno uro na dan, potrebuje dodatnih 400 do 500 kcal, če pa je aktivna še dodatni
dve uri, potrebuje 1000 kcal več.
Priporočen energijski vnos mladega športnika je 45 kcal/kg FFM/dan.
Zadosten vnos hranil je bistvenega pomena. Odvisno od trajanja vadbe je potrebno uskladiti vnos ogljikovih hidratov.
0–1 ure/dan5–6 g OH/kg TM/dan
1–2 uri/dan6–7 g OH/kg TM/dan
3–4 ure/dan7–8 g OH/kg TM/dan
Več kot 4 ure/dan8–10 g OH/kg TM/dan
Proste sladkorje (sladkarije) 10–15 % celotnega vnosa.
Potrebe po beljakovinah so od 1,2 do 1,8 g/kg TM/dan, oziroma v času
intenzivnega treninga in tekmovanja do 2,5 g/kgTM/dan. Ne smemo
pozabiti na maščobe, ki jih mladi športnik tudi potrebuje. Potrebe po
maščobah so 1–1,2 g/kg TM/dan, oziroma 25 do 35 % dnevnega vnosa.
Pomemben je vnos nenasičenih maščob (omega 3 m. k.).
Splošnega priporočila za vnos tekočine med telesno dejavnostjo za mladega športnika ni. Priporoča se tehtanje pred in po
telesni dejavnosti. Če je telesna masa po treningu nižja za 1 kg, je to potrebno nadomestiti z 1,5 l tekočine. Ustrezne so
športne pijače, ki vsebujejo elektrolite in OH, odsvetovano je pitje energijskih pijač (vsebujejo taurin, guarano, kofein …).
Posebno pozornost je potrebno posvetiti razmerju med vnosom hranil in energijsko porabo. Če je porušeno, se lahko pojavi
sindrom relativnega energijskega deficita (RED-s). Zato je nujno potrebno redno presejanje, redni zdravniški pregledi,
zadosten vnosa hranil glede na potrebe, primerna nadomeščanje tekočine, redni in ustrezni počitek po treningu.
Predavanje bomo ponovili v mesecu maju. Za natančen datum spremljajte spletno stran: www.zd-zalec.si/ckz/ ali facebook
stran https://www.facebook.com/CKZSSD.
Viri:
1. M. Mountjoy in sod. 2015, The IOC relative energy deficiency in sport clinical assessment tool (RED-S CAT), Br
J Sports Med, st. št. 1‒3.
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2.
3.
4.
5.
6.

H. Okorn, 2014, Prehrana mladega športnika, Medicina športa.
Bean, A. (2010). Sports nutrition for young athletes. London: A&C Black.
Dervišević, E., Vidmar, J. (2009). Vodič športne prehrane. Ljubljana: Fakulteta za šport.
Hadžič, V. (2015). Relativni energijski deficit v športu. Medicina športa.
M. J. D. Souza in sod., 2014, Misunderstanding the Female Athlete Triad: Refuting the IOC Consensus Statement
on Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S), Br J Sports Med month 2014 Vol 0 No 0.
Mila Terčelj, uni. dipl. inž. živ. teh. in mag. dietetik

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega Socialnega sklada«

Upravna enota Žalec v letu 2018
Upravna enota Žalec opravlja naloge, ki jih je država
zaradi številnih potreb po urejanju javnih zadev in
življenjskih situacij prenesla v lokalno okolje, da bi tako
ljudem približala in olajšala uresničevanje njihovih
pravic, dolžnosti in zakonitih interesov. V tem pogledu je
vsaka upravna enota organizacijska izpostava države, ki
na prvi stopnji vodi upravni postopek o zadevah, ki so
sicer v pristojnosti različnih ministrstev, in opravlja druge
upravne naloge, določene z zakoni in podzakonskimi
predpisi.
V letu 2018 smo na Upravni enoti Žalec obravnavali
preko 18.180 upravnih zadev. Pri tem nam je v posebno
zadovoljstvo, da smo ves čas vzdrževali visoko raven
profesionalnosti tudi v odnosu do naših strank. Kljub
velikemu številu bolj ali manj zahtevnih postopkov smo
namreč imeli le 12 pritožb na naše delo. Od tega jih je
bilo največ na področju gradenj (7). V večini primerov so
pritožbeni razlogi zunanjega izvora, npr.: pritožniki so
stranski udeleženci – mejaši, ki s pritožbami v postopku
za izdajo gradbenega dovoljenja niso uspeli. Podobno je
takrat, ko so vzroki za pritožbe v nejasnih določbah in
preširokih pravnih pojmih, na primer v prostorskih aktih,
ki so sicer pristojnost drugih organov. Upravna enota v
takih primerih nima prav veliko manevrskega prostora, saj
smo kot organizacijska enota izvršilne veje oblasti
pristojni le za odločanje na podlagi predpisov. Če predpis
oziroma splošni akt s preširokimi pojmi predstavlja
problem pri razlagi in uporabi v praksi, upravna enota na
rešitev nima neposrednega vpliva. S pobudo ali
zaprosilom za razlago se lahko kvečjemu obrne na
drugostopenjski organ oziroma pristojno ministrstvo. Na
njegovo delo pa seveda ne more vplivati.
Sicer je leto 2018 zaznamovala nova gradbena
zakonodaja. Ta je odločilno vplivala na izredno povečanje
števila vlog že pred uveljavitvijo. Tako smo na naši

upravni enoti pred 1. 6. 2018 prejeli v tednu dni več kot
120 vlog, medtem ko sicer v povprečju tedensko
prejmemo okoli 15 vlog. Zaradi tega je neizogibno prišlo
tudi do podaljšanja rokov reševanja upravnih zadev s tega
naslova.
Kar zadeva udeležence v postopkih po prostorski in
gradbeni zakonodaji, so investitorji s finančnim in drugim
tveganjem, ki spremljajo investiranje na tem področju,
gotovo med najbolj izpostavljenimi udeleženci. Zato je
tudi z gledišča upravnega postopka pomembno, da že pri
samem načrtovanju tehtno izbirajo dobre, strokovno
usposobljene projektante. Kajti če projektant pripravi
vsebinsko ustrezno, čim bolj popolno projektno
dokumentacijo, potem tega ni treba znova dopolnjevati ter
s tem po nepotrebnem obremenjevati postopek, z vedno
novimi dopolnitvami posledično spreminjati oziroma
podaljševati procesne roke ipd. Namesto tega nekateri
investitorji očitno raje tvegajo, misleč, da lahko slabo
načrtovanje kompenzirajo v upravnem postopku. Od
upravnega organa povsem neutemeljeno pričakujejo, da
jim lahko v upravnem postopku nadoknadi časovne
zamude in strokovne napake, storjene pred vložitvijo
zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, npr. pri
usklajevanju prostorsko izvedbenih podlag občin, izdelavi
projektne dokumentacije, pridobivanju mnenj pristojnih
mnenjedajalcev in podobno. Čeprav si prizadevamo, da v
okviru možnega pomagamo, nekaterih napak, ki jih
povzročijo drugi, sami žal ne moremo in ne smemo
odpravljati, saj teh pristojnosti nimamo. Zaradi tega velja
še enkrat poudariti, da naj vlagatelj zahteva od tistih, ki so
zato pristojni, da mu pripravijo kvalitetno dokumentacijo,
saj je to pogoj, da lahko gradbeno dovoljenje pridobi čim
hitreje.
Novi oziroma zdaj že veljavni gradbeni zakon ponuja več
možnosti tudi za legalizacijo nelegalnih, neskladnih
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objektov ali t.i. črnih gradenj. Zato v letu 2019
pričakujemo še več vlog za legalizacijo obstoječih
gradenj. Vlagateljem pa iz istih razlogov preglednega in
hitrejšega postopka, brez nepotrebnega odlašanja z
naknadnimi dopolnitvami tudi v teh primerih svetujemo,
da si pred oddajo vloge zagotovijo ustrezno gradivo in
strokovno podporo. Pregleden in hiter postopek je namreč
v obojestranskem interesu, tako vlagatelja, ki upravičeno
zasleduje svoj zakoniti interes, kot upravne enote, ki
deluje v javnem interesu.
Na področju vojne zakonodaje novosti ni bilo in jih tudi v
letu 2019 ne pričakujemo. V letu 2018 smo največ
odločali o veteranskih dodatkih (255 zadev) in
zdravstvenem varstvu vojnih veteranov (55 zadev). Ob tej
priložnosti želimo vse vojne veterane opozoriti – in sicer,
v izogib primerom, ko prejemki ne bi bili izplačani;
premije za zdravstveno varstvo ne bi bile plačane; ali ko
bi morali zaradi preveč prejetega veteranskega dodatka
prejemke iz tega naslova kasneje vračati, da pravočasno
sporočijo na upravno enoto vse spremembe, ki bi lahko
vplivale na izplačila, npr. menjavo zavarovalnice za
zdravstveno varstvo, spremembo transakcijskega računa,
spremembo v dohodkih zase in za družinske člane.
Pri izenačevanju možnosti invalidov je država od leta
2014 sprejela več različnih ukrepov, ki osebam s
posebnimi potrebami omogočajo večjo kvaliteto življenja
in samostojnost. S tem se preprečuje in odpravlja
diskriminacija invalidov. Na voljo imajo več pravic,
katere lahko uveljavljajo na upravni enoti, kot so
uveljavljanje tehničnega pripomočka, prilagoditev vozila,
pridobitev psa pomočnika in pridobitev EU kartice
ugodnosti za invalide. V letu 2018 smo tako odobrili
nakup 27 tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil ter
izdali 41 vrednotnic (24 % več kot v letu 2017), saj se je s
spremembo pravilnika povečal nabor pripomočkov.
Od leta 2014 smo pristojni za izdajo vrednotnic, in sicer
za osebno dopolnilno delo, na podlagi katere lahko
upravičenec opravlja osebno dopolnilno delo. V
preteklem letu smo jih izdali kar 293. Število iz leta v leto
narašča.
Upravno notranje zadeve: državljanstvo, društva, orožje,
eksplozivi, javne prireditve, tujci, osebno ime, osebne
listine, matične zadeve, promet, itd. sodijo med
najobsežnejše in raznovrstne postopke. Njihovo število je
v preteklem letu preseglo 15.600 zadev. Izredno se je
povečalo število vlog tujcev, kar za 45 % v primerjavi z
letom poprej (v letu 2018 smo prejeli 1.191 vlog). V to
področje spada še prijava prebivališča, kamor se uvrščajo
postopki ugotavljanja stalnega prebivališča. Veliko število
tovrstnih
postopkov (106 uvedenih
postopkov
ugotavljanja prebivališča) je večinoma posledica nastalih
gospodarskih razmer, osebnih in finančnih stisk ter
neplačevanja dolgov. Z razumevanjem sprejemamo

okoliščine, da potrebujejo ljudje v stiski toliko več
pozornosti in potrpežljivosti v postopkih. Temu primerno
si prizadevamo, da jim v okviru naših pristojnosti
pomagamo. Žal so nekatere stranke kljub temu nestrpne
in žaljive, nekatere celo nasilne, tako da nam v takih
primerih preostane le še ljudski pregovor: dobrota je
včasih res sirota.
V letu 2019 pričakujemo zamenjavo večjega števila
osebnih dokumentov, saj poteče veljavnost skoraj 3000
osebnim izkaznicam in 1000 potnim listinam, katerih
imetniki imajo stalno prebivališče na območju UE Žalec.
Če ste med njimi, svetujemo, da si s pravočasno
zamenjajo osebnega dokumenta prihranite nepotrebno
odlašanje in nevšečnosti, zlasti če načrtujete potovanje v
tujino.
Ko smo že pri dobronamernih nasvetih, naj omenim, da
so nekateri lastniki motornih vozil milo rečeno nejevoljni
zaradi prekrškovnih postopkov, ki jih je upravna enota kot
prekrškovni organ dolžna uvesti po uradni dolžnosti. V
tem okviru so na primer prekrški zaradi poteka veljavnosti
prometnega dovoljenja, neusklajenih podatkov v
prometnem
dovoljenju,
prenehanja
veljavnosti
zavarovalne police. Spričo opustitev oziroma kršitev
navedenih zakonskih obveznosti smo bili v lanskem letu
primorani izdati 109 plačilnih nalogov. Kot rečeno,
upravna enota je pri teh kršitvah dolžna ukrepati po
uradni dolžnosti. Vsakdo pa se lahko temu enostavno
izogne, samo zakon je treba spoštovati.
Zajeten del naših nalog, poleg številnih postopkov z
različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so različna
upravna dejanja in opravila, npr. različna potrdila iz
uradnih evidenc, katerih število znaša preko 37.000
zadev. Zraven je še nadvse spodbudno in razveseljivo
število poročnih obredov, katerih smo imeli v prejšnjem
letu kar 204. Skupno število vseh teh opravil in uradnih
dejanj v primerjavi z letom 2017 kaže očiten porast, in
sicer za kar 4000 zadev več.
Glede drugih upravnih nalog velja posebej poudariti delo
na področju prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi
ter kmetijami, kamor spada urejanje grafičnih enot rabe
kmetijskih gospodarstev oziroma t.i. GERK-ov. Teh smo
v letu 2018 zarisali natančno 1.086. Kot vsako leto v času
od konca januarja do začetka maja na upravni enoti
potekajo preverjanja in ureditve GERK-ov na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi z oddajo zbirnih vlog za
subvencije. Zaradi velikega števila nosilcev kmetijskih
gospodarstev, ki jih moramo preveriti, si prizadevamo, da
se z naročanjem strank karseda izognemo čakalnim
vrstam. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam to zaenkrat
tudi uspeva.
Malo manj nam je v zadovoljstvo, da si že več let
prizadevamo za dokončanje denacionalizacijskih zadev,
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ki izstopajo po obsegu postopkov in nacionaliziranega
premoženja. Konec leta 2018 smo imeli v reševanju tri
zadeve, od tega je ena zadeva v pritožbenem postopku.
Za konec, a ne nazadnje velja poudariti, da je k dobrim
rezultatom in kakovostnemu odnosu do naših strank tudi v
preteklem letu prispevalo dobro sodelovanje z vsemi
državnimi organi, organi lokalne samouprave in javnimi

ustanovami, predvsem na področju okolja in prostora,
upravnih notranjih zadev in policije, centra za socialno
delo, zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, organov
pravosodja, sodišč in državnega odvetništva. Ob tej
priložnosti se jim za korektno sodelovanje še enkrat
zahvaljujem.
Simona Stanter, načelnica

Kronika za obdobje 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019 (Občina Tabor)
Dne 9. februarja 2019 smo bili obveščeni, da je v bližini pobočja hriba Krvavica pri Taboru moški pri spustu s Krvavice v
dolino proti Taboru padel v globel in rabi pomoč. Ekipe prve pomoči in reševanja, ki smo prišle na kraj dogodka, smo
ugotovile, da je moški omahnil, zdrsnil in padel v globel po strmem pobočju 20–30 m. Poškodovani je utrpel zlom
stegnenice, krvavel je z glave. Odpeljan je bil na zdravljenje v Splošno bolnišnico Celje.
V mesecu februarju 2019 smo uspeli preprečiti kar nekaj kaznivih dejanj premoženjskih deliktov (vlomi, tatvine), saj smo z
operativnim delom neposredno zaznali sumljivo vozilo, v katerem so se prevažala 4 sumljive osebe, ki so bile identificirane
kot povratniki tovrstnih kaznivih dejanj in so se pripravljali na ta dejanja.
Ker storilci na območju PP Žalec še vedno izvršujejo vlome v stanovanjske hiše,
tatvine in pa rope finančnih ustanov in so ti izvedeni na dobro pripravljen in drzen
način, policisti ponovno svetujejo:
- večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma,
- ne odpirajte vrat neznancem,
- zapirajte in zaklepajte vhodna vrata,
- pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo, zelo priporočljiva je senzorska
luč,
- vrata opremite s ključavnico z varovalom ali varnostno verigo in s kukalom,
- namestite domofon ali videofon.
Če vas oropajo, ne reagirajte pretirano pogumno, še posebej, če je ropar fizično
močnejši, oborožen ali če je roparjev več. Takoj po dejanju pokličite policijo!
Policiji lahko pri izsleditvi roparja precej pomagate, če si dobro zapomnite ali takoj zapišete predvsem:
- osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo),
- registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila,
- smer, kamor so roparji pobegnili.
Do prihoda policije ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko pripomogle k
odkritju storilca.
Policijska postaja Žalec

Kviz gasilske mladine GZ Žalec 2019
V soboto, 9. marca 2019, je v I. OŠ Žalec potekal kviz mladine Gasilske zveze Žalec, ki se ga je udeležilo 31 ekip iz vseh
petih gasilskih poveljstev v GZ Žalec.
Gasilska mladina se je tekmovanja udeležila v sledečih kategorijah:
pionirji – 11 ekip;

11

mladinci – 12 ekip
gasilci pripravniki – 7 ekip.
V ekipi so trije tekmovalci in mentor.
Mladi gasilci so se pomerili v znanju iz gasilske tematike, kjer so reševali teste in iskali gasilske besede v osmerosmerki. V
praktičnem delu so štafetno vezali vozle, navezali orodje in izvajali vajo iz gasilskih spretnosti.
Rezultati, ki so jih po posameznih
društvih dosegli pionirji:
1. mesto PGD KAPLA - PONDOR,
2. mesto PGD TRNAVA,
3. mesto PGD ANDRAŽ NAD
POLZELO.

Rezultati, ki so jih po posameznih
društvih dosegli mladinci:
1. mesto PGD OJSTRIŠKA VAS TABOR,
2. mesto PGD KAPLA - PONDOR
in
3. mesto PGD BRASLOVČE.

Rezultati, ki so jih po posameznih
društvih
dosegli
gasilski
pripravniki:
1. mesto PGD GRAJSKA VAS,
2. mesto PGD ŠEMPETER V SD in
3. mesto PGD OJSTRIŠKA VAS TABOR.

Mlade gasilce je na otvoritvi tekmovanja pozdravil poveljnik Gasilske zveze Žalec Franc Rančigaj, na razglasitvi rezultatov
pa so medalje podelili predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, predsednik Mladinske komisije GZ Žalec Domnik Hočevar in
član mladinske komisije iz GPO Žalec Matjaž Zahojnik.
Na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo 16. 3. 2019 v Žalcu, so se uvrstile prve tri ekipe v vsaki kategoriji. Na državno
tekmovanje, ki bo 30. marca 2019 v Krškem, se bosta uvrstili prvi dve ekipi iz regijskega tekmovanja.
Gasilska zveza Žalec vsem tekmovalnim ekipam čestita za dosežene uspehe in se zahvaljuje mladinski komisiji GPO Žalec
za organizacijo tekmovanja.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. februarjem in 15. marcem 2019
Dogodki:
V soboto, 9. marca 2019, je v I. OŠ Žalec potekal kviz
mladine Gasilske zveze Žalec, ki se ga je udeležilo 31
ekip in vseh petih gasilskih poveljstev v GZ Žalec.
Na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 16. marca 2019 v
Žalcu, so se uvrstile prve tri ekipe v vsaki kategoriji. Na
državno tekmovanje, ki bo 30. marca 2019 v Krškem, se
bosta uvrstili prvi dve ekipi iz regijskega tekmovanja.
V nedeljo, 10. marca 2019, je ob 15:05 uri v Kasazah,
občina Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo ostrešje
stanovanjske hiše. Po prejemu informacije o dogodku so
bila aktivirana prostovoljna gasilska društva Zabukovica,
Kasaze - Liboje, Dobriša vas - Petrovče, Žalec, Gotovlje.
Skupno je v intervenciji sodelovalo 49 gasilcev z devetimi
gasilskimi vozili ter gasilska avtolestev. Objekt je bil
pregledan s termovizijsko kamero, prezračen ter ostrešje
začasno pokrito s folijo. Uničeno je ostrešje in
poškodovana mansarda hiše. Intervencijo je vodil Goran
Lukež.
V nedeljo, 10. marca 2019, je v gasilskem domu PGD
Kapla - Pondor, potekal posvet poveljnikov ter
namestnikov poveljnikov v gasilskih društvih in članov
poveljstva GZ Žalec.

Na posvetu je bil predstavljen novi Priročnik o
razvrščanju, ki je izšel lani, novosti na področju
zavarovanja in usposabljanja in izvajanje projekta »prvi
posredovalci« ter druge novosti na operativnem področju.
Predavatelji so bili poveljnik GZ Žalec Franc Rančigaj,
namestnik David Krk in strokovna sodelavka Sabina
Sorčan.
Predstavilo
se
je
podjetje
Kompas
telekomunikacije, praktične izkušnje iz intervencije ob
neurju v Beli Krajini junija 2018 je predstavil Boštjan
Majerle, poveljnik Belokranjske regije. Posveta se je
udeležilo 70 članov.
V petek, 15. marca 2019, je v prostorih gasilskega doma
PGD Letuš potekal posvet z delavnico za članice Gasilske
zveze Žalec. Na posvetu je predsednica komisije za
članice GZ Žalec Suzana Kočevar predstavila program
dela komisije za članice 2019. Sledila je delavnica stres v
vsakodnevnem življenju. Podrobneje smo spoznali
simptome stresa in prepoznavanje lastnega odziva na
stres. Dotaknili smo se različnih načinov spoprijemanja s
stresom in različnih praktičnih komunikacijskih veščin, ki
so velikokrat pomemben del naših odnosov v
vsakodnevnem življenju. Izvajalka je bila Barbara
Plesnik, mag. psihologije, iz Zdravstvenega doma Žalec.
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V petek, 15. marca 2019, se je pričel v gasilskem domu
PGD Braslovče pričel 92-urni tečaj za višjega gasilca, na
katerega se je prijavilo 27 gasilcev iz Gasilske zveze
Žalec.
Pretekli občni zbori PGD
16.2.2019 ob 19.00 Kasaze – Liboje
16.2.2019 ob 18.00 Letuš
16.2.2019 ob 19.00 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
2.3.2019 ob 19.00 Kapla-Pondor
2.3.2019 ob 18.00 Šempeter v SD
16.3.2019 ob 18.00 Žalec

29. 3. 2019 - 64. SKUPŠČINA GZ ŽALEC v Domu
krajanov v Taboru.
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze
Žalec opravili 33 intervencij, ki so skupno trajale 39 ur in
30 minut. Najdaljša intervencija je trajala tri ure in 30
minut, najkrajša pa 20 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 20 dogodkov, kjer je bila potrebna
pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli sedem
intervencij, v GPO Braslovče so imeli štiri intervencije, v
GPO Vransko dve, v GPO Tabor pa v tem obdobju niso
imeli intervencij.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Pozivi k pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev in varstvu čebel
Čebelarstvo ima tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu zelo velik gospodarski pomen. Čebelje pridelke kot so med, cvetni
prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup človek uporablja za hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih
težav. Prav tako pa so ti pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje nekaterih živilskih in drugih proizvodov.
Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa je veliko manjša od koristi, ki jo imamo zaradi opraševanja čebel.
Čebele lahko med obiskovanjem cvetov pridejo v stik s škodljivimi snovmi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito
rastlin. Ker kmetijski pridelovalci za opraševanje svojih pridelkov potrebujejo čebele, morajo ves čas skrbeti za kočljivo
uravnoteženost med obvarovanjem njihovih pridelkov pred škodljivimi organizmi in obvarovanjem čebel. V intenzivnem
načinu pridelovanja hrane se uporabi FFS ni mogoče povsem izogniti, zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in
čebelarjev na območjih intenzivnega kmetovanja ne samo zaželeno, ampak celo nujno. V Sloveniji poznamo številne
zgledne primere sodelovanja sadjarjev in vinogradnikov z okoliškimi čebelarji, vseeno pa se pojavljajo tudi drugačni
primeri, ki bi jih bilo treba v prihodnje izboljšati.
Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne uporabe fitofarmacevtskih
sredstev (FFS) predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne mine leto brez
pomorov čebel, zato je nujno ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno uporabo FFS.
Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske
prakse in varstva okolja ter da so pri tem pozorni zlasti, da:
 pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo,
ali je sredstvo strupeno za čebele; FFS, ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena kot »Nevarno za
čebele« in opremljena s posebnim grafičnim znakom;
 priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih odmerkih;
 pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo podrast v sadovnjaku ali vinogradu;
 škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
 čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rastlin s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.
V primeru da bodo uporabniki FFS uporabljali v skladu z navodili, bodo čebelje družine v njihovi okolici zdrave in bolje
preskrbljene ter dobro opravljale vlogo opraševanja rastlin.
Vladimir Auguštin, Čebelarska zveza Slovenije
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Projekt Odstiranja znanj prednikov s Polzele v gosteh pri Občini Tabor
V petek, 15. marca 2019, je v sejni sobi Občine Tabor v sklopu projekta »Odstiranja znanj prednikov« potekalo predavanje
z naslovom »Užitne divje rastline Savinjske doline«, ki ga je izvedel diplomirani agronom in velik poznavalec samoniklih
užitnih rastlin Dario Cortese.
Kratka predstavitev projekta
V projektu Odstiranja znanj prednikov združujemo možnosti za razvoj nove turistične ponudbe. S sodelovanjem
domačinov želimo na osnovi danosti življenjske energije urbanega območja Polzele soustvariti novo turistično ponudbo:






za celostno in poglobljeno doživetje obiskovalcev,
pristnega občutja narave,
kulturno-zgodovinskih izkušenj skozi interpretacijo tradicije in izročila pokrajine,
lokalnih pridelkov in kulinarike,
aktualnih praks vseživljenjskega učenja

in s tem spodbuditi razvoj različnih dejavnosti ter hkrati zagotoviti ohranjanje okolja in kulturne dediščine.
Marjan Kogelnik, iniciator in lokalni koordinator projekta

Užitne divje rastline Savinjske doline
Nabiralništvo kot temelj samooskrbe in neodvisnosti ter priložnost za razširitev
turistične ponudbe
Vsi današnji viri gojene in rejene hrane so bili nekdaj divji.
Ko je človek pred okoli 10.000 leti začel gojiti rastline in
rediti živali, je prišlo do t.i. »neolitske revolucije«, ki je
pomenila bistven preobrat v življenju človeštva. Postopno
je začelo prehajati od lovsko-nabiralniškega načina
življenja k poljedelsko-živinorejskemu in novi, vse
bogatejši prehranski viri so začeli vse bolj nadomeščati
divje vire, dokler niso povsem prevladali. To je prineslo
tako prednosti kot slabosti, kar je dolga zgodba zase.
Zanimivo je, da še danes ponekod po svetu obstajajo
lovsko-nabiralniška ljudstva ali vsaj njihovi najbližji
potomci, ki jim ne poljedelstvo ne živinoreja nista bila
pogodu in raje živijo Naravo.
»Divja hrana« je še vedno – kot pred desettisočletjem –
vsenaokoli nas. Dobesedno hodimo po njej. Toda zakaj bi v
današnjem času (pre)obilja jedli osat in plevele? Prav zaradi
obilja industrijsko pridelane ter predelane hrane, ki nima
več izvorne prehranske moči. Celo doma in ekološko
pridelana hrana je v primerjavi z užitnimi divjimi rastlinami
nekoliko »razvajena«, prehransko in po intenzivnosti
okusov pa je šibkejša. Zato je za poživitev običajne
prehrane in splošnega počutja zelo dobrodejno, da užitne
divje rastline vključimo v vsakodnevno prehrano. Ni
potrebe, da bi jedli samo ali pretežno divje, saj že delno
civilizirane jedi, torej z različnimi gojenimi in rejenimi
dodatki, začnejo odstirati novo prehransko vesolje. Veselje,
ki ga medtem porajata vzpostavljanje (sicer nikoli

pozabljene) vezi z naravo in občutek dvigajoče se fizične in
psihične moči se zdi brez konca. Tako kot spoznavanje,
raziskovanje ter uporaba užitnih divjih rastlin.
Pri nas raste okoli 3500 vrst rastlin, od katerih je velika
večina – vsaj okoli dve tretjini – tako ali drugače uporabna
za prehrano in zdravilske namene. Uporabljamo jih kot
zelenjavo, začimbna zelišča, plodove pa enako in še kako
drugače kot gojeno sadje, ki je izšlo iz njih. Pri nekaterih
rastlinah so uporabni tudi podzemni deli in semena.
Priprava jedi
Tako divja zelenjava kot plodovi, sploh pa samonikle
začimbnice, omogočajo srečanje z močnimi okusi ter
neznanimi aromami in zato glede tega predstavljajo
kulinarični svet zase. Nekatere rastline so lahko osnova
povsem divjih jedi, na primer kurja črevca v solati. Bolj
običajno pa z njimi pripravljamo »napol civilizirane« jedi,
za katere uporabimo še sestavine rastlinskega in živalskega
porekla iz pridelave oziroma reje. Najprimerneje je, da
uporabimo le osnovne, enostavne sestavine (riž, krompir,
gojena zelenjava, stročnice, slanina, jajca …) in smo
pozorni na to, da divje sestavine pridejo do izraza v jedi
tako po izgledu kot okusu. Po navadi sploh zahtevajo
dodatek maščobe ali/in beljakovin, saj s tem ublažimo
grenak ali/in trpek okus številnih rastlin. Mlade zelenjavne
dele uporabimo surove v solatah in za smutije. Starejše
skuhamo kot blitvo ali pripravimo kot špinačo. Divja
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zelenjava je odlična za juhe, enolončnice in rižote. Z
aromatičnimi in grenkimi rastlinami pripravljamo frtalje in
druge jajčne jedi. Skoraj vse se okusno obnesejo v jedeh s
krompirjem ali stročnicami. Poleg tega z njimi pripravimo
namaze in zelenjavne zavitke. Divje začimbnice
uporabljamo podobno kot gojena aromatična zelišča.

Zrelo divje sadje jemo kar na licu mesta v naravi
(borovnice, robidnice, maline, šmarno hrušico …), nekatere
vrste pa so bolj okusne predelane (drnulje, mokovec, glog
…) ali so sploh primerne le za predelavo in pripravo
različnih shrankov (trnulje, češmin, jerebika, črni bezeg,
šipek, lesnika, drobnica. Torej, pripravimo sokove, kuhane
sadne omake, marmelade in džeme, želeje, sadni sir,
kompote, divja sadna vina in kis, likerje … Vložimo jih v
kis in v žganje. Posušene divje plodove uporabljamo za
sadne čaje in za kompote. Plodovi z več sladkorja so
primerni tudi za žganjekuho.

Možnosti za vključitev užitnih divjih rastlin v turistično
ponudbo
Med restavracijami po svetu, ki se odlikujejo po vseh
mogočih okusnostih in posebnostih, imajo marsikatere v
ponudbi jedi s samoniklo zelenjavo in divjimi sadeži,
nekatere pa so sploh specializirane za ponudbo zmerno do
zelo divjih jedi. Tovrstni trend v visoki kulinariki se
nekoliko odraža tudi pri nas, po drugi strani pa so regrat,
šparglji in čemaž malodane »ponarodeli« v pomladni
ponudbi številnih gostiln in restavracij. S tem nakazujejo,
da so možnosti za vključitev novih užitnih divjih rastlin v
ponudbo jedi več kot
odprte.
Hmelj
Glede na vse večjo
popularnost
užitnih
divjih
rastlin
v
gostinstvu ni odveč biti
nekoliko pred časom ter
v ponudbo vključiti
nekatere tipične rastline
območja. V Savinjski
dolini je to zagotovo
hmelj, za katerega se
menda manj ve, da je bil
kot zelenjava cenjen že
v antiki, v pivovarstvu pa se je udomačil šele dobro
tisočletje kasneje. Ob vodah raste divji hmelj, katerega
poganjki so odlična zelenjava – bodisi praženi, pečeni z
jajci, v rižotah, juhah, skuhani kot nenavadni »špageti« …
Dnevi oziroma Festival hmeljevih (in drugih divjih) jedi …
Zakaj pa ne?

Prehranski in zdravilni pomen
Užitne divje rastline izstopajo po vsebnosti rudnin,
vitaminov, antioksidantov in drugih bioaktivnih snovi, ki
jih v povprečju vsebujejo tri- do štirikrat več kot gojene
rastline. Imajo krepčilen učinek na telo ter pomagajo
izravnati prehranska neravnovesja, ki nastanejo zaradi
»civilizirane« hrane, osiromašene zaradi intenzivnega
gojenja in predelave. Omogočajo živahnejše počutje, po
potrebi jih lahko uporabljamo za zdravilne namene glede na
njihove zdravilne lastnosti. So superdivjahrana, ki bistveno
obogati vsakdanji jedilnik. Plodovi, semena in podzemni
deli so tudi vir sladkorjev, škroba, maščob in beljakovin.
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Vodeni izobraževalni izleti
Zaradi obilice užitnih divjih rastlin na območju pride v
poštev
tudi
izdelava
izobraževalno-nabiralniškega
programa. Za to je potrebno v
pripravljalni fazi izobraziti
lokalne vodnike – poznavalce
rastlin ter določiti poti, po
katerih bi potekali vodeni izleti.

hmeljevi poganjki, divjačinska pečenka z divjimi zelišči,
solata s kurjimi črevci, zavitek z japonskim dresnikom.
A to je le ena izmed mnogih
možnosti. Res pa je, da tovrstni
podvigi na gostinskem področju
zahtevajo drznost in pogum,
predvsem pa ljubezen do rastlin in
njihovo poznavanje.

Kulinarična ponudba
Predlog za meni: juha s
trpotcem in koprivami, ocvrti

Dario Cortese

Brezplačne aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij
Hiša Sadeži družbe Žalec – APRIL 2019
vsak dan
od 14.00 do 17.00
PON., 1. 4., IN 15. 4.
ob 12.00
vsak TOREK ob 9.00
vsako SREDO
ob 8.30
vsako SREDO ob
10.00
vsak ČETRTEK
ob 9.00 in ob 18.00
vsak PETEK
ob 10.00
ČETRTEK, 28. 3.,
ob 11.00

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA ŽIVLJENJA
»UČNA POMOČ«
IZOBRAŽEVALNE VSEBINE ZA STAREJŠE
»RAČUNALNIŠKE URICE«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA »TAI – CHI«
ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»URICE PLETENJA« ̶ začetna skupina
ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»KUHARSKA DELAVNICA«
DAN ZA SPREMEMBE ̶ Proti DISKRIMINACIJI: ustvarjalno-kulinarična delavnica z
učenci II. OŠ, prostovoljci in ostalimi udeleženci – vabljeni na zabaven in poučen dogodek
Sklop brezplačnih aktivnosti v APRILU 2019





SREDA, 3. 4., ob 9.00: Facebook za začetnike in e-pošta – izdelava profila, ureditev podatkov, zaščita zasebnosti, kaj
in kako objavljamo, kako odpremo elektronsko pošto …(Biserka Kisič, KISIK KOMUNIKACIJE)
ČETRTEK, 11. 4., ob 9.00: CANVA – orodje za izdelavo etiket, letakov, brošur in logotipov. (Biserka Kisič, KISIK
KOMUNIKACIJE)
Vsak PONEDELJEK v aprilu (1. 4., 8. 4., 15. 4. in 29. 4.) - Delavnica digitalne pismenosti – računalništvo od
18.00–20.00: (Zoran Habot, učitelj računalništva) – Obvezne prijave na: 051 669 714, hisa-zalec@filantropija.org

Več info na: hisa-zalec@filantropija.org in 051 669 714, FB Hiša Sadeži družbe Žalec
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
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KORONARNI KLUB
SAVINJSKA DOLINA ŽALEC
Hmeljarska ulica 3
3310 ŽALEC
e-mail: koronarni.klub.zalec@gmail.com

O ČLANSTVU IN PROGRAMU VSEŽIVLJENJSKE REHABILITACIJE
SRČNO–ŽILNIH BOLNIKOV
ČLANI KORONARNEGA KLUBA SMO BOLNIKI:
 s stabilno angino pektoris,
 po prebolelem srčnem infarktu,
 po premostitveni operaciji ali širitvi koronarnih arterij,
 bolniki z vstavljenimi umetnimi zaklopkami ali s srčnim spodbujevalnikom,
 s srčnim popuščanjem – stabilna faza,
 z dejavniki tveganja (povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, maščobe v krvi).
DEJAVNOST OZIROMA PROGRAM KLUBA je celostna vseživljenjska rehabilitacija bolnikov s koronarnimi
boleznimi in neposredno delo s koronarnimi bolniki, ki obsega:
 redne telesne dejavnosti:
- vaje v dvorani in v naravi (vadbo izvajajo usposobljene vaditeljice in vaditelji iz medicinske stroke ali drugi
ustrezni strokovni delavci, ki imajo licenco za izvajanje vadbe, prilagojene koronarnim bolnikom),
- nordijska hoja,
- druge oblike koronarnim bolnikom prilagojene telesne aktivnosti.
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 zdravstveno izobraževanje:
- predavanja zdravnikov in drugih strokovnih predavateljev z vsebinami, kako živeti po prebolelem srčnem
infarktu ali ob drugih koronarnih boleznih,
- delavnice psihičnega sproščanja,
- delavnice zdrave prehrane,
- tečaji prve pomoči, šola zdravega življenja.
 obnovitvena rehabilitacija dvakrat letno s pripravljenim programom za srčno žilne bolnike
 različne oblike druženja
Vse informacije tel. št. 040 546 740 in 031 622 454 od 10. do 12. ure razen sobote in nedelje.
Spremenite nezdrav življenjski slog:
primerno se hranite, bodite telesno aktivni, opustite kajenje.
S procesom spreminjanja pričnite takoj in zaupajte vase, ker zmorete več, kot si mislite!
Bodite pogumni, radovedni in dejavni.

Predstavitev programa »Preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog« na
Inštitutu VIR, zavod
Inštitut VIR, zavod, je neprofitna nevladna organizacija, ki
od leta 2001 neprekinjeno ponuja visokopražni
socialnovarstveni program na področju urejanja
problematike zasvojenosti, povezane s prepovedanimi
drogami ter tudi drugim oblikami nekemičnih odvisnosti.
Nudi torej socialno-rehabilitacijsko svetovanje iskalcem
pomoči, ki so usmerjeni v abstinenco in želijo obliko
odvisnosti, ki jo imajo, popolnoma opustiti.
Program »Preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija
uporabnikov drog« je torej sestavljen iz dveh
podprogramov. V podprogramu 1 so obravnavane osebe, ki
se srečujejo s kemično obliko zasvojenosti, v
podprogramu 2 pa osebe, ki se soočajo z nezdravimi
vedenjskimi omamami in zasvojenostmi, kot so
odvisnosti od patoloških odnosov, od samopoškodbenega
vedenja, od elektronskih medijev (z računalniškimi
igricami, z internetno spolnostjo, s socialnim omrežjem, z
mobilnimi telefoni), z nezdravo seksualnostjo, igrami na
srečo, hrano (prenajedanjem), deloholizmom, pretirano
telesno aktivnostjo, kompulzivnim trošenjem denarja in
potrošništvom, ideologijo, okultizmom ipd. odvisnostim.

življenje brez drog in nezdravih vedenjskih omam in
zasvojenosti ter krepitev in oblikovanje zdravih in
zadovoljujočih vedenjskih vzorcev in medosebnih odnosov
ter doseganje ravnovesja na vseh razsežnostih. Izhajamo iz
izhodišča, da je droga ali zasvojensko vedenje težava
celotne družine, zato je pomembno, da se vsi člani vključijo
v obravnavo.
Rehabilitacijski program je zastavljen v stopnjah in v
kolikor oseba sodeluje ves čas, sodeluje v programu
okvirno 2 leti. Ker se problem oblikuje lahko desetletja, bi
bilo pričakovanje čudežnih sprememb z enkratnim obiskom
nerealno in do uporabnika prezahtevno, nestrokovno. Ko pa
se za spremembe odločimo in si vzamemo čas za pogled
vase, bo to vplivalo na spremembo celotne družinske
dinamike, ne le posameznika, ki je izpostavljen kot vidni
problem. Spremembe se zgodijo na vseh nivojih,
osebnostnih, čustvenih, duševnih, duhovnih.

Zaradi novodobnih odvisniških vedenj, ki jih uvrščamo v
nekemične oblike zasvojenosti, je število oseb, ki iščejo
pomoč, zelo naraslo. V programu so sedaj zaposlene 4
strokovne delavke.
Osnovni namen programa je preprečevanje odvisnosti in
socialna rehabilitacija uporabnikov drog, podpora ljudem za
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V program se vključujejo osebe vseh starosti, osebe z
odvisnostmi in svojci, strokovnjaki, ki napotujejo
uporabnike, ter širša javnost, za katero pripravimo teme, ki
preprečujejo nastanek ali poglabljanje stisk. Na program
napotujejo CSD, zdravniki, sodniki, probacijska služba,
srednje in osnovne šole idr., večinoma pa pridejo osebe, ki
so od znancev, ki so program obiskovali, izvedele zanj in
želijo zmanjšati lastne stiske.

Vsa leta MDDSZEM sofinancira program, na zadnje za čas
od 2017 do 2023. Razliko nujno potrebnih sredstev
pridobiva program s strani občin, ZRSZ, donatorjev,
sredstev dohodnine in prispevkov uporabnikov, ki to
zmorejo. Psihosocialni program Inštituta VIR je od leta
2007 verificiran pri Socialni zbornici Slovenije, kar
pomeni, da je že od takrat v mreži javnih socialnovarstvenih
programov.

Preprečevanje osipništva s srednjih šol je program podpore
preko sodelovanja s šolami, ki mladostnike usmerjajo v
program v okviru alternativnega vzgojnega ukrepa. Zaradi
razvojnega obdobja adolescence, ki je za razvoj
zasvojenosti bolj dovzetno, je podpora mladostnikom še
posebej pomembna.

Vabljeni, da se s programom podrobneje seznanite in
vsebine spremljate na spletni strani http://www.institutvir.si. V rubriki »Aktualno« lahko preberete tudi trenutno
načrtovane dodatne aktivnosti, namenjene vsem, ki jih teme
zanimajo.
Anita Leskovšek Feldin, v. d. direktorice
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VSEBINA
 SKLEP o imenovanju in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10
in 40/12 - ZUJF), 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 in 51/2010 in 60/2015, Uradne objave Občine
Tabor, št. 3/2018), 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) je Občinski svet Občine Tabor na 3. redni
seji dne 20. 2. 2019 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU IN NALOGAH SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU
1. člen
S tem sklepom se v Občini Tabor imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: SPV), določi
njegova sestava, pogoji in način dela.
2. člen
SPV je posvetovalno telo župana Občine Tabor, ki ga sestavljajo predstavniki občinske uprave, občinskega sveta ter
uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja občine.
3. člen
(1) SPV šteje 6 članov, ki jih na podlagi predlogov udeleženih organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena
k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, imenuje občinski
svet.
(2) SPV sestavljajo:
Predstavniki uporabnikov in izvajalcev s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu, in sicer:
– Branko Šketa, predstavnik osnovne šole v občini,
– Janez Rajovec, predstavnik šolskih prevozov,
– Dušan Lampret, predstavnik Policijske postaje Žalec,
– Tomaž Matko, predstavnik upravljavca cest VOC Celje, d. o. o.,
– Peter Jezernik, predstavnik SDS Tabor,
– Marjan Tratnik, predstavnik ZŠAM Savinjske doline.
(4) Mandatna doba članov SPV je štiri leta in začne teči z dnem prve (konstitutivne) seje na novo oblikovanega SPV.
4. člen
(1) SPV skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu v Občini Tabor.

20
1/2

(2) Temeljne naloge SPV so:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na občinski ravni,
– predlaga organom občine programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za
doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
5. člen
(1) Seje SPV sklicuje in vodi predsednik.
(2) Na vsaki seji se piše zapisnik, ki obsega glavne podatke o seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih
glasovanja in sprejetih sklepih.
(3) SPV veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
(4) SPV sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov za in proti, odloča glas
predsednika.
6. člen
(1) Člani SPV so upravičeni do sejnin.
(2) Članom SPV pripada sejnina v višini sejnine, določene za udeležbo na seji delovnega telesa Občinskega sveta Občine
Tabor.
(3) Predsedniku SPV pripada sejnina v višini sejnine, določene za predsedovanje seji delovnega telesa Občinskega sveta
Občine Tabor.
(4) Sejnine in povračila stroškov se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v mesecu, na podlagi
dejansko opravljenega dela v SPV, ki izhaja iz evidence o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah.
7. člen
(1) Strokovne, tehnične in administrativne naloge za SPV zagotavlja občinska uprava.
8. člen
(2) Prvo sejo SPV skliče in vodi župan Občine Tabor. Po konstituiranju imenujejo člani SPV izmed sebe predsednika SPV.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Št. 03201-3/2019
Tabor, dne 20. 2. 2019
Občina Tabor
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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VSEBINA
 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna
Občine Tabor za leto 2019 ‒ Pokroviteljstvo župana
Župan Občine Tabor na podlagi Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2019 (Ur. objave Občine Tabor 1/2019), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OZ. PROJEKTOV,
KI NISO BILI PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV
IZ PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2019 ‒ POKROVITELJSTVO ŽUPANA
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah,
proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba
dobrodelnih oz. izobraževalnih akcij ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna
Občine Tabor, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter
družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2019 zagotovila sredstva v višini 1.500,00 EUR
na naslednji proračunski postavki:
04102 Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov: 1.500,00 EUR
3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oz. projektov:
 fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno
prebivališče oz. sedež na območju občine Tabor in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja,
 druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se programi
oz. projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor.
Na razpisu ne morejo sodelovati:
 vlagatelji, ki so za prijavljeni program oz. projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Tabor oz. so njihovi
programi v letu 2019 na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Tabor,
 gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja,
podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah ter vsi ostali subjekti, katerih dejavnost je
pridobitnega značaja.
4. Pogoji, katere morajo izpolnjevati vlagatelji:
 da izvajajo programe ali projekte, ki so predmet razpisa,
 da imajo stalno prebivališče oz. sedež na območju Občine Tabor, izvajajo programe ali projekte, ki se pretežno
nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor,
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da programi ali projekti omogočajo vključevanje ali sodelovanje članov, oz. uporabnikov iz Občine Tabor,
da prijavljeni programi ali projekti niso bili sofinancirani iz Proračuna Občine Tabor 2019 in tudi ne bodo prijavljeni
na katerikoli drugi javni razpis Občine Tabor za leto 2019,
da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
69/2011-UPB2) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni
funkcionar Občine Tabor ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj član
društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu.

5. Vrednotenje posameznih programov oz. projektov:
Predmet
organizacije večjih prireditev, proslav, dogodkov in tekmovanj
udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih
izdaja knjige, brošure, zvočnih zapisov
nakup oz. posodobitev opreme
izvedba dobrodelnih akcij
izvedba izobraževalnih akcij
ostali projekti ali aktivnosti

znesek v EUR
50,00–300,00
50,00–100,00
50,00–100,00
50,00–200,00
50,00–200,00
50,00–200,00
50,00–100,00

6. Vsak vlagatelj lahko na razpis prijavi največ en program oz. projekt.
7. Vrednost sredstev javnega razpisa je 1.500,00 EUR
8. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se bodo izvedli v letu 2019, in sicer najkasneje do 1. 12. 2019 oz. do
porabe sredstev.
9. Razpisni rok: Razpis se prične naslednji dan po objavi na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si in je odprt do porabe
sredstev, vendar najkasneje do 1. 12. 2019.
10. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni
strani občine.
Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti ovojnici s pripisom »ne
odpiraj – javni razpis pokroviteljstva župana 2019« ter navedbo prijavitelja.
Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru:
 postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija, ki jo za ta namen imenuje župan (v nadaljevanju:
komisija),
 komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oz. vloge enkrat mesečno,
 vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po
prejemu poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom
zavržejo,
 komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in
priloženih obrazcih,
 komisija bo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oz. projektov prijaviteljev. V kolikor
komisija meni, da posamezni program oz. projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oz.
življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev oz. je pomemben za občino, lahko takemu programu oz. projektu
predlaga višja sredstva sofinanciranja,
 Občina Tabor bo z izvajalcem programa oz. projekta sklenila Pogodbo o sofinanciranju,
 Občina Tabor lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev,
 odpiranje vlog ni javno.
11. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si.
Številka: 41010-4/2019
Tabor, 20. 3. 2019

Občina Tabor
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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Iz vrtca in šolskih klopi
Od zrna do testenin
Pri projektu Vem, zato odgovorno jem – Eko šola, smo z otroki spoznavali nastanek testenin. Njihovo začetno prepričanje,
da se testenine dobijo in naredijo v trgovini, se je skozi celoten proces še kako spremenilo. Izvajali smo najrazličnejše
aktivnosti, ki so bile otrokom zanimive, drugačne. Zbudila se je njihova lastna aktivnost in veselje ob spoznavanju nečesa
novega.
Dejavnosti so potekale po vertikali celotnega vrtca. Otroci so povedali, da jim je bilo všeč, ko so posadili semena pšenice in
ajde ter jih opazovali pri rasti. Vse to so tudi gibalno uprizarjali. Na vprašanje, kako iz zrna nastane beli prah (moka), je
bila domišljija otrok neomejena. Otroci so spoznavali postopek pridelave moke ob manjših mlinčkih ter si tudi sami izdelali
mlin. Ugotavljali so, katera živila vsebujejo moko in ugotovili, da je ta ena od glavnih sestavin različnih testenin.
Spoznavali so sestavine, ki jih še potrebujemo, da iz njih naredimo testo.
Spoznavali smo pomen besede »lokalno« in se podali na raziskovanje, kje v Taboru lahko dobimo sestavine za testenine.
Obiskali smo Marjana Natka, ki na svoji domačiji prideluje semena in jih s svojimi mlini zmelje v različne moke. Otroci so
bili navdušeni nad ropotanjem mlina, spoznavanjem različnih semen ter različnimi barvami in teksturami moke. Poskusili
so tudi svež domač kruh.
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Otroci oddelka 5 do 6 let so raziskovali na temo in pomen besede “sezonska hrana”. Zanimalo ji je, kaj bi lahko trenutno,
glede na letni čas, poiskali v naravi in uporabili za omako k testeninam. Ob obrobju gozda so našli čemaž in iz njega
pripravili pesto.
Ob koncu projekta ter vseh nabranih izkušenj smo v svojo sredino povabili tudi gospe iz Društva žena in deklet Tabor.
Pokazale smo nam postopek priprave testa za testenine ter oblikovanje različnih testenin. Otroci so zagreto poprijeli in
naredili veliko testenin, katere smo že kar sveže skuhali in z užitkom pojedli.
Za uspešno izpeljavo projekta se iskreno zahvaljujem vsem udeleženim.
Celoten projekt je bil predstavljen tudi na sejmu Altermed v Celju.
Laura Strojanšek
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Predstavitev Vrtca Tabor na sejmu Altermed
V soboto, 16. marca 2019, je potekal 15. sejem Altermed. V okviru EKO šole se je s projektom »Melje, melje mlinček«
predstavil Vrtec Tabor. Namen in cilj je bil, da otrokom približamo, kako nastanejo različni izdelki, ki jih kupimo v
trgovini. Osredotočile smo se na testenine. Ko smo otroke vprašale, kako nastanejo, je njihov odgovor bil ravno ta »v
trgovini«. Dela smo se lotile celostno. Začeli smo s semeni, jih posejali ter opazovali rast. Pšenična zrna smo zmleli v
mlinu, obiskali pa smo tudi mlin g. Marjana Natka, kjer smo si vse skupaj lahko tudi ogledali. V vrtec smo povabili članice
Društva žena in deklet Tabor, ki so nam priskočile na pomoč in skupaj z njimi smo pripravili testo, iz katerega smo
oblikovali testenine. Najboljši del je sledil, saj smo testenine, ki smo jih naredili sami, lahko tudi pojedli. Testenine, ki so
nam ostale, smo posušili, jih spravili ter jih degustirali na sejmu. V Celju na predstavitveni stojnici smo obiskovalcem
ponudile testenine s čemaževim pestom. Ja, tudi čemaž so otroci predšolskega oddelka nabrali sami, seveda pod budnim
očesom vzgojiteljic Mateje Jezernik in Urške Rotar. Obiskovalci, ki so se pri naši stojnici ustavili, so bili nad izvedenim
projektom zelo navdušeni, hkrati pa so naše delo zelo dobro ocenili. Tudi njim so teknile testenine s čemažem. V Celju smo
ponosno zastopale Vrtec Tabor, z letaki pa tudi Občino Tabor. Dan je minil v znamenju nasmejanih obrazov in pozitivne
delovne klime. Dobile smo potrditev, da naše delo poteka v pravi smeri in na to smo tudi najbolj ponosne. Se že veselimo
naslednjih izzivov.
Lep pozdrav iz vrtca in ekipe iz sejma Altermed!
Nina Mak Lopan, Laura Strojanšek in Nataša Jelen

Žoge, žoge, žoge …
V preteklem tednu smo izvajali
aktivnosti športnega programa Mali
sonček, v katerega smo vpeti skozi vse
leto. Tako smo se oddelki 2–3, 2–4 in
3–4 lotili »iger z žogo« in postavili
postaje, kjer so otroci izvajali osnovne
dejavnosti z žogo – kegljanje, odbijanje
z deli telesa, FIT padalo z žogami, lačni
krokodilček – vožnja z vozički in
pobiranje žogic. Drug drugemu smo bili
izziv med aktivnostjo kot gibalna ovira,
a smo se znašli.
Tako smo popestrili obisk športne
dvorane in obogatili področje gibanja, v
ta namen pa prilepili še nalepko.
Nalepko za uspešno opravljeno nalogo,
za zadovoljstvo in motivacijo za
vnaprej.
Vrtec Tabor, Laura Fekonja
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Pustne norčije v Vrtcu Tabor
V duhu ohranjanja slovenske kulturne dediščine in seznanjanja otrok z aktualnimi dogodki smo si v skupini 3‒4 let pustno
obarvali kar nekaj predpustnih dni. Izdelovali smo pustne maske, spoznali »našega« kurenta in škoromata, mazali smo se
po obrazu, izdelovali smo si očala, se seznanjali s pustnimi pravljicami in pesmicami. V goste smo povabili tudi glasbeno
pedagoginjo gospo Miljano, ki nam je predstavila pustno glasbeno pravljico. V torek smo se našemili v oblačila po lastni
želji in gibalno-plesno rajali v telovadnici. Pokazali smo se tudi prijaznim delavkam na Občini Tabor, ki nas sploh niso
prepoznale.




Všeč mi je bilo, ko smo plesali in se vrteli in peli pesmico. In na klavir smo igrali. (Blaž, 3 leta)
Jaz sem bil Spiderman! (Bor, 4 leta)
Všeč mi je bilo, ko sem barvala masko. (Ana, 4 leta)

Ana Ribič in Anuška Križnik, oddelek 3‒4 let

Prosti čas
V prostem času:
 rada kolesarim,
 rišem in barvam,
 obiščem sošolko,
 pečem piškote in mafine,
 krasim smrečico za božič,
 skačem na trampolinu,
 igram računalniške igrice …
Lidija Zaberložnik, 3. c
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Najljubši inštrument
Moj najljubši inštrument je harmonika. Igram jo v prostem času. Zelo rad igram pesmi,
ki so mi zelo všeč, še posebej Moj očka ima konjička dva in Čuk se je oženil. Trenutno
mi gre igranje na harmoniko zelo dobro. Razmišljam celo, da želim biti v bližnji
prihodnosti harmonikar in bom razveseljeval ljudi okrog sebe. Ko igram, sem zelo
srečen. Zelo vesel bi bil, če bi nastopal na kakšnem nastopu. Harmoniko se učim pri
svojem učitelju Robiju, ki me veliko nauči. Vaje imam po pouku vsak torek. Imam velik
talent za igranje. Ta inštrument sem si izbral, saj mi je to glasbilo zelo všeč, ker ima lepe
zvoke in se nanj lahko igra najrazličnejše pesmice. V prihodnosti pa si želim svoj hobi
vpeljati tudi v poklic, saj se mi zdi, da bi v tem neizmerno užival, kar je v življenju zelo pomembno.
Mark Miklaužič, 3. c

Prosti čas z mucami
Prosti čas je zame takrat, ko imam čas in si lahko sama izberem, kaj bom počela. Tega časa imam dovolj na razpolago in
zelo rada ga zapolnim z gimnastiko, z igro v naravi, s prijatelji in z igro s sestro.
Ampak najraje ga preživljam z družino mačkov, ki jo imamo na domači kmetiji.
Družinico sestavljajo mama muca Risa, njena hči Schira in polsestri Schire, kateri
smo poimenovali Pika in Flekica. Igra z njimi mi veliko pomeni, saj me pomirja in
te muce izžarevajo prav posebno toplino, katero lahko občutiš samo pri živalih.
Ne bom pozabila, kako smo bili vsi domači prepričani, da je naša Risa vedno zelo lačna mačka, saj je ogromno pojedla in
se kar konkretno poredila. Nekega dne pa presenečenje. Namreč, ko sem stopila v klet, kjer je Risa spala, sem ob njej
zagledala dva mala mucka in to je bil zame čudež, ker nisem pričakovala mladičkov in povrhu vsega sem prav jaz prva
videla, da je naša Risa skotila. Vsi domači smo bili zelo veseli in smo nudili dom še tema dvema puhastima kepicama.
Ajda Drča, 3. c

ZBIRALNA AKCIJA PLASTENK
Na POŠ Tabor v okviru EKO ‒ zopet sodelujemo pri zbiralni akciji plastenk.
Letošnji moto je:
Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za novo življenje, letos za Splošno bolnišnico Novo mesto.
Vseslovenski humanitarni projekt zbiranja plastenk je letos namenjen Ginekološko-porodniškemu
oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto za monitor za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka.
Katere plastenke in kako jih zbiramo?
Vse zbrane odpadne plastenke ločujte DOSLEDNO in PRAVILNO:


Zbirajte samo plastenke z oznako PET.



Plastenke ne smejo biti termično obdelane, saj so s tem uničene in jih ni
mogoče naprej reciklirati.



Nalepk ni treba odstranjevati.



Plastenke naj bodo popolnoma izpraznjene, stisnjene.



Pokrovčke plastenk zbiramo za drug humanitarni namen, zato jih v vreči
oddate pri dežurnemu učencu, ta jih bo pospravil na določeno mesto.

PLASTENKE LAHKO
ODDATE:
v vrečah
v zeleno ograjo pri
športni brunarici
pred POŠ Tabor
do 22. aprila
2019.

S skupnimi močmi nam bo gotovo uspelo napolniti čim več vreč. Za sodelovanje se vam že v
naprej zahvaljujemo.
Kolektiv POŠ Tabor, mentorica Manja Drnolšek
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Aktivnosti naših društev
Štiri desetletja organiziranega planinstva v Taboru
V soboto, 9. marca 2019, smo na letnem občnem zboru Planinskega društva Tabor praznovali štiri desetletja organiziranega
planinstva v Taboru. Vendar se planinstvo v našem kraju ni začelo razvijati šele aprila 1979, ko je bilo ustanovljeno
planinsko društvo, ampak veliko prej.
Organizirano smo Taborčani začeli spoznavati gore kot člani PD Vransko Tabor, v Mladinskem odseku. Planinsko društvo Vransko - Tabor je bilo
ustanovljeno maja 1969, čez tri leta pa je bil ustanovljen Mladinski odsek
Tabor, ki ga je zelo uspešno vodil Stane Žilnik. Sprva so bili organizirani le
skupni izleti mladincev v planine in gore, pozneje pa smo se mladi začeli
udeleževati različnih seminarjev in tečajev, orientacijskih tekmovanj in drugih
planinskih prireditev, sami smo organizirali predavanja s planinsko tematiko.
Mladinski odsek je leta 1974 od kmeta Drnolška odkupil staro razpadajočo
kmečko hišo, ki je nekoč nosila ime »pri Zajc«. Koča, ki je bila grajena iz
brun, je bila v bližini Krvavice in zato primerna za planinsko zavetišče. Mladi
smo z veliko zagnanostjo in s pomočjo nekaterih starejših občanov začeli z
delom in želeli preurediti propadajočo kmečko hišo v planinsko kočo. Zato
smo izvedli nešteto udarniških akcij, opravili nešteto delovnih ur, priredili
nekaj veselic in izvedli nabiralno akcijo. Med vsem tem prostovoljnim delom
smo še zavzeto hodili v planine in gore.
Med člani Mladinskega odseka Tabor se je v tem času formiral »iniciativni
odbor« za ustanovitev lastnega planinskega društva, ki mu je predsedoval
Stane Žilnik. Na ustanovnem občnem zboru Planinskega društva Tabor, ki je
bil sklican 7. aprila 1979 v takratni dvorani TVD Partizan Tabor, je bilo
navzočih 58 ljubiteljev planin. Planinsko društvo Tabor je bilo ustanovljeno
kot 155. planinsko društvo v Sloveniji, prvi predsednik je bil Zmago Šoštar.
Uradna otvoritev Zajčeve koče je bila 3. avgusta 1980 v okviru praznovanja
krajevnega praznika Krajevne skupnosti Tabor. Društvo je zaživelo, svoje
življenje pa je živela tudi Zajčeva koča. Člani smo se udeleževali pohodov,
hodili na izlete in še vedno veliko delali na planinski koči. Organizirali smo
zimovanja in učenje smučanja na travnikih nad Zajčevo kočo. V sredini
osemdesetih let smo se taborski planinci odzvali iniciativni skupini za
obnovitev šole v Lokah. Krajevna skupnost Tabor je zato povabila planinsko
društvo, da si v šoli uredi svoj klubski prostor in ga lahko dolgoročno
uporablja za svoje potrebe. Najprej smo morali montirati nov pod, strop,
zamenjati peč, urediti elektroinštalacije, zastekliti okna, sanirati stene ter
prostor dokončno urediti. V klubu so se odvijala planinska predavanja,
planinska šola, kulturni večeri in ostala družabna srečanja. Odlično smo
sodelovali z gasilci in lovci. Po ustanovitvi Občine Tabor nam je ta, kljub
ustnem dogovoru z bivšo krajevno skupnostjo, izpraznila prostor in nam odrekla gostoljubje.
Člani in podporniki planinskega društva smo bili vseh štirideset let tudi aktivni državljani. Že poleti leta 1990 je skupina
članov na Krvavici razvila slovensko zastavo v podporo težnjam po osamosvojitvi Slovenije. Udeležili smo se delovne
akcije na Vrheh, ko smo domačinom pomagali kopati jame za telefonske drogove. Ob požaru najbližjega soseda Zajčeve
koče, kmeta Spodnjega Krvavičnika, smo člani nesebično priskočili na pomoč pri gradnji novega gospodarskega poslopja.
Septembra 1998 je Planinsko društvo na Zajčevi koči ob zaključku planinske šole, ki jo je obiskovalo 43 otrok, pripravilo
rekreacijsko-etnološki teden. Udeleženci planinske šole so v teoretičnem delu poslušali 30 ur predavanj iz planinske
tematike, v treh enodnevnih in enem dvodnevnem pohodu pa so svoje teoretično znanje preizkusili tudi v praksi. V tem
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tednu smo pred Zajčevo kočo postavili veliko oglarsko kopo in obudili običaj kuhanja oglja. Prireditev je pritegnila mnogo
obiskovalcev.
Novembra 1998 smo v Domu krajanov Tabor gostili predpremiero dokumentarno-igranega filma »Za Veroniko«, ki je
nastal v sklopu televizijskih oddaj Gore in ljudje. Skupaj s televizijci smo snovali zgodbo o Krvavici, njeni skrivnostni
steni, o nastajanju težke plezalne smeri, o naši zgodovini, ljudskem izročilu, hrepenenju, pogumu in lepoti. Gost večera je
bil Janez Brojan, gorski reševalec iz Mojstrane. Marca leta 2000 smo v domu krajanov organizirali odmevno predavanje
Tomaža Humarja o njegovem vzponu na Daulagiri. Konec maja 2001 smo v društvu počastili 30. obletnico žiga na
Krvavici. Obletnico smo proslavili s pohodom in krajšo slovesnostjo.

Vseskozi pa so potekala dela na naši planinski postojanki: že pred otvoritvijo smo napeljali vodovod, leta 1982 še elektriko
s trboveljske strani, zgradili smo drvarnico, uredili okolico s klopmi in mizami, uredili greznico, pozidali prostor s
kaminom in pečjo, odkupili še nekaj prostora okoli koče … Največji projekt pa smo zaključili poleti 2009, ko smo ob
trideseti obletnici planinskega društva namenu predali kozolec, ki stoji na mestu nekdanjega gospodarskega poslopja.
Kozolec se odlično dopolnjuje s kočo v celoto. Leta 2012 smo skupaj z Nedeljskim dnevnikom naši predsednici Mileni
pripravili podoknico Nedeljskega.
Društvo organizira tradicionalne prireditve in pohode. Aktivno sodeluje s planinskim krožkom, svoje člane pošilja na
izobraževanja za planinske vodnike, mladinske vodnike, markaciste, varuhe gorske narave in turnokolesarske vodnike. Ne
moremo mimo omembe prireditve Zajčevi dnevi na Zajčevi koči, pri kateri že dolga leta sodelujemo z Društvom žena in
deklet, košnje Šnepove košenice, kjer zgledno sodelujemo z Lovsko družino, ter tradicionalnih kolin. Naše društvo skrbi za
planinske poti na Krvavico, Zajčevo kočo in delno tudi na Čemšeniško planino. Dejavni smo tudi na območju Nature 2000
(Posavsko hribovje – ostenje), kamor spada področje Krvavice. Posebno ponosni smo, da smo uspeli zaščititi območje
Krvavice in Tesnega grabna kot naravni spomenik. Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih
določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. V primerjavi
z drugimi območje po površini sicer ni veliko, pa vendar je pod Krvavico rastišče tis, v njeni stenah pa živi ena najhitrejših
ptic pri nas ‒ sokol selec. Skalne stene, ki dajejo območju značilni videz, zagotavljajo sokolu selcu varno zatočišče za
gnezdenje in odlično izhodišče za lov.
Delovanje našega društva nikoli ni bilo ogroženo. Bila so boljša in slabša leta in zagotovo bo tako tudi v bodoče. V vseh
teh letih so nas vodili in usmerjali Stane Žilnik, ki je bil predsednik Mladinskega odseka Tabor, predsedniki društva Zmago
Šoštar, Slavi Gržina, Uroš Zorenč, Dani Topovšek in aktualna predsednica Milena Lenko. Vedno pa poskušamo slediti
našemu osnovnemu poslanstvu, to je obiskovati planine in gore, spoznavati nove planinske poti, ohranjati naravo v njeni
prvobitnosti in širiti planinsko kulturo in njene vrednote med sokrajane. Večini izmed njih je planinsko društvo sinonim za
Zajčevo kočo in obratno. Na to smo planinci zelo ponosni. Ob letošnjem praznovanju nam je Planinska zveza Slovenije
podelila zlati častni znak za zaslužno in uspešno delo v planinski organizaciji.
Poti po naših gorah in planinah bodo ostale, kakršne so v svojih neštetih oblikah, v svoji tišini ne bodo blažile klancev, ne
bodo nižale vrhov, ne gradile mostov prek sotesk, vijugale bodo kakor prej, le slike ob njih se bodo spreminjale. In kot je
pred več kot tridesetimi leti napisal Nejc Zaplotnik, je življenje lahko tako zelo lépo, če smo le pripravljeni vsaj trenutek
svojega dragocenega časa posvetiti drug drugemu. To pa v taborskem planinskem društvu delamo že celih 40 let.
Planinsko društvo Tabor
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Odličen uspeh naše mladine že na začetku leta
V nedeljo, 17. februarja 2019, je v prostorih našega gasilskega doma potekalo občinsko tekmovanje v gasilskem kvizu.
Zbrale so se tekmovalne ekipe iz PGD Loke, PGD Ojstriška vas - Tabor in PGD Kapla - Pondor. Naše društvo so letos
zastopale 3 ekipe. Ekipa pionirjev 1 (Aljaž Jelen, Jakob Juhart, Julijan Hrastnik) z mentorico Mijo, ekipa pionirjev 2 (Jurij,
Luka, Martin Juhart) z mentorico Martino in ekipa mladink (Jasna Kralj, Pia Pečovnik, Vesna Kralj) z mentorico Klavdijo.
Novo tekmovalno leto smo začeli z odličnimi rezultati, in sicer ekipa pionirjev 1 je dosegla 1. mesto, ekipa pionirjev 2 3.
mesto in ekipa mladink 2. mesto., ekipi pionirjev 1 in mladink sta se uvrstili na tekmovanje Gasilske zveze Žalec, ki je
potekalo 9. marca 2019 v OŠ Žalec. Ekipa pionirjev 1 je dosegla 1. mesto, ekipa mladink pa 2. mesto, tako sta si obe ekipi
priborili nastop na regijskem tekmovanju, ki je bilo 16. marca 2019 v OŠ Žalec. Ekipa mladink je z malo smole na
praktičnem delu dosegla 7. mesto. Ekipa pionirjev pa je zasedla odlično 2. mesto in le za 0,10 točke zaostala za 1. mestom.
Z veseljem vam lahko sporočimo, da se je ekipa pionirjev uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 30. marca 2019 v
Krškem in bodo lahko ponovno ponesli ime našega društva po celotni Sloveniji. Verjemite, da bomo 30. marca vsi na trnih
in držali pesti za naše pionirje ter upali, da bo športna sreča na njihovi strani.
Lahko smo ponosni, da imamo tako zagnane mlade gasilce, saj z udeleževanjem na tekmovanjih, kot je gasilski kviz,
dobivajo pomembna znanja in izkušnje, ki jih bodo potrebovali kasneje v življenju. Veseli smo, da imajo otroci voljo in
zagnanost, da v gasilskem domu preživljajo svoj prosti čas.
Na pomoč!

PGD Kapla - Pondor

Mešani pevski zbor nastopil na Ljubnem ob Savinji
Mešani pevski zbor Tabor je v marcu obeležil tako
dan žena kot dan mučenikov. Kako? Ravno med
obema praznikoma smo 9. marca nastopili na
koncertu Mešanega pevskega zbora Ljubno ob
Savinji v tamkajšnjem kulturnem domu.
Zgornjesavinjskemu občinstvu smo se predstavili
izključno s pesmimi v slovenskem jeziku, ki so
povzele narodnozavedni in liričen opus zbora. Poleg
gostitelja MePZ Ljubno ob Savinji smo si oder delili
še z vokalno skupino Tona Vokala in koncert skupaj
zaključili z znano Dajte, dajte.
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V
naslednjih
dveh
mesecih nas zdaj čaka
veliko vaj, saj se bomo
intenzivno pripravljali na
nastop ob občinskem
prazniku,
majsko
območno revijo odraslih
pevskih zborov ter seveda
koncert
ob
jubileju.
Vabljeni k poslušanju.
Pevsko društvo Tabor

Anita Kramer – članska državna prvakinja
3. marca 2019 je v Kopru
potekalo
člansko
državno
prvenstvo v judu.
Anita Kramer je postala državna
prvakinja
po
pasovih
v
kategoriji – 57 kg, kar je
izjemen uspeh za tekmovalko,
ki se dokazuje šele v kadetskih
kategorijah.
Prav tako pa je na Mladinskem
državnem prvenstvu v Kopru
dosegla 5. mesto v kategoriji –
57 kg. Čestitamo!
Lep pozdrav.
Judo klub Shido

Turnir v biljardu v Gasilskem domu Loke
9. marca 2019 se je v prostorih gasilcev v Lokah odvijal drugi občinski turnir v biljardu. Po zelo izenačenih dvobojih so
prva tri mesta zasedli Tomaž Petrič, Stane Petrič in Milan Kovče. V dvojicah sta primat pokazala Andrej Baloh in Stane
Petrič.
Naslednji turnir, ki se bo odvijal v decembru 2019, bo predviden kot »tradicionalni božično-novoletni« turnir. Takrat vsi
lepo vabljeni.

Športno društvo Tabor
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Pohod 50 + v februarju
Tokratno pohajkovanje smo pričeli v Taboru in se usmerili proti Pondorju in Kapli. Dan je bil lep in že v novem naselju
Tabora smo videli, kje in kod nas bo vodila pot.
Orientacijske točke: kip sejalca v Pondorju, Bobnarjev kozolec in domačija, zvonik cerkve, Medetov grič, gozd,
Grašinarjeva farma, sušilnica hmelja pri Pihlbirt, Ojstriška vas … Obiskali in podrobneje ogledali smo si tudi cerkev sv.
Radegunde. Prijetno nas je presenetila skrbno obnovljena notranjost s slikovito restavriranimi oltarji in kipi.
Zadovoljni in s polno pozitivne energije smo končali ta več kot dvourni pohod in se srečno vrnili domov.
Srečno do prihodnjič!

Društvo upokojencev Tabor
PEVSKO DRUŠTVO TABOR
Tabor 25, 3304 Tabor
pevsko.drustvo.tabor@gmail.com

in

OBČINA TABOR
Tabor 21, 3304 Tabor
info@obcina-tabor.si

Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu,
28. 4. 2019 ob 11.00,
organizira že tradicionalno prireditev

»TABOR IMA TALENT«
Vabimo vse mlade talente, ki radi pojejo, plešejo, igrajo in nastopajo.
Kdo vse se lahko prijavi?
1) mladi pevci, ki se bodo prijavili s skladbo domačega ali tujega avtorja (v prijavi navedite ime in priimek,
naslov, tel. št., starost, naslov pesmi in avtorja skladbe);
2) mladi glasbeniki, ki se bodo predstavili s svojim glasbenim inštrumentom (v prijavi navedite ime in priimek,
naslov, tel. št., starost, inštrument, naslov in avtorja skladbe);
3) mladi plesalci, ki bodo individualno ali v skupini izvedli plesno točko (v prijavi navedite število plesalcev, imena
in priimke, naslov, tel. št., starost, naslov in izvajalca skladbe);
4) ostali mladi talenti – humoristi, žonglerji in ostali, ki nam želijo predstaviti kaj zanimivega.
Le pogumno. Izpolni priloženo prijavnico in se prijavi. Pokaži, kaj znaš!

Lepo vas pozdravljamo članice in člani Pevskega društva Tabor.
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PEVSKO DRUŠTVO TABOR
Tabor 25
3304 Tabor
pevsko.drustvo.tabor@gmail.com

Iz domače župnije
Vse v našem življenju je zaznamovano z našo minljivostjo.
Živimo in umremo. Toda ne vsi! Izjema je bistvena! Jezus!
Jezus je živel, umrl in tudi vstal od mrtvih. To ni uspelo
nobenemu drugemu velikemu učitelju človeštva. To ni stvar
slepe vere, to nakazujejo zgodovinska dejstva.
Jezusovo vstajenje dokazujejo Jezusova smrt, Jezusov
pokop, prazen grob in očividci.

Jezus ni mogel vstati od mrtvih, če ni umrl.
Da je Jezus res živel in umrl, pričajo zapisi o njegovi
usmrtitvi v številnih starih nekrščanskih virih. O Jezusu in
njegovi smrti poročajo: rimsko-judovski zgodovinar prvega
stoletja Jožef Flavij (37‒100 po Kr.), senator in zgodovinar
rimskega cesarstva Tacit (56‒117 po Kr.), rimski
zgodovinar, pisec in državni uradnik Gaj Svetonij Trankvil
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(69‒122 po Kr.), rimski politik, govornik in pisatelj Plinij
mlajši (61‒113 po Kr.) in še drugi.
V najzgodnejšem Evangeliju evangelist Marko poroča, da
je bil Pilat presenečen, ko je slišal, da je Jezus že umrl.
Njegov pokop je dovolil šele, ko se je pri stotniku, ki je
vodil križanje, prepričal, da je Jezus zares umrl. Očividec,
apostol in evangelist Janez pa poroča, da judovski
oblastniki niso želeli, da bi telesa križanih ostala na križih v
soboto. Zato so prosili Pilata, da bi obsojencem dal polomiti
kosti. Pilat je privolil, toda ko so vojaki prišli do Jezusa, so
ugotovili, da je že mrtev. Da pa niti slučajno ne bi bilo
pomote, je eden od vojakov Jezusa prebodel s sulico. Janez
poroča, da sta iz strani pritekli kri in voda, s čimer je podal
medicinski dokaz za smrt. Ker Janez ni mogel poznati
medicinskega ozadja, je ta podrobnost v njegovem poročilu
toliko trdnejša potrditev verodostojnosti.
Pomembna so poročila o tem, kdo je Jezusa pokopal, kje
in na kakšen način. Jezusa sta pokopala Jožef iz Arimateje
in Nikodem, oba bogata in vplivna člana judovskega
Velikega zbora. Jožef je šel k Pilatu in prosil za Jezusovo
telo, da bi ga pokopal. Sveto pismo poroča, da je bilo
Jezusovo telo pokopano v grob, ki je bil Jožefova last in za
ta grob so vedele priče, med njimi žene iz Galileje ter
Marija Magdalena in ona druga Marija. Grob je bil izklesan
v skalo. Jezus je bil pokopan v nov grob, v katerega ni bil
položen še nihče. Grob je bil na Jožefovem zasebnem vrtu
blizu kraja, kjer je bil Jezus križan. Jezusa so pokopali tako,
da so ga zavili v platneno blago, prepojeno z dišavami. Da
bi Jezus zanesljivo ostal v grobu, so poskrbeli veliki
duhovniki in farizeji, ki so se spomnili Jezusove napovedi,
da bo tretji dan vstal od mrtvih. S Pilatovim privoljenjem so
grob zapečatili in okoli njega postavili vojaško stražo.
Kljub vsemu je grob v nedeljskem jutru prazen.
V nedeljskem jutru so žene, ki so nameravale dokončati
balzamiranje Jezusovega mrtvega telesa, našle prazen grob.
To so sporočile apostolom in ko sta dva izmed apostolov,
Simon Peter in učenec, ki ga je imel Jezus rad, odhitela h
grobu, sta prav tako našla prazen grob. Že pred njimi so za
prazen grob vedeli jeruzalemski oblastniki. Razširili so
vest, da so apostoli Jezusa ukradli, medtem ko je straža
spala. Namreč, nekateri iz straže so prispeli v mesto in
sporočili velikim duhovnikom vse, kar se je zgodilo. Ti so
se zbrali s starešinami in se posvetovali. Vojakom so dali
veliko denarja in dejali: »Recite: Ponoči so prišli njegovi
učenci in so ga ukradli, ko smo spali.« Zanimivo, straža je
spala in videla, da so apostoli ukradli Jezusa.
Sveto pismo poroča o množici očividcev vstalega Jezusa.
Prvi kristjani niso samo pričali, da je bil Jezusov grob
prazen. Mnogo pomembneje je to, da se jim je vstali Jezus
prikazoval. To se je dogajalo 40 dni. Dejansko so ga videli,
se pogovarjali z njim, se ga dotikali in celo jedli z njim.

Evangelist poroča o prikazanju vstalega Jezusa Mariji
Magdaleni v vrtu, nato učencema na poti v Emavs, pa
učencem v dvorani zadnje večerje, o prikazanju ribičem ob
jezeru. Še posebej prepričljivo je srečanje vstalega Jezusa z
nejevernim apostolom Tomažem, ki besedam ostalih, da so
videli Jezusa, od mrtvih vstalega, ni verjel in se zaklinjal,
da bo verjel, ko bo položil svoj prst in roko v njegove rane.
Ob dejanskem srečanju z vstalim Jezusom je padel pred
Njim na kolena in ga častil z besedami: »Moj Gospod in
moj Bog.«
Na prav poseben način o vstalem Jezusu priča prvi
krščanski mučenec sv. Štefan. V trenutku, preden so ga
kamenjali do smrti, je vzkliknil: »Glejte, nebesa vidim
odprta in Sina človekovega, ki stoji na Božji desnici.«
Posebno srečanje z vstalim Jezusom je doživel tudi Savel,
zavzet preganjalec prvih kristjanov. Vstalega Kristusa je
srečal na poti v Damask, ko je s svojo vojsko hitel v
Jeruzalem preganjat kristjane. Ob prikazanju ga je Savel
vprašal: »Kdo si?« in On mu je odgovoril: »Jaz sem Jezus
Nazarečan, ki ga ti preganjaš.« Srečanje je Savla prevzelo
in spreobrnilo. Iz Savla je postal Pavel, apostol narodov,
velik oznanjevalec Evangelija, vstalega Jezusa. Apostol
Pavel v prvem pismu Korinčanom govori o več kot petsto
pričah, ki so videle vstalega Jezusa. In ko izpovedujemo
vero, se spomnimo besed apostola Pavla: »Če pa Kristus ni
bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša
vera. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so
zaspali«. (1 Kor 15,14,20)
»Lepo je biti kristjan v soju velikonočne luči.« (dr. Anton
Trstenjak)
Vsem bralkam in bralcem občinskih novic želimo
blagoslovljene in vesele velikonočne praznike.
April 2019, v Župniji sv. Jurij ob Taboru
Četrtek, 4. april, to je dan molitve za duhovnike, njihovo
stanovitnost in svetost. V naši župniji še posebej molimo in
prosimo ter 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. Z molitvijo bomo pričeli
30 minut pred večerno sveto mašo. Lepo vabljeni.
Petek, 5. april, 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.
Aprilski prvi petek bo tako tudi vaša priprava na praznik
vstajenja. Ne bojte se Najsvetejšega. Ne prinaša bolečin ali
smrti, temveč upanje in tolažbo. Dr. Pirnata lahko pokličite
na tel. št.: 040 429 894.

35
31

Sobota, 6. april, molitev pred kipom fatimske Marije za
družine. Z molitvijo bomo pričeli 30 minut pred večerno
sveto mašo in se z njo izročali brezmadežnemu Marijinemu
srcu. To bo četrta izmed petih prvih sobot v letu 2019, ki jo
bomo opravili v naši župniji. Sledila bo še prva sobota v
maju 2019. Lepo vabljeni. Januarsko prvo soboto smo se
posvetili fatimski Mariji, februarsko smo molili za mir: mir
v našem srcu, naši družini, župniji, občini, državi, mir na
svetu, v marcu smo molili za družine. V aprilu bomo molili
za grešnike in v maju pa še za srečno zadnjo uro. Lepo
vabljeni.
Od nedelje, 7. aprila, do sobote, 13. aprila, bo potekal
14. radijski misijon na Radiu Ognjišče pod
geslom Cerkev je mlada. Vabimo vas, da mu prisluhnete.
Če ne morete misijona poslušati v rednih urah, mu
prisluhnite v večernih in nočnih ponovitvah, lahko pa tudi
v radijskih posnetkih. Radijski misijon je res nekaj lepega
in dostopnega vsakomur. Prisluhnite.
Nedelja, 14. april, zadnja, 6. postna nedelja, ki jo
imenujemo tudi cvetna. Spominjamo se Jezusovega
slovesnega prihoda v Jeruzalem. Na cvetno nedeljo pri sveti
maši duhovnik blagoslovi oljčne veje, zelenje, cvetje …
povezano v butare.
Od četrtka, 18. aprila, do sobote, 20. aprila, sveto
tridnevje. Obredi teh dni nas spominjajo na postavitev
zakramenta svete Evharistije, duhovniško posvečenje,
zadnjo večerjo, Jezusovo trpljenje, smrt in njegov pokop.

Nedelja, 21. april, ob 20. uri bo na radiu Ognjišče v okviru
oddaje Moja zgodba objavljena zgodba našega rajnega
župljana Antona Cestnika iz Črnega Vrha. Gotovo se
spominjate, da smo njegov dnevnik iz I. svetvne vojne
objavljali ob 100-letnici začetka I. svetovne vojne tudi v
naših župnijskih oznanilih. Sedaj je radio Ognjišče na
podlagi njegovega dnevnika pripravil oddajo Moja zgodba.
Vabljeni k poslušanju.
Ponedeljek, 22. april, velikonočni ponedeljek. Ta dan
kristjani velikonočno veselje delimo z drugimi in se po
sveti maši odpravimo na obiske ali jih z veseljem
sprejemamo.
Nedelja, 28. april, bela nedelja, nedelja Božjega
usmiljenja. Teden dni po Jezusovem vstajenju kristjani
praznujemo praznik Božjega usmiljenja, kar kaže na tesno
zvezo med velikonočno skrivnostjo odrešenja in na celotno
bogoslužje svete maše oziroma na prejem svetega obhajila
in obljubo »popolnega odpuščanja krivde in kazni«. Praznik
se nanaša na Jezusova sporočila in naročila sv. Favstini
Kowalski.
Podrobnejši program praznovanja svetega tridnevja in
velikonočnih praznikov in vseh ostalih dogodkov bo
objavljen v župnijskih oznanilih.
Nudimo vam možnost prejemanja naših župnijskih oznanil
na
vaš
elektronski
naslov.
Na
e-naslov:
vida.slakan@gmail.com samo javite, da želite oznanila
prejemati po e-pošti.

Nedelja, 21. april, velika noč, največji praznik
kristjanov. Veselimo se Jezusovega vstajenja od mrtvih in
slavimo Vstalega Zveličarja s slovesno sveto mašo in
procesijo.

Vida Slakan

Fotokotiček
PUST VESELIH UST
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FOTO:
Vesela maškarada v Domu krajanov Tabor (organizator: TD Tabor)
Obisk pustnih generalov Vranarjev
Obisk maškar Vrtca Tabor in POŠ Tabor
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Zgodilo se bo
VABI

Društvo podeželske mladine Tabor,
v sodelovanju z KGZS,
Vas vabi na

na ročno-spretnostne delavnice,
ustvarjalnice iz mase in gline

regijski kviz Mladi in kmetijstvo,

Turistično društvo Tabor

vsak ponedeljek od 19. do 21. ure.
Udeležba na delavnicah je za člane društva
brezplačna, za ostale je samoprispevek 10
evrov.

ki bo 30. 3. 2019, ob 17. uri
v Domu krajanov Tabor.
Poskrbljeno bo za hrano in pijačo
ob ritmu žive glasbe!

Obvezne predhodne prijave:
Andreja: 040 897 205.
Vabljeni!

Turistično društvo Tabor vabi na garažno razprodajo
Pomlad je kot nalašč za pospravljanje in prevetritev vrtnih ut, kleti in podstrešij in vaše »smeti« so morda za koga pravi
»zaklad«.
6. aprila 2019 se bomo družili na prvi izvedbi garažne razprodaje na prostem. Vabimo vas, da na razprodajo prinesete vaše
modne, pohištvene, glasbene, knjižne in otroške izdelke, ki jih boste lahko prodali, zamenjali ali podarili. Vljudno vabljeni
tudi tisti, ki boste prišli samo na dober golaž in morda s seboj domov odnesli kakšno stvar, ki bo s ponovno uporabo spet
dobila svoj smisel.
Za razstavni prostor, hrano in pijačo bo poskrbljeno. Potrebne so rezervacije.
Vse nadaljnje informacije dobite v prostorih TD Tabor (četrtek od 18. do 21. ure) ali na tel. št.: 041 798 728 (Dejan Božič).

KDAJ: sobota, 6. 4. 2019 od 11.00 do 14.00
KJE: Športno igrišče pri POŠ Tabor
Turistično društvo Tabor

Turistično društvo Gušt Tabor s sodelovanjem KGZS
VABI
člane društva in ostale zainteresirane
na strokovno ekskurzijo v Prekmurje,
ki bo v ponedeljek, 8. aprila 2019.
Ogledali si bomo primere dobrih praks
na petih kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi.
Prijave zbira Adi Laznik (041 543 396) najkasneje do srede, 3. aprila 2019.
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR
vabi

v ponedeljek, 22. aprila 2019, na

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD V MARIJA REKO.
Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in Kisovarjeve domačije, mimo cerkvice sv. Miklavža do Doma pod
Reško planino.
Vračali se bomo po isti poti.
Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse generacije.
Odhod je ob 9. uri izpred Kmetijske zadruge Tabor.
Vabljeni!
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Likovna sekcija Mavrica, KD Ivan Cankar Tabor,
VABI
na ogled slikarskih del z naslovom

»Radost življenja«,
ki bo v sejni sobi Občine Tabor od četrtka, 25. aprila 2019.
Razstavo članov sekcije si lahko ogledate v delovnem času Občine Tabor do vključno 24. maja 2019.
DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO IN TELESNO VZGOJO PARTIZAN TABOR
Tabor 25, 3304 Tabor
e-pošta: sdpartizantabor@gmail.com, telefon: 031 474 653

RAZPIS
ORGANIZATOR: Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Tabor.
DOGODEK: gorski tek ali planinski pohod.
KDAJ: 4. maj 2019 ob 9.00.
LOKACIJA: Loke (Goropevšek), izhodišče planinske poti na Krvavico (skozi Okno).
PREDPRIJAVE: za tekače in pohodnike omogočena
spletna predprijava preko Facebook strani dogodka do 26.
aprila 2019. Prijave so možne tudi na dan dogodka pred
startom.
ŠTARTNINA: 10 EUR za odrasle, za otroke do 15. leta je
prijavnina brezplačna. V štartnino je vključena štartna
številka, simbolična nagrada ter topel obrok na cilju.
GARDEROBA: oddaja garderobe možna ob prijavi ter
prevzem na cilju na Zajčevi koči.
PREVOZ: po končani prireditvi organiziran prevoz
udeležencev od cilja do starta.
VARNOST: za varnost bo poskrbljeno s strani gasilcev
PGD Ojstriška vas - Tabor in planinskega vodnika PD
Tabor ter nudenje nujne medicinske pomoči ‒ ZD
Kamnik.
GORSKI TEK: trasa poteka po makadamski cesti na
Presedle ter v zadnjem delu osvoji vrh Krvavice z južne
strani in na vrhu obrne nazaj proti cilju pri Zajčevi koči.
Dolžina trase je 6 km in se povzpne za 500 m. n. v. Ob
progi bosta dve okrepčevalni postaji in na vrhu kontrolna
točka.
PLANINSKI POHOD: trasa poteka po markirani
planinski poti skozi Okno na vrh Krvavice in sestopa po
južni strani hriba do cilja pri Zajčevi koči. Dolžina poti je
2 km in se povzpne za 500 m. n. v. Ob progi bo
okrepčevalna postaja in na vrhu kontrolna točka.
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ČASOVNICA:
 7:30‒8:30: prijava in dvig štartnih številk ter oddaja garderobe,
 9:00: start "Šentjurskega vzpona na Krvavico 2019", gorski tek in planinski pohod,
 12:00: razglasitev rezultatov in okrepčilo na cilju.
Dodatne informacije najdete na Facebook strani Šentjurski vzpon na Krvavico.

Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – APRIL 2019
DATUM
2. 4. 2019
10.00
6. 4. 2019
10.00
6. 4. 2019
19.00
13. 4. 2019
od 11.30
16. 4. 2019
10.00
17. 4. 2019
18.00
20. 4. 2019
13.00–16.00
22. 4. 2019
8.00
22. 4. 2019
9.00
23. 4. 2019
18.00
26. 4. 2019
18.00

PRIREDITEV
BRALNO DRUŽENJE S
STANOVALCI DOMA

Naš dom

MAVRIČNI TURNIR V ODBOJKI

Športna dvorana Vransko

Gledališka predstava
LETA NIČ, EN DAN POTEM
FINALE NLB WHEEL
KOŠARKA NA VOZIČKIH
BRALNO DRUŽENJE S
STANOVALCI DOMA
Zaključna prireditev
MALI SAVINJČANI BEREMO

KRAJ

Kulturni dom Vransko

Župnijska Karitas Vransko

Športna dvorana Vransko

Zveza paraplegikov Slovenije

Naš dom
Kulturni dom Vransko

VELIKONOČNA STOJNICA

pred občinsko stavbo

VELIKONOČNI POHOD

zbor pred občinsko stavbo

VELIKONOČNI TURNIR V
NAMIZNEM TENISU
PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM
REVIJA DOMAČIH PEVSKIH
ZBOROV

ORGANIZATOR
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ŠD Vransko in ŠRD Ločica
(031 283 113)

Športna dvorana Vransko
Občinska knjižnica Vransko
Kulturni dom Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Folklorno društvo Vransko
(041 270 546)
Planinsko društvo Vransko
(041 464 185)
ŠRD Ločica
(031 284 649)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Kulturno društvo Vransko
(070 598 455)

Čestitka
Ob velikonočnih praznikih vam želimo zadovoljstva,
upanja, radosti in pomladnega sonca.

župan, občinski svet in občinska uprava
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... in še modrosti naših babic
 Če malega travna toplo dežuje, rodovitno leto oznanjuje. 
 April sončen in suh, maj za lepo vreme gluh. 
 Lepo vreme cvetne nedelje rodovitno leto pripelje. 

Koledar dogodkov in prireditev – marec, april, maj 2019
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

Pešpot
Tabor‒Ojstriška
vas
Dom krajanov
Tabor,
dvorana
Dom krajanov
Tabor,
dvorana

ZD Žalec, Center za
krepitev zdravja SSD
(031 232 757)

ČETRTEK,
28. 3.

16.00‒
19.00

TEST HOJE PO PEŠPOTI
Z MERITVAMI

PETEK,
29. 3.

18.00

SKUPŠČINA
GASILSKE ZVEZE ŽALEC

SOBOTA,
30. 3.

17.00

REGIJSKI KVIZ
MLADI IN KMETIJSTVO

SOBOTA,
6. 4.

9.00‒
13.00

ČISTILNA
AKCIJA

območje
Občine Tabor

SOBOTA,
6. 4.

11.00‒
14.00

GARAŽNA RAZPRODAJA
NA PROSTEM

SOBOTA,
6. 4.

13.00

TURNIR
V NAMIZNEM TENISU

Igrišče
pri POŠ Tabor
Dom krajanov
Tabor,
dvorana

TOREK,
9. 4.

18.00

SREDA,
10. 4.

18.00

ČETRTEK,
11. 4.

9.00

SOBOTA,
13. 4.

8.0013.00

SOBOTA,
13. 4.

9.00

SREDA,
17. 4.

16.30

PONEDELJEK,
22. 4.

9.00

SREDA,
24. 4.

19.00

ČETRTEK,
25. 4.–

v času
odprtja

»POZDRAV POMLADI«,
OBMOČNO SREČANJE
OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV IN MALIH
VOKALNIH ZASEDB
»POZDRAV POMLADI«,
OBMOČNO SREČANJE
OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV IN MALIH
VOKALNIH ZASEDB

GZ Žalec
(041 783 135)
Društvo podeželske
mladine Tabor
(070 321 516)
Občina Tabor
(03 705 70 80),
POŠ Tabor
(03 703 21 80)
Turistično društvo Tabor
(041 798 728)
ŠD Partizan Tabor
(041 767 883)

Dom krajanov
Tabor,
dvorana

JSKD
OI Žalec
(03 4913840)

Dom krajanov
Tabor,
dvorana

JSKD
OI Žalec
(03 4913840)

KROŽEK
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16

Kmetijsko gozdarski
zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)
Steyr klub Savinjske
doline
(041 620 270)

DAN ODPRTIH VRAT
KMETIJE LAZNIK IN
TRŽNICA TURISTIČNEGA
DRUŠTVA GUŠT
ZAKLJUČNA PRIREDITEV
BRALNEGA PROJEKTA
MALI SAVINJČANI BEREMO
VELIKONOČNI POHOD
V MARIJA REKO
SLAVNOSTNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA S
PODELITVIJO OBČINSKIH
PRIZNANJ
RAZSTAVA DEL
LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA

Kmetija
Laznik

Adi Laznik
(041 543 396)

Dom krajanov
Tabor,
dvorana
start izpred
KZ Tabor

Medobč. spl. knjižnica
Žalec
(03 712 12 52)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

Dom krajanov
Tabor,
dvorana

Občina Tabor in
KD Ivan Cankar Tabor
(03 705 70 80)

Občina Tabor,
sejna soba

Likovna sekcija Mavrica
(068 146 126)
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PETEK,
10. 5.

občine

PETEK,
26. 4.

18.00

SOBOTA,
27. 4.

11.00

SOBOTA,
27. 4.

17.00

PREDAVANJE ZGODOVINARJA
FRANCA KRALJA
VERONIKA DESENIŠKA V
TABORU
TOVARIŠKO SREČANJE
OB DNEVU UPORA PROTI
OKUPATORJU
OTVORITEV NEPOKRITEGA
ŠPORTNEGA OBJEKTA RAZGAN
IN NOGOMETNA TEKMA

NEDELJA,
28. 4.

8.00

27. ŠENTJURSKI SEJEM

TOREK,
30. 4.

18.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

SREDA,
1. 5.

9.00

SOBOTA,
4. 5.

9.00

PRVOMAJSKI POHOD NA
ČEMŠENIŠKO PLANINO IN
ZAJČEVO KOČO
ŠENTJURSKI VZPON NA
KRVAVICO: GORSKI TEK IN
POHOD

Občina Tabor,
sejna soba
pri Domu
krajanov Tabor
igrišče Razgan
Ojstriška vas
okolica
občinske
zgradbe, POŠ-a
in
Dom krajanov
Tabor
Občinska
knjižnica
Tabor

Franc Kralj
(070 705 468)
ZB za vrednote NOB
Tabor
(040 502 954)
Občina Tabor in
Športno društvo Partizan
Tabor
(03 705 70 80)
Občina Tabor in
PGD Ojstriška vas - Tabor
(03 705 70 80)
Medobč. spl. knjižnica
Žalec
(03 712 12 52)

start izpred
KZ Tabor

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

Loke (Ojstrica)

ŠD Tabor
(040 453 407)

»Od vsepovsod zvoni pomlad.«
(Kajetan Kovič)
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: Občina Tabor, internet, Vrtec Tabor, Center za
krepitev zdravja SD; MSK Žalec, Humanitarno društvo Sk8aj s srcem, Dario
Cortese, Planinsko društvo Tabor, Športno društvo Tabor, Društvo upokojencev
Tabor, Pevsko društvo Tabor, Čebelarska zveza Slovenije.

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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Foto Peter Strouhal

