Pozdrav urednice izpod Krvavice
O Vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta … je ena izmed številnih poezij našega največjega
slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Spomin na obletnico njegove smrti praznujemo 8. februarja, ko se na ta dan ali dan
pred njim odvijajo kulturne prireditve. Tudi naše društvo se intenzivno pripravlja na
počastitev Prešernovega dneva, ki bo 7. februarja 2019.
Znano je, da je bila Julija Prešernova neuslišana ljubezen in navdih za njegove pesmi.
Tako kot je navdih še danes mogoče tudi sveti Valentin, ki predstavlja zaljubljence in
medsebojno ljubezen. Tudi v ta namen se tradicionalno organizira letos že 21.
Valentinov ples.
Več o prireditvah in še čem boste našli v nadaljevanju prebiranja Novic.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 2
Pošteno smo že zakorakali v leto 2019. Prave zime pravzaprav sploh še ni bilo, malo pa je sneg le pobelil naše bregove. Za
tiste najbolj zagrizene domače smučarje je bilo, kaj več pa ne. Upajmo, da se bo zima poslovila mirno in brez kakšnih
večjih presenečenj v obliki snegolomov ali žledolomov. Prepričan sem, da bo k temu pošteno pripomogel pust in njegovi
kurenti.
V občinski hiši delo s polno paro teče naprej. Občinski svet je na svoji drugi seji potrdil vsa delovna telesa in v obravnavi
je predlog Proračuna Občine Tabor za leto 2019. Saj veste, kako je, ni težko razporejati denarja, če ga je dovolj. Težko ga
je razporejati, kadar ga ni v izobilju. In skoraj v vseh lokalnih skupnostih je tako, tudi v Taboru.
Bliža se kulturni praznik. Vsako leto eno od društev, seveda v sodelovanju z ostalimi, napne vse sile, da pripravi lepo
proslavo. Verjemite mi, da tega ne počnejo, ker bi morali, ampak da bi kulturno in dostojno počastili ta praznik. To delajo
za nas, občane. Prazna dvorana jih naredi žalostne in vzemite si to k srcu.
Župan Marko Semprimožnik
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Obisk pri 90-letniku Ivanu Zupančiču
V četrtek, 27. decembra
2018, je častni občan
Občine Tabor Ivan
Zupančič
iz
Lok
praznoval častitljivih 90
let, zato ga je župan
Marko Semprimožnik,
skupaj s predsednikom
Društva
upokojencev
Tabor
Milanom
Blatnikom
in
predstavnico
Občine
Tabor
Mihaelo
Zupančič z veseljem
obiskal na njegovem
domu. Vsi so mu čestitali ob visokem jubileju. Hkrati so ga obiskali tudi člani Čebelarskega društva Tabor.
Slavljenec je obiskovalce prisrčno sprejel v družbi sina in snahe, druženje je potekalo v prijetnem vzdušju, ob polni mizi
domačih dobrot.
Gospod Ivan še vedno rad kaj postori na domačiji, skrbi za živali v hlevu, ukvarja pa se tudi s čebelarjenjem.
Ob slovesu so obiskovalci slavljencu zaželeli še mnogo let in si obljubili, da se kmalu zopet srečajo ‒ če ne prej, pa
zagotovo ob naslednji okrogli obletnici.
Gospod Ivan, še enkrat: NA MNOGA IN ČIM BOLJ ZDRAVA LETA!
Saša Zidanšek Obreza

Lep odziv občanov na brezplačne meritve
Že v novembrski številki Novic smo vas obvestili o projektu MoST ‒ Modelu skupnega pristopa za krepitev zdravja in
zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih skupnosti, na podlagi katerega vsak tretji ponedeljek v mesecu med 13. in
14. uro našo lokalno skupnost obišče patronažna sestra, ki na vašo željo opravi meritve krvnega tlaka, količine
sladkorja v krvi, količine kisika v krvi (saturacija) in srčnega utripa.
Polivalentna patronažna služba je prvenstveno namenjena prebivalcem oddaljenih krajev, predvsem tistih, ki živijo v
neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogroženi, ostareli.

Opažamo, da je naša »ambulanta« v prostorih Občine Tabor lepo zaživela, saj ljudje ugotavljajo, da je pametno izkoristiti
možnost, ki je na voljo v domačem kraju, in tako v skrbi za svoje zdravje redno nadzorovati osnovne telesne parametre.
Lepo vabljeni, da nas torej obiščete vsak tretji ponedeljek v mesecu. Zavedajmo se, da zgodnje odkrivanje simptomov
lahko prepreči razvoj marsikatere bolezni in v nekaterih primerih celo reši naše življenje.
Saša Zidanšek Obreza
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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
Pozdravljeni sokrajani!
Že kar nekaj časa se nisem oglasila. Kot članica društva Mačja vila sem prav v tem času popolnoma obremenjena z
odvrženimi mucami, tako da sem tudi dvakrat na teden na poti, dostikrat v Trbovlje in nazaj z avtom, polnim muc za
sterilizacijo. V društvu vam ponujamo pomoč in solidno ceno, ki si jo lahko vsak do živali usmiljen človek privošči in
poskrbi za nepotreben naraščaj. V skrajnih primerih prevzame društvo tudi celotne stroške. Dostikrat slišim, da moram pri
tem dobro zaslužiti. Povabim vsakogar, ki želi, na eno turo v Trbovlje in nazaj, da spozna, koliko truda je potrebnega.
Dostikrat sofinanciramo prostovoljke marsikatero sterilizacijo, ker imamo v društvu blagajno prazno. Stroške za gorivo
investiram že 20 let sama. In to zelo rada za pomoč ubogih in trpinčenih živali.
Lep dan vam želim Irena Zimmermann

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, januar 2019
• Kapš, P.: Zdravnik svetuje;
• Crnkić, K.: Pazi, katerega volka hraniš : knjiga o
življenju in sreči avtorja uspešnice 7 skrivnosti
uspeha;

• Lončar, S.: Naravne rešitve za bolečine v mišicah,
sklepih, hrbtenici, kolenih;
• Palacio, R. J.: Charlottina zgodba;
• Lapena, S.: Neznanec v hiši.

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.
Občinska knjižnica Tabor

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor
Zadnja pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor je bila obarvana čisto praznično.
»Božiček bo vesel, če si bomo pomagali v nesreči,« je učil očka zajec svoje otroke. Zajček Mandi si je te očetove besede še
predobro zapomnil. Naslednjega dne je bilo zunaj tako mrzlo, da je pokalo drevje, zato je bil že zgodaj doma. Sedel je pri
oknu in čakal mamico, očka, bratca in sestrici. Takrat je zunaj zagledal majcenega ptička, ki je s svojim majhnim
kljunčkom brskal po snegu. Mandi je pomislil, da v tem globokem snegu ne bo našel hrane, potem pa v bližini opazil še
nekaj ptičkov. Ker si je dobro zapomnil očetove besede, je stekel v shrambo in ptičkom nasul žitnih zrn. Tako je vse zimske
zaloge razdelil med lačne živali. Na božični večer pa so se mu živali prišle zahvalit za njegovo dobroto.
Na koncu smo si vsi izdelali okraske za novoletno smrečico.
Karmen Kreže

Naš dom
Srce Našega doma je kapela, v kateri je noč in dan navzoč Bog med nami ‒ Jezus pod podobo nebeškega kruha. Kapela je
posvečena nebeškemu nosilcu zdravja nadangelu Rafaelu, kar pomeni Bog ozdravlja.
V kapeli se vsak dan ob 17.
uri obhaja sveto bogoslužje,
ki ga vodi bivši upokojeni
župnik biseromašnik Vlado
Rutar.
S svojimi 89 leti vsak dan
nosi na oltar molitve in
prošnje naših varovancev in
potrebe
naše
župnijske
skupnosti. K bogoslužju vabi
vse varovance, ki so krščeni
in se čutijo verne.
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Kapela je bogato opremljena z umetniško izdelanim oltarjem, ki ga je monsinjor Izidor Pečovnik, župnik župnije sv.
Elizabete v Berlinu, velikodušno priskrbel. Poleg oltarja so še umetniške slike Jezusovega krsta, Alojzija Gonzaga ‒
zavetnika mladine, ki jo je naslikal znani umetnik Langus iz Topolšice.
Kapela ima tudi 28 udobnih sedežev in prostor za 4 ali 5 invalidskih vozičkov. Je ogrevana skozi ves dan, tako da je v njej
prijetno in udobno za molitev in premišljevanje. V njej se radi mudijo naši varovanci.
Vlado Rutar, domski duhovnik

Kdo je upravičen do zbiranja prostovoljnih prispevkov?
Verjetno je pri vas doma na vratih že pozvonila oseba, ki se je predstavljala kot predstavnik humanitarnega društva, in vas
prosila za denar, s pojasnilom, da zbira prostovoljne prispevke. Ne glede na to, da zakonodaja varuje ljudi pred
nadlegovanjem z zbiranjem prostovoljnih prispevkov, vam svetujemo, da ste v podobnih primerih pozorni na to, ali imajo
osebe, ki pobirajo prispevke, ustrezno dovoljenje. Klasično zbiranje
prostovoljnih prispevkov brez ustreznega dovoljenja od vrat do vrat
po stanovanjskih hišah, blokih, poslovnih prostorih, na ulici in
podobno je lahko prekršek ali ima celo znake kaznivega dejanja.
Zakon o varstvu javnega reda in miru namreč določa, da prostovoljne
prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki
imajo dovoljenje pristojne upravne enote, na območju katere imajo
sedež ali stalno prebivališče.
Dovoljenje izda upravna enota v primerih, ko prosilec izkaže
upravičen razlog. Kot upravičen razlog se šteje elementarna ali druga
nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo. Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže,
da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren ali splošno koristen namen, ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega
opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti.
Prosilci torej morajo vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov na krajevno pristojni upravni
enoti, ki pa mora vsebovati podatke o vložniku, razlog zbiranja prispevkov, predvideno višino zbranega zneska, obdobje
(od/do) in točno območje zbiranja. K vlogi je treba priložiti nabiralne pole (ki jih upravna enota nato overi in skupaj z
dovoljenjem vrne prosilcu), na katerih mora biti izpisano ime nepridobitne pravne ali fizične osebe, hkrati pa morajo biti
oštevilčene, podpisane in ožigosane. Nepridobitne pravne osebe morajo priložiti še kopijo temeljnega akta ali drugega akta,
iz katerega je razvidna dejavnost. Kopije temeljnega akta pa ni treba priložiti na primer društvu, ki je vpisano v register
društev pri upravni enoti, pri kateri vlaga zahtevo.
Upravna enota v dovoljenju določi način zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti
dovoljenja se določi glede na namen in način zbiranja prispevkov.
Kdaj dovoljenje upravne enote ni potrebno?
Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo v prostorih verskih skupnosti za verske namene ali če kakšen
drug predpis določa drugačne pogoje za zbiranje prispevkov (npr. Zakon o Rdečem križu).
Pozivanje oseb preko različnih medijev (televizija, radio, internet) ali zbiranje prostovoljnih prispevkov na stojnicah (če ob
tem posebej ne pozivate mimoidočih, naj se ustavijo na stojnici) ne predstavlja prekrška, zato tudi dovoljenje ni potrebno.
Priporočamo vam, da pred izročitvijo prostovoljnih prispevkov od osebe, ki jih zbira, zahtevate na vpogled dovoljenje
upravne enote. Če zbiralec tega nima, je to lahko znak, da zbira prostovoljne prispevke brez dovoljenja in da gre za
prekršek. Če oseba sicer pokaže dovoljenje, a obstaja sum, da ni pristno, o tem takoj obvestite policijo.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica
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Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. decembrom 2018 in 15. januarjem 2019
Dogodki:
V soboto, 15. decembra 2018, je v Braslovčah na dveh
lokacijah potekal zaključni izpit za tečajnike, ki so vse od
7. septembra 2018 obiskovali 149-urni tečaj za
operativnega gasilca, ki ga je organizirala GZ Žalec. Za
uspešno dokončanje so morali opraviti zaključni izpit iz
teoretičnega in praktičnega dela pred izpitnima
komisijama, katerih predsednika je imenovala GZ
Slovenije. Vsi tečajniki so oba izpita uspešno opravili.
Vsem čestitamo in jim želimo veliko volje in uspehov pri
novih izzivih, ki jih bo prineslo operativno delo v
gasilskih društvih.
Pretekli občni zbori PGD:
12. 1. 2019 ob 19.00: Gomilsko
12. 1. 2019 ob 19.00: Ponikva pri Žalcu
19. 1. 2019 ob 19.00: Drešinja vas
19. 1. 2019 ob 18.00: Tešova
26. 1. 2019 ob 18.00: Dobrovlje
26. 1. 2019 ob 18.00: Zabukovica
26. 1. 2019 ob 19.00: Levec
26. 1. 2019 ob 19.00: Ločica ob Savinji
Razpored občnih zborov PGD in Skupščine GZ:
2. 2. 2019 ob 18.00: Polzela
2. 2. 2019 ob 19.00: Grajska vas
2. 2. 2019 ob 18.00: Gotovlje
2. 2. 2019 ob 19.00: Zavrh pri Galiciji
2. 2. 2019 ob 19.00: Ojstriška vas
9. 2. 2019 ob 19.00: Dobriša vas - Petrovče
9. 2. 2019 ob 18.00: Griže
9. 2. 2019 ob 19.00: Ločica pri Vranskem
9. 2. 2019 ob 19.00: Trnava

16. 2. 2019 ob 19.00: Kasaze - Liboje
16. 2. 2019 ob 18.00: Letuš
16. 2. 2019 ob 19.00: Loke
16. 2. 2019 ob 19.00: Prekopa - Čeplje - Stopnik
16. 2. 2019 ob 18.00: Vrbje
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
23. 2. 2019 ob 18.00: Parižlje - Topovlje
23. 2. 2019 ob 19.00: Kapla - Pondor
2. 3. 2019 ob 18.00: Braslovče
2. 3. 2019 ob 18.00: Arja vas
2. 3. 2019 ob 18.00: Šempeter v Savinjski dolini
Marec 2019 ob 18.00: Žalec
29. 3. 2019 ob 18.00: 64. skupščina Gasilske zveze Žalec
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze
Žalec opravili 10 intervencij, ki so skupno trajale 28 ur in
40 minut. Najdaljša intervencija je trajala tri ure, najkrajša
pa 50 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 9 dogodkov, kjer je bila potrebna
pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli štiri intervencije,
v GPO Braslovče so imeli pet intervencij, GPO Tabor in
GPO Vransko sta imeli po eno intervencijo.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Brezplačne aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij
Hiša Sadeži družbe Žalec – FEBRUAR 2019
vsak dan
od 14.00 do 17.00
vsak TOREK ob 9.00
vsak TOREK ob 10.30
vsako SREDO
ob 8.30
vsako SREDO ob 8.15

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA
ŽIVLJENJA »UČNA POMOČ«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA »TAI – CHI«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»ŠIVANJE« (od osnov do patchworka)
ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
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in ob 10.00
vsak ČETRTEK
ob 8.00
vsak ČETRTEK
ob 9.00 in ob 18.00
vsak PETEK
ob 10.00
18. 2.‒22. 2. 2019
od 8.00 do 16.00

»TIBETANSKE VAJE« in
»URICE PLETENJA« ‒ začetna skupina
ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»PILATES«
ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»KUHARSKA DELAVNICA«
ZIMSKI POČITNIŠKI TABOR in ustvarjalne delavnice za otroke od 6 do 11 let
(družabne igre, kuharske delavnice, gibalne urice in socialne igre in še veliko več).
Obvezne prijave do 10. 2. 2019

OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC
Vsak ponedeljek: Urice pletenja ob 9.00 ‒ nadaljevalna skupina, Začetni tečaj angleščine ob 17.00, računalniška delavnica
(4. 2. in 25. 2. ob 12.00), Risanje mandal ob 9.00;
Vsak torek: Slovenščina za tujce ob 10.30;
Vsako sredo: Nadaljevalni tečaj nemščine ob 17.00 in angleščine ob 18.00;
Vsak četrtek in nedeljo: JOGA ob 18.00;
Vsak petek: Španščina – nadaljevalni tečaj ob 16.45.
Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite  DOBRA DELA NE
POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA POTREBUJEJO VAS.
Več info na: hisa-zalec@filantropija.org in
051 669 714, FB Hiša Sadeži družbe Žalec
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
Vse aktivnosti so brezplačne. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada in Občina Žalec.

Stari tolarji bodo oživeli za 2 meseca: Vlijte novo upanje bolnicam z rakom
in njihovim svojcem
Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku dojk, je skupaj s partnerji in podporniki začelo z dobrodelno akcijo
Napolni nas z upanjem ‒ stari tolarji za nove začetke. Od 10. januarja do 1. marca 2019 zbirajo stare tolarske bankovce, s
katerimi želijo zbrati sredstva za nadgradnjo programa ROZA, ki bolnicam in njihovim svojcem nudi psihosocialno pomoč
ob soočanju z diagnozo raka. Roza škatle, v katere lahko oddate stare tolarje, so na voljo v 644 trgovinah Mercator in v
poslovalnicah NLB po vsej Sloveniji. Tolarske bankovce pa lahko na sedež Europe Donne pošljete tudi v roza kuverti.
Združenje Europa Donna Slovenija že več kot 20 let skrbi za pomoč bolnicam in njihovim svojcem med zdravljenjem in po
njem ter vse leto osvešča o raku dojk in rakih rodil. Diagnoza raka vpliva na vse ravni življenja bolnice in prizadene tudi
njene bližnje, zato si Europa Donna že vrsto let prizadeva, da bi bolnicam in njihovim svojcem lahko zagotovili tudi
ustrezno psihosocialno podporo. Pred dvema letoma so aktivnosti psihosocialne podpore povezali v skupen program
ROZA, ki ga v letih od 2017 do 2019 sofinancira Ministrstvo za zdravje, vse aktivnosti so za udeležence brezplačne.
»Zdravljenje rakavih obolenj z vidika medicinske stroke nenehno napreduje in daje novo upanje za bolnice, ki se soočajo s
to boleznijo. Diagnoza raka pa ne prizadene samo bolnice, ampak poseže v odnose v družini, z otroci, s partnerjem,
prijatelji, sodelavci. Europa Donna je že od svojih začetkov prostor, kjer poleg znanja in izkušenj v procesu zdravljenja
nudimo tudi topel objem in smo tu za iskren pogovor ter strokovno psihosocialno pomoč,« pravi Tanja Španić, predsednica
Združenja Europa Donna.
8

Stari tolarji za nove začetke
Dobrodelna akcija Napolni nas z upanjem ‒ stari tolarji za nove začetke poteka od 10. januarja do 1. marca 2019.
Pobrskajte za pozabljenimi tolarskimi bankovci. Roza škatle za zbiranje starih tolarjev so na voljo v 644 Mercatorjevih
trgovinah in v poslovalnicah NLB po vsej Sloveniji. Roza škatlo lahko ustvarite tudi sami in zbirate sredstva v podjetjih,
društvih ali s prijatelji, zbrana sredstva pa oddate v eni od Mercatorjevih trgovin ali poslovalnicah NLB ali na sedežu
Združenja Europa Donna Slovenija. Če v vaši bližini ni
trgovine Mercator ali NLB Poslovalnice, pa lahko
tolarske bankovce v roza kuverti pošljete po pošti na
sedež Združenja Europa Donna Slovenija.
Več o akciji na spletni strani napolninaszupanjem.si.
Program ROZA, psihosocialna podpora za bolnice
in njihove svojce
Z zbranimi sredstvi bodo v Združenju Europa Donna
Slovenija nadgrajevali aktivnosti v okviru programa
Roza, ki ga izvajajo v sodelovanju s partnerji in v
katerem so bolnicam in njihovim svojcem v času
zdravljenja in po njem na voljo različne oblike
psihosocialne podpore.

Predsednica Združenja Europa Donna Slovenija Tanja Španić
na predstavitvi akcije.

Več o programu ROZA na spletni strani www.europadonna.si
Europa Donna

20. december za vedno zapisan kot ena največjih diplomatskih zmag Slovenije – razglašen
svetovni dan čebel v OZN
20. december 2017 je za vedno zaznamoval Slovenijo, predvsem slovensko čebelarstvo. Lahko bi rekli, da smo dosanjali
sanje, saj smo na svetovni koledar zapisali 20. maj kot svetovni dan čebel, in to na rojstni dan Slovenca Antona Janše,
rojenega na Breznici v Žirovnici.
Prepričan sem, da nas je bilo ta dan več kot 10.000 ponosnih, da smo slovenski čebelarji. Prepričan sem tudi, da je bilo
ogromno Slovencev zadovoljnih, da nam je skupaj uspelo doseči veliko diplomatsko zmago, saj smo v OZN dobili
soglasno podporo vseh 192 držav. Slovenci smo dokazali, da smo narod, čeprav po številu majhen, velik po srcu. Imamo
odlične predloge, ki jih znamo realizirati, pri tako pomembnih projektih pa nas ne razdeli nihče, postanemo enotni in
močni, združimo tudi politiko. Tako domača kot svetovna politika sta dokazali, da čebele povezujejo Slovence in
združujejo svet, kot so bile večkrat izrečene misli, sedaj že posvojene besede državne sekretarke mag. Tanje Strniša.
Na lanski 20. maj smo na Breznici v občini Žirovnica praznovali nepozaben prvi svetovni dan čebel. Krepko več kot 7000
čebelarjev in simpatizerjev čebel ter čebelarstva je obiskalo prireditev in vsak je izžareval ponos, da je čebelar ali
podpornik čebel in čebelarstva. Vsi visoki gostje so v en glas z izbranimi besedami spregovorili o pomenu čebel in
čebelarstva. Številne čebelarske delegacije s celega sveta so si bile enotne, da je Slovenija dežela čebelarstva. Še vedno
odmevajo večkrat javno izrečene besede žal že pokojnega predsednika svetovne čebelarske organizacije Apimondia g.
Philipa McCaba z Irske, da je srce svetovnega čebelarstva doma v Sloveniji! Skratka ta dan je bilo lepo biti čebelar. Pa ne
samo ta dan, lahko rečemo, da je Slovenija v letu 2018 dihala s čebelami in za čebele, saj je bilo prireditev, namenjenih
čebelam in svetovnemu dnevu čebel, precej več kot 100, po ocenah med 200 in 300!
Težko oziroma nemogoče je našteti, kaj vse je prinesel svetovni dan čebel. V prvi vrsti gotovo prepoznavnost pomena čebel
in čebelarstva doma in po svetu. Slovenija je bila s čebelami prisotna v svetovnih medijih, ogromno je bilo prispevkov o
Sloveniji kot deželi čebelarstva na tujih televizijah, v kratkem bo potekalo snemanje posebnega prispevka o slovenskem
čebelarstvu s strani avstrijske TV … Doma v Sloveniji so bile odprte številne nove čebelarske učne poti, postavljeni
številni učni čebelnjaki, po šolah so o čebelah in čebelarstvu potekale številne delavnice, učne ure, naravoslovni dnevi,
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postavljen je bil prvi učni čebelnjak za invalide na svetu in izdan prvi tovrstni priročnik, ustanovljena slovenska čebelarska
akademija, postavljeno spominsko obeležje kranjski čebeli v Višnji Gori, pridobljena organizacija svetovnega tekmovanja
mladih čebelarjev leta 2020, izdan spominski kovanec za 2 evra ob svetovnem dnevu čebel, izdan srebrnik Antona Janše,
izdelanih je bilo mnogo novih spominkov na temo čebel in čebelarstva, vzpostavljenih veliko novih čebelarskih turizmov, v
OZN v New Yorku postavljen slovenski čebelnjak, na kar nekaj veleposlaništvih postavljen slovenski čebelnjak, na Dunaju
v hotelu posebna soba Antona Janše, prvič v zgodovini je med »gazelami« čebelarsko podjetje, ČZS je dobila nagrado
državljan Evrope, nagrado kristalni Triglav od Društva turističnih novinarjev Slovenije, predsednik ČZS priznanje
predsednika RS Boruta Pahorja … Pomemben delež smo slovenski čebelarji imeli pri argumentaciji Slovenije kot evropske
gastronomske regije 2021, skratka lahko rečemo, da je bilo leto 2018 leto čebel in čebelarstva.

Konec koncev je prvi konkretni rezultat tudi svetovnega dneva čebel, da je EU spoznala pomen čebel in čebelarstva in za
naslednje obdobje v okviru EU ukrepov za področje čebelarstva predlaga 70 % več sredstev.
Seveda pa sam ponos ob razglasitvi ter praznovanjih in lepe besede ne bodo pomagali čebelam in čebelarjem. Zato ČZS in
pristojne službe pospešeno delamo na uresničevanju ciljev, zapisanih v resoluciji svetovnega dne čebel. Predvsem želimo,
da se čim prej čebele razglasijo za ogrožene po vsem svetu in zatem sprejmejo programi, ki bodo dolgoročno zagotavljali
njihov obstoj. Veseli nas tudi, da je vlada imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo in izvedbo načrta aktivnosti
za projekt »Svetovni dan čebel« do leta 2022.
ČZS pa je pred dnevi na »vrh« države (predsednik RS, predsednik Vlade RS, predsednik Državnega zbora RS, predsednik
Državnega sveta RS in ministrica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) že naslovila pobudo za posebno
priznanje Republike Slovenije »zlata čebela« po vzoru Nobelove nagrade za najbolje izvedene projekte, ki sledijo ciljem,
zapisnim v resoluciji svetovnega dneva čebel, in v kratkem pričakujemo od naslovnikov konkretne odgovore in verjamemo
v realizacijo pobude.
V letu 2019 želimo pripraviti nominacijo za vpis slovenskega čebelarstva na seznam kulturne dediščine na UNESCO, z
avstrijskimi oblastmi smo tik pred dogovorom, da spomladi v parku Augarten na Dunaju postavimo tudi slovensko ploščo
Antonu Janši …
Slovenija je postala sinonim za čebelarstvo po svetu. Cel svet z velikimi očmi in pričakovanji zre v Slovenijo, želijo si
našega čebelarskega znanja, našo vrhunsko čebelarsko opremo, iščejo se že naši kakovostni čebelji pridelki, večje je
zanimanje za našo kranjsko čebelo, po svetu čebelarji sprašujejo, kje je Slovenija in kako jo lahko obiščejo, kje lahko
dobijo AŽ-panje, iščejo se načrti za čebelnjake … Sedaj je na vseh nas, da to izkoristimo in dokažemo, da smo čebelarska
velesila. Po čebelah in skrbi za čebele je prepoznana naša lepa Slovenija. Čebele poosebljajo trajnostni razvoj, zeleni
turizem, skrb za čisto in urejeno okolje, skrb za pridelavo lokalne hrane, skrb za odpravo lakote po celem svetu … Mnogo
je tega, kar nas lahko navdaja s ponosom in optimizmom … Svetovni dan čebel torej pušča globoke in trajne sledi doma in
po svetu. Svet želi videti, kje je ta zelena in cvetoča oaza, kje je država tisočerih čebelnjakov, poslikanih panjskih končnic,
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kranjske čebele, lectovih src, dražgoških kruhkov, država čiste pitne vode, enkratnih gora in sinjemodrega morja, država
odlične kulinarike, država, kjer se uživajo najboljši čebelji pridelki in kjer se pijejo odlične medene pijače, na čelu z
edinstveno penečo medico, ki je narejena po klasični šampanjski metodi in ki jo znamo narediti samo slovenski čebelarji.
Konec koncev, svet želi spoznati deželo z dvema milijonoma prijaznih in gostoljubnih ljudi, ki je majhna po številu, a
velika po srcu!
Sedaj je na nas, da pokažemo vse to svetu! Ali to zmoremo, je vprašanje, odgovor pa je: Da, Slovenija to zmore!
Boštjan Noč,
predsednik Čebelarske zveze Slovenije

Uporaba čebeljih pridelkov
Človek je kot ljudsko zdravilo že zdavnaj uporabljal med in druge čebelje pridelke: cvetni prah, propolis, matični mleček,
vosek in čebelji strup. Apiterapija je veda o tem, kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje.
Čebelji pridelki so živila, prehranska dopolnila in naravna zdravila.
Med pomaga pri različnih boleznih
Med je gosto tekoče ali kristalizirano živilo, ki so ga proizvedle čebele. Čebele ga proizvedejo iz cvetličnega nektarja ali
drugih izločkov živih rastlinskih delov ali pa iz različnih vrst mane, to je izločkov žuželk, ki so na živih delih rastlin.
Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so uživali med redno vsak dan po 15 gramov (1 žlico), povprečno živeli leto dni več
kot tisti, ki medu niso jedli. Izsledki raziskave pri 8000 moških, povprečne starosti 65 let, so pokazali, da redni uživalci
medu živijo v povprečju kar leto dni dlje, ker med vsebuje antioksidante, ki preprečujejo tvorbo krvnih strdkov in
posledično je bilo manj srčnih in možganskih kapi. Zaščitne lastnosti medu, ki vsebujejo veliko količino flavonoidov, so
poznane že dalj časa. Fenolne spojine preprečujejo oksidacijo škodljivega holesterola LDL, ki je glavni vzrok za poapnenje
žil. Dokazano je, da naravne fenolne spojine zavirajo rast velikega števila bakterij. Priporoča se uživanje medu v primeru
akutnih virusnih obolenj: prehlad, gripa, angina, ljudem, ki imajo motnje v prebavni cevi, npr. gastritis, zaprtost, drisko,
starejšim kot preventivno sredstvo proti krvnim strdkom, ki
povzročajo npr. možgansko, srčno kap, ljudem po večjih
operativnih posegih in izčrpanim.
Cvetni prah
Čebele na rastlinah nabirajo tudi cvetni prah ter ga pri tem
obogatijo z različnimi fermenti, hormoni in antibiotičnimi
snovmi. Cvetni prah spodbuja nastajanje rdečih in belih
krvničk in krvnega barvila hemoglobina, pomaga
imunskemu sistemu, deluje antioksidativno, preprečuje
delovanje prostih radikalov in tako preprečuje nastanek in
razvoj bolezni. Če ga pomešamo s tekočino, omogočimo
boljšo absorpcijo hranilnih snovi. Najbolj priljubljen je vmešan z jogurtom s svežim sadjem, kar zagotavlja izvrstno
iztočnico za zdrav začetek dneva. Ureja delovanje črevesja, trdovratne driske se hitro ustavijo, pomaga pri slabokrvnosti,
vzbuja tek, izboljšuje razpoloženje, živčnost in razdražljivost popustita, izboljšuje prekrvitev možganov, pospešuje rast in
izboljšuje vid, učinkuje proti izpadanju las, pomaga pri obolenjih prostate.
Matični mleček
Matični mleček vsebuje približno dve tretjini vode (57–70 %) in tretjino suhe snovi. Suha snov (31–39 %) vsebuje
aminokisline, ogljikove hidrate, oligopeptide, encime, fitosterole, beljakovine, maščobe, želatine, minerale in vitamine,
antioksidante, protibakterijske snovi, hormone in naravne konzervanse. Povečuje tek, odpornost organizma proti boleznim,
spodbuja razvoj in rast las, učinkovito blaži težave, ki so povezane s srcem, jetri ali želodcem, znižuje količino skupnega in
še posebej škodljivega holesterola. Odmerek matičnega mlečka je odvisen od starosti in vrste težave. Za odraslega človeka
je navadno 250‒300 mg dnevno v dveh obrokih zjutraj in zvečer pred jedjo.
Propolis
Čebele nabirajo surovino za propolis na smolnatih delih nekaterih rastlin, npr. na topolu, kostanju, breskvi, smreki in
drugih. Vsebuje: flavonoide, hidroksiflavone, hidroksiflavanole, halkone, benzojsko kislino, derivate benzaldehida,
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cimetov alkohol, cimetovo kislino in derivate, terpene, alifatske ogljikovodike, nekatere elemente, sterole, sladkorje,
aminokisline, smole in balzame, voske, eterična olja, cvetni prah in vitamine (B1, B2, E, C).
Dosedanja številna medicinska poročila o propolisu dokazujejo, da je to uporabna snov, ki deluje proti številnim
bakterijam, virusom in glivicam. Blaži vnetje, uničuje strupe, deluje lokalno anestetično in deluje proti razvoju rakastih
bolezni. S številnimi raziskavami v svetu so dokazali, da ima farmakološke učinke. Zaradi vsebnosti propolisa ga dandanes
med drugim uporabljajo tudi za zdravljenje ran. Uporabljamo ga v obliki raznih mazil, alkoholnih in alkoholno-etrnih
tinktur, emulzij pa tudi svečk (supozitorijev) in drugih oblik zdravil. Za zdravljenje sluznice požiralnika, želodca in
črevesja uporabljajo emulzijo 5–10 kapljic tinkture v pol decilitra vode. Tinkture in vodno-alkoholne emulzije te snovi
uporabljajo za razne premaze obolele kože pa tudi sluznice v ustni votlini in na dlesnih.
Med in čebelje pridelke ljudje uporabljamo že od nekdaj. Za stare civilizacije je imel med magično moč in je bil cenjen kot
zdravilo. Tudi v zdajšnjem hitrem tempu življenja si lahko pomagamo z dejstvi, ki so jih poznali že naši predniki, in si s
čebeljimi pridelki polepšamo življenje. Alergije na čebelje proizvode so redke, če ste alergiki, začnite s postopnim
uživanjem čebeljih pridelkov in zaužito količino vsak dan povečujte.
Povzeto po: Kapš, P.: 2018. Zdravnik svetuje. Čebelarska zveza Slovenije, 34 str.
Čebelarska zveza Slovenije

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod
novorojenke:
17. decembra 2018 se je rodila 50 cm velika in 3650 g težka deklica Eva
staršema Metki in Alešu Cizeju ter starejšemu bratcu Janu iz Pondorja.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili
v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.

Iz vrtca in šolskih klopi
Bilo je v decembru
Mesec december, čas pričakovanja, čarobnosti, pravljičnosti …
Strokovne delavke smo v oddelkih pričarale praznično vzdušje, dejavnosti pa so bile pestre ter s pridihom pravljičnosti.
Tudi na nivoju enote se je dogajalo mnogo zanimivih, skupnih dejavnosti. Tako so imeli otroci še pogosteje možnost
prehajanja med oddelki, sodelovati pri ponujenih dejavnostih glede na njihov interes ter razvojne zmožnosti ter si razvijati
socialne kompetence.
Pripravljene delavnice: peka piškotov, manipuliranje z okraski, masaža, čajanka, izdelava okraskov, plesna delavnica,
žogarija, izdelava lesene smreke so pri otrocih vzbudile zelo velik interes. Čeprav smo izdelavi smreke namenili dva dneva,
je bila gotova že prvi dan. Res je, da se nam je pridružil g. hišnik in nam pomagal v zaključni fazi, to je pri sestavljanju
smreke. Vsi, tako otroci kot strokovne delavke, smo bili na našo smreko zelo ponosni.
V sklopu Friderikove naloge smo se tokrat odpravili na cicipohod v bližnje gozdove in živalim nesli hrano. Tako smo za
kakšen dan poskrbeli, da živali niso bile lačne.
Vrtčevski pevski zbor je s suverenim nastopom v Citycentru Celje odlično promoviral ime našega vrtca širši javnosti.
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Na povabilo Občine Tabor smo se udeležili otvoritve pešpoti Tabor‒Ojstriška vas in pretekli, najmlajši pa prehodili, pot do
cilja. Mlajše otroke je do cilja pospremil g. župan ter jim po potrebi nudil tudi asistenco. V občinski stavbi je sledila še
degustacija lokalnih proizvodov, nato pa smo lahko likovno ustvarjali ter preizkušali nove materiale v ustvarjalnih
delavnicah.

Da pa je bil december resnično pravljičen, sva strokovni delavki izvedli dramatizacijo Hvaležni medved, nastopali pa so
tudi otroci otrokom. Oddelek 4–5 je pripravil dramatizacijo Nekega zimskega dne, oddelek 5–6 pa se je predstavil z zgodbo
Čudežna goba. Učenci 4. razreda so nas z mentorico go. Katjo Brezovnik povabili na ogled predstave »Elmer«.
Zadnji dan pred prazniki smo imeli v telovadnici šole prednovoletno zabavo, ki so jo s svojim prvim nastopom otvorili
»Plesni škratki«. Sledil je ples z različnimi rekviziti oz. modnimi dodatki. Ob tem so otroci pokazali visoko stopnjo
ustvarjalnosti. Z nasmehi na obrazih in iskrivih oči smo zaključili naše decembrsko druženje.
Sedaj, v januarju, pa se polni pričakovanj in pozitivne energije veselimo novih dogodivščin ter vam želimo vse dobro.
Za Vrtec Tabor Lidija Svet

Nastop vrtčevskega zborčka v Citycentru
Celje
V ponedeljek, 17. decembra 2018, smo se s pevskim
zborčkom oddelka 5‒6 let predstavili v Citycentrovi
Lectovi deželi. Izpeljali smo pester glasbeno-plesni
program. S svojim nastopom smo navdušili starše in
publiko, seveda smo na to zelo ponosni, kajti predstaviti se
izven domačega kraja s 30-minutnim nastopom pa le ni kar
tako. Za konec pa smo prihranili najboljše, kajti na
harmoniki nas je spremljal Taj Brečko, ki pri svoji 5 letih že
pošteno raztegne svoj meh. Z njegovo pomočjo smo
poskrbeli, da je bila v Celju »ta prava fešta«.
Praznični december smo zaokrožili srečni in nasmejani, a v
srcu bogatejši še za eno izkušnjo.
Na tem mestu se še enkrat zahvaljujemo vsem staršem, da
so otroke bili pripravljeni pripeljati na nastop v Celje.
Hkrati pa se veselimo naslednjih dogodkov in veseli bomo,
če nas boste podprli.
Hvala.
Nina Mak Lopan, mentorica
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Pozdrav najmlajših iz vrtca
Zakorakali smo v novo leto 2019 in otroci iz oddelka 1‒2 leti se vam oglašamo, da vam voščimo, hkrati pa vam pošiljamo
pozdrave. Dobro smo se navadili na nove prostore, nove obraze, vzgojiteljice in seveda prijatelje. Veliko raziskujemo,
spoznavamo zanimive stvari, prepevamo, se družimo in igramo s prijatelji. Veliko se smejimo in malo jokamo, skratka ni
nam dolgčas. Dnevi so zapolnjeni s pestrimi dejavnostmi in vsak dan se naučimo kaj novega. Kar pa je najbolj pomembno,
v vrtcu se dobro počutimo. Sedaj pa čakamo na sneg, da bomo lahko okusili še zimske radosti na prostem. Prve snežinke so
že priplesale z neba in hitro smo belo »čudo« uporabili za igro, sanke pa zaenkrat še samevajo.
Mahamo vam v pozdrav, otroci iz oddelka 1‒2 leti z vzgojiteljicama Nino in Ireno.

Z »Lutkomotivo« skozi pravljice
V Vrtcu Tabor so se na povabilo, da se nam predstavijo, odzvale lutke vseh vrst. Tako je Lutkomotivo otvoril in nagovoril
Nogaviček ‒ mimična lutka z lutkarico Nušo. V želji po dolgi, dolgi pravljici se je pridružil otrokom in prisluhnil.
Predstavile so se lutke iz gline, ki so k nam prišle iz
dežele Balalaj, izvrsten plesalec Janko, ki je predstavljal
lutko javajko, ročne lutke z lutkovno predstavo Škrat hiti
v pomoč lisici, senčne lutke v senčnem gledališču ‒
Hlače za škrata, zajčica Tinka ‒ marioneta oz. lutka na
nitkah, namizna lutka vedno lačni Balalajec, prstne lutke,
lutka na palici Šmentana muha. Za konec Lutkomotive
se je predstavil še štrikec, ki je z mimičnim gibanjem
dlani in prstov lutkaric preprosto oživel.
Ta magična bitja, ki so zgolj predmeti, prevzamejo
otroke in odrasle. Skozi igro, s pomočjo lutke, ob
poslušanju in opazovanju ter pripovedovanju otroci
razvijajo zmožnost domišljijske rabe jezika in se z lutko
identificirajo, doživljajo dogajanje.

Ana Ribič, Anuška Križnik in Laura Fekonja
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Obisk Šolskega muzeja v Ljubljani
V ponedeljek, 17. decembra 2018, ob 13. 20
smo se četrtošolci Osnovne šole Vransko Tabor odpeljali v Ljubljano. Tam smo
obiskali Šolski muzej. Ker smo prispeli
prehitro, smo lahko šli na stranišče. Imeli
smo še malico. Jan in Maj sta jedla sendvič,
Jakob pa jabolko. Potem smo šli v muzej.
Vodič se nam je predstavil. Razložil nam je,
kako so bili otroci v starih časih oblečeni.
Tudi mi smo se potem oblekli v takšna
oblačila. Šli smo v učilnico. Tam nam je
povedal, da moramo učiteljico klicati
gospodična. Učiteljica nam je povedala, da
se bomo učili lepopis. Jakoba je gospodična
učiteljica kregala, ker je levičar. Za kazen
mu je dala, da mora doma stokrat napisati,
da je leva roka grda in z njo se ne piše.
Dobili smo liste, na katerem so bile
napisane črke. Enake črke smo pisali tudi mi.
Pisali smo jih z nalivnim peresom in črnilom.
Miha se je med poukom pogovarjal, zato je moral
iti sedet na oslička. Jošt ni upošteval pravila, da
mora vsako črko napisat samo dvakrat, zato je
moral klečati na koruzi. Ko je zazvonil zvonec, je
bilo ure konec. Ogledali smo si še muzej. Ko smo
končali z ogledom muzeja, smo si ogledali še
okrašeno Ljubljano. Hitro je napočil čas odhoda.
Pripeljal je avtobus in nas odpeljal domov. Med
potjo smo se zelo smejali.
Maj, Jan Lukman in Jakob Aljaž Jančar, 4. B
V ponedeljek, 17. decembra 2018, po pouku ob
13.20 smo odšli na avtobus. Peljali smo se
po Vranšane in skupaj z njimi smo se
odpeljali v Ljubljano v Šolski muzej.
V Ljubljano smo prispeli prekmalu, zato
smo morali počakati. Vodič nas je odpeljal
v učilnico. V razred je vstopila učiteljica.
Imeli smo uro lepopisa. Učiteljica je bila
zelo stroga. V učilnici je bila čista tišina,
na tabli je pisalo 17. gruden 1930. Pisali
smo s peresom in črnilom. Dva učenca z Vranskega sta bila
kaznovana. Eden je moral klečati na koruzi in eden je moral
sedeti na oslu. Nato sta se morala opravičiti gospodični
učiteljici.
Po končani uri nas je vodič povabil, da si ogledamo muzej.
Povedal nam je veliko novih stvari. Po končanem ogledu sta
nas gospe Simona Jan in Danijela Jeršič odpeljali po
okrašeni Ljubljani. Bilo je zelo lepo. Odpeljali smo se nazaj
v Tabor. Domov smo prišli ob 18.50.
Ožbej Mlakar, Lana Paulina Veniger, Anže Ribič Čvan, 4. B
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V ponedeljek, 17. grudna leta 2018, smo se Taborčani in Vranšani 4. A in 4. B-razreda odpeljali na ogled Šolskega muzeja
v Ljubljano. Vožnja je trajala eno uro. Ko smo prispeli na cilj, smo ugotovili, da smo prišli 30 minut prej. Imeli smo kratko
malico. Začeli smo z učno uro. Vodič nas je pospremil do učilnice, kjer smo se preoblekli v stare obleke. Učiteljico smo
morali pozdraviti: »Dober dan, gospodična učiteljica.« Kajti v starih časih
učiteljice niso smele biti poročene. Ko smo končali z učno uro lepopisa, smo se
preoblekli.
Nato nam je vodič razložil, da so v starih časih pisali na tablico z voskom in s
tanko palčko. Izvedeli smo tudi, da je Primož Trubar dokazal, da so knjige
lahko napisane tudi v slovenščini. V srednjem veku je vladala Marija Terezija,
ki je uvedla, da je bila šola obvezna za vse otroke. Ona je imela zelo pametne
pomočnike (svetovalce). Ogledali smo si muzej in se zahvalili vodiču. V
Ljubljani smo si ogledali lučke. Šli smo tudi čez Tromostovje. Nato smo se
odpravili na avtobus. Domov smo prišli ob 19. uri. Starši so naš že čakali pri šoli. Bilo nam je zelo všeč in šle bi še večkrat.
Mija Kreča, Iza Kvas, Zarja Petrovič Poljanec, 4. B

Ekskurzija v Postojnsko jamo
Učenci 4. A in B-razreda Osnovne šole Vransko Tabor in POŠ Tabor smo se na sneženi dan odpravili
na ekskurzijo v Postojno.
Zbrali smo se na avtobusni postaji ter počakali na
avtobus. Po približno uri vožnje smo se ustavili na
Lomu, kjer smo imeli malico. Nato smo se odpeljali v
Predjamo, kjer smo si najprej ogledali Predjamski grad.
Imeli smo vodiča, ki nam je povedal veliko
zanimivosti. Všeč so mi bile čelade, ki smo jih lahko
preizkusili. Sledilo je kosilo in vodenje po razstavi
EXPO. Skozi razne naprave smo opazovali spremembe
okolja, nastanek jame …
V jami smo se najprej vozili z vlakcem. Ko smo
izstopili, smo hodili skozi različne dvorane: Zavesno,
Špagetno, Koncertno. Vodič nam je povedal, kako so
jamo odkrili. Obiskali smo tudi Veliko goro, Ruski
most ter občudovali simbola Postojnske jame ‒
kapniške orgle in briljant. Ogledali smo si tudi
človeško ribico. Utrujeni smo se vrnili na avtobus.
Ekskurzija mi je bila zelo všeč.
Lučka Filač, 4. A
Na ekskurziji mi je bila najbolj všeč Postojnska jama,
ker so tam zanimivi kapniki (stalagmiti, stebri …).
Vsak kapnik ima svojo obliko, nekateri spominjajo na
sladoled, hišo, ljudi, dinozavre, zmaje … V Beli
dvorani so mi bili všeč kapniki, ki so bili čisto majhni
in kristalno bleščeči. V Rdeči dvorani so bili kapniki
oranžaste barve in tam smo videli kapnik v obliki
petelina. V akvariju so imeli šest človeških ribic. Vodič
nam je povedal, da so pred leti videli, kako človeška
ribica leže jajčeca. Takrat so morali ostale človeške
ribice odstraniti, saj bi drugače pojedle jajčeca.
Bilo je zelo zanimivo in poučno.
Zarja Petrovič Poljanec, 4. B
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Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Osnovni šoli Vransko - Tabor
Na zadnji šolski dan v koledarskem letu 2018 smo na Osnovni šoli Vransko - Tabor obeležili slovenski državni praznik dan
samostojnosti in enotnosti.
Prireditev so povezovali učenci 9. A-razreda David, Jaka, Maja, Saša, Jana, Tjaša, Žan, Kristjan, Ajda, Lucija in Ana
Marija pod mentorstvom Zlatke Avžner. Sceno sta izdelala Luka in Žiga prav tako iz 9. A. Pripravili so zelo zanimivo
dramatizacijo, kako smo Slovenci 23. 12. 1990 glasovali na plebiscitu za odločitev, ali naj Republika Slovenija postane
samostojna in neodvisna država.

Mladinski pevski zbor je pod mentorstvom Vanje Govek zapel slovensko himno.
Prireditev so popestrili učenci 4. B-razreda POŠ Tabor s slovenskimi ljudskimi izštevankami in ljudskim plesom pod
mentorstvom Simone Jan. Učenci 5. C POŠ Tabor so zapeli slovensko ljudsko Jaz pa pojdem na Gorenjsko, na harmoniko
pa jih je spremljal Teodor in na tolkalu Matevž.
Na prireditvi nas je nagovorila tudi naša ravnateljica gospa Majda Pikl in nam zaželela lepo praznovanje.
Koordinatorica prireditve je bila Tadeja Zupanc, za sceno je poskrbela Tina Žličar in za tehnično podporo Jože Toplak.
Sledilo je veliko presenečenje kot praznično darilo šole. Na odru sta zapela pevca dua BQL, ki s projektom SLOVENSKE
LJUDSKE SO KUL navdušujeta staro in mlado. Pridružila se jim je še Nika Zorjan in skupaj so dvignili dvorano na noge.
Bilo je zelo zanimivo, poučno in praznično obarvano dopoldne.
Simona Jan
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Bralna noč na POŠ Tabor
V četrtek, 10. januarja 2019, smo imeli pouk. Po pouku
smo odšli domov in se ob 17.30 vrnili v šolo. V knjižnici
smo počakali, da smo se vsi zbrali. Z nami sta bili gospa
knjižničarka Katja Završnik in naša učiteljica Simona Jan.
Odšli smo v razred, kjer smo se razdelili v skupine. Izdelati
smo morali plakat v zvezi s knjigo, ki smo jo prebrali za
vstopnico na bralno noč. Na koncu je vsaka skupina
predstavila svoj plakat. Zmagala je skupina, ki so jo
sestavljali Mija Kreča, Iza Kvas, Lara Rak Jezernik in jaz,
Ožbej Mlakar.

Ko smo prišli v šolo, smo si pripravili vse za spanje. Nato
smo izdelovali plakate, reševali detektivske križanke, iskali
razlike med slikama, iskali narisane stvari in se rešili iz
sobe pobega. Večerjali smo okoli 20.30. Spat smo šli ob
22.30. Zjutraj pa smo se zbudili ob 7.15.
Bralna noč nam je bila zelo všeč.
Anže Ribič Čvan, Ažbe Drnolšek in Vito Božič, 4. B
V četrtek, 10. januarja 2019, ob 17.30 smo odšli na bralno
noč. Ko smo se zbrali, smo predstavili knjige, ki smo jih
morali prebrati za vstopnico na bralno noč. Po predstavitvi
smo določili najboljši plakat in predstavitev. Nato smo
reševal »detektivske« liste po postajah. Najboljša
detektivka je bila Karla Kos iz 4. B-razreda.

Umili smo si roke in odšli na večerjo. Po večerji smo imeli
večerni sprehod po šoli.
Ko smo prišli v knjižnico, nas je gospa knjižničarka
zaklenila v knjižnico. Razložila nam je, da se bomo igrali
sobo pobega. Poiskati smo morali barvne liste z nalogami.
Odkriti smo morali kodo ključavnice, ki je bila 558. Ko
smo zaključili igro, smo se preoblekli v pižame. V
gospodinjsko učilnico smo šli popit čaj.

Nato smo imeli večerjo. Na izbiro smo imeli sadni jogurt,
pašteto, koruzni ali ajdov kruh ter jabolko. Skuhali smo si
svež čaj.

Spanje ni bilo udobno, ker je bilo vroče in nismo bile
navajene ležišča.

Sledila je nova igra v knjižnici. Imenuje se soba pobega.
Gospa knjižničarka je zaklenila knjižnico in ključ pripela s
ključavnico. Naša naloga je bila, da smo z reševanjem
različnih nalog morali ugotoviti kodo. Koda je bila 558.
Uspešno smo odklenili ključavnico in prišli do ključa.
Ob 11.20 smo odšli spat. Zjutraj smo se zbudili in odšli k
pouku.
Meni je bila najbolj všeč igra v knjižnici.
Ožbej Mlakar, 4. B

Nam je bila najbolj všeč soba pobega in »detektivski« listi.
Iza Kvas, Zarja Petrovič Poljanec in Karla Kos, 4. B
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Vtisi tretješolcev:

Na bralni noči je bilo odlično. Še posebej
med spanjem. Motilo me je, ko so
nekateri sredi noči svetili z lučkami.

Na bralni noči mi je bilo najbolj všeč, ko
smo se igrali »Escape Room«.

Jure Maček, 3. C

Tevž Gosak, 3. C
Na bralni noči mi je bilo zelo všeč, ko
smo reševali »detektivske« naloge.

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se zvečer
sprehajali po šoli in ko smo izdelovali
plakat.

Ožbej Lesjak, 3. C

Mark Miklaužič, 3. C

Mentorici bralne noči: Katja Brezovnik in
Simona Jan

Aktivnosti naših društev
AED ‒ vez z življenjem
Dne 24. decembra 2018 so predstavniki domačih prostovoljnih gasilskih društev iz rok župana g. Marka Semprimožnika
prejeli v uporabo tri avtomatske zunanje defibrilatorje. Ti so bili kupljeni iz sredstev, namenjenih za delovanje in
opremljanje Civilne zaščite. Pri predaji aparatov je bil prisoten tudi poveljnik civilne zaščite g. Drago Vranič.
Kaj je AED in zakaj se uporablja?
Avtomatski zunanji defibrilator ali AED je prenosna
elektronska naprava, ki samodejno zazna motnjo srčnega
ritma. Njegova uporaba je zelo preprosta, kajti namenjen je
tako medicinskemu osebju kot laikom. Defibrilacija pomeni
dovajanje električnega toka srčni mišici skozi prsno steno z
namenom, da prekinemo srčni zastoj.
Uspešno preživetje največjega števila bolnikov dosežemo s
pravim vrstnim redom ukrepov in postopkov, ki jih
imenujemo veriga preživetja. Ta je sestavljena iz štirih
členov, in sicer: zgodnja prepoznava ogroženega in
klicanje pomoči + izvajanje temeljnih postopkov
oživljanja + zgodnja defibrilacija + bolnišnična oskrba.
Predaja defibrilatorjev v uporabo.

Kako deluje
Sodobni avtomatski defibrilatorji so narejeni iz robustnih materialov, odpornih proti udarcem. Programirani so, da
prepoznajo samo eno motnjo ritma in to je ventrikularno fibrilacijo; aparat ne bo dovolil električnega sunka, če ne bo
prepoznal te smrtno nevarne motnje ritma, tako da z njim ne moremo narediti nobene škode bolniku. Vgrajen ima tudi
slovenski modul, zato laika tudi glasovno usmerja. Z njim se lahko defibrilira tudi v dežju, pogoj je samo to, da mora biti
prsni koš suh, se pravi obrisan, preden se nalepijo samolepilne elektrode, prek katerih se dovaja električna energija. AED
ima tudi redukcijske elektrode, ki se uporabljajo pri otrocih do osmega leta, te elektrode prilagodijo moč sunka, tako da ne
škodijo, temveč koristijo srcu. Na elektrodah je grafični prikaz, kam se samolepilne elektrode namestijo. AED ne
predstavlja nobene nevarnosti za osebo, ki jo oživljamo, saj aparat ne bo dovolil električnega sunka, če oseba nima srčnega
zastoja.
Defibrilator uporabimo, ko se prizadeti ne odziva na klic in ne naredi normalnega vdiha med nekajsekundnim
opazovanjem. Ker pri srčnem zastoju odločajo sekunde, je pomembno, da ostanemo zbrani in ukrepamo hitro. Če menimo,
da se prizadeti ne odziva in ne diha, takoj pokličemo 112. Če smo pri reševanju sami, moramo hitro oceniti, koliko časa
potrebujemo do najbližjega defibrilatorja. Če je ta čas več kot dve minuti teka, ne zapuščamo prizadetega, temveč
nemudoma začnemo izvajati TPO. V nasprotnem primeru čimprej prinesemo defibrilator, odpremo pokrov, vklopimo
aparat, namestimo samolepilni elektrodi na golo kožo prsnega koša in sledimo govornim navodilom.
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Po uspešnem oživljanju je treba vsakega ponesrečenca nadzorovati do
prihoda ekipe nujne medicinske pomoči. Ponesrečenca je treba namestiti
v ustrezen položaj, ga zaščititi pred vremenskimi vplivi in preverjati
njegove vitalne funkcije na 2 minuti. Seveda se ne sme pozabiti na
bistveni del zdravstvene oskrbe ‒ to je komunikacija. Cilj opazovanja je
preprečiti poslabšanje zdravstvenega stanja in preprečiti stopnjevanje
šoka.
Stanje bolnika oz. poškodovanca zahteva takojšnje posredovanje in
številne medicinske tehnične posege in postopke zdravstvene nege, ki se AED je pri vhodu v šolo oz. gasilski dom v Lokah.
izvedejo na kraju samem ali med prevozom v bolnišnico. Pomen hitrega
prevoza je v tem, da je ponesrečenec čimprej pripeljan na višjo stopnjo
zdravstvene oskrbe s katero se mu omogoči vsa nadaljnja obravnava.
AED naprave, ki smo jih prejeli v uporabo, so nameščene na vseh treh
gasilskih domovih, in sicer v Lokah na gasilskem domu ‒ šoli pri
glavnem vhodu, v Ojstriški vasi pri glavnem vhodu v gasilski dom in v
Kapli na prednji strani gasilskega doma.

Da pa ne bomo ostali samo pri pisanju, smo se dogovorili, da
delovanje AED-ja predstavimo tudi vam,
našim občanom in občankam.

AED je pri vhodu v gasilski dom v Ojstriški vasi.

Predstavitev bo izvedena v nedeljo,
17. 2. 2019, ob 10.15 uri v sejni sobi Občine Tabor.
Vabljeni vsi, ki vam ni vseeno za vaše najdražje, saj
nikoli ne vemo, kdo in kdaj bo potreboval vašo pomoč.
Gasilsko poveljstvo Občine Tabor AED je na prednji steni gasilskega doma v Kapli.

Obvestilo članom društva
upokojencev
Društvo upokojencev Tabor obvešča
vse člane, da se bo članarina za leto
2019 pobirala v društveni pisarni
prvo in drugo nedeljo v mesecu
februarju 2019, in sicer
- 3. februarja 2019 od 8.00 do 11.00
in
- 10. februarja 2019 od 8.00 do
11.00.

Sapramišja sreča
Na Miklavžev večer se je prikupna Sapramiška, v izvedbi članov Dramske
sekcije Teloh in režiji Tanje Kastelic, h kovaču odpravila iskat srečo, saj ji je
po podrtju njene hiške Regica povedala, da je vsak svoje sreče kovač.
Sapramiška je pri kovaču vso noč kovala svojo srečo – majhno srce – medtem
pa so ji gozdni prijatelji popravili hišico in ji tako povrnili za vsa njena dobra
dela. Potem ko je Sapramiška spoznala, da so sreča tudi dobri prijatelji, je v
dvorani završalo, zakaj v goste je prišel Miklavž, ki je vse pridne otroke
obdaril s sladkimi dobrotami članic Društva žena in deklet.

Članarina ostane enaka preteklemu
letu, to je:
- članstvo v Društvu upokojencev
Tabor: 8 €,
- vzajemna samopomoč: 12 €.
Vabljeni vsi zvesti člani DU Tabor
ter prisrčna dobrodošlica novim
članom.
Društvo upokojencev Tabor

V letu 2019 si skujte obilo sreče, zdravja in veselja!
Dramska sekcija Teloh
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9. Miklavžev turnir v namiznem tenisu (8. 12. 2018)
V soboto, 8. decembra 2018, se je v dvorani Doma krajanov v Taboru odvijal tradicionalni 9. Miklavžev turnir v namiznem
tenisu. Zbrali smo se ob 10. uri. Po prijavi, žrebu in uvodnem nagovoru vodje sekcije Mitje Zupana se je turnir začel.
Prijavilo se je 28 tekmovalcev iz Izlak, Vrbja, Vranskega,
Kamnika, Trnave, Rimskih Toplic, Žalca in Tabora. Igralo se je
v dveh starostnih kategorijah (do 50 let, nad 50 let). Tekmovanje
je vodil priznani sodnik g. Franc Bartol iz Hrastnika.
Tekmovalci so bili v predtekmovanju razdeljeni v skupine po 4
tekmovalce. Po končanem predtekmovanju smo dobili 6
finalistov do 50 let in 8 finalistov nad 50 let. Ob 13. uri smo
pogostili vse igralce s konkretnim kosilom in osvežilno pijačo.
Začeli so se finalni nastopi na izpadanje, tako v dveh finalnih
skupini kot dveh tolažilnih. Po dveh urah tekmovanja in napetih dvobojev smo dobili zmagovalca turnirja, nosilce medalj,
najstarejšega udeleženca in zmagovalca tolažilne skupine. Za razvedrilo in popestritev turnirja so se na koncu odigrale še
naključno izžrebane dvojice. Turnir se je zaključil ob 17. uri.
Nekaj medalj je ostalo v Taboru (Tomaž Petrič, Jernej Gregl, Žiga Baloh, Andrej Baloh), kar je nagrada za redno in
številčno udeležbo na rekreaciji skozi leto. Zadovoljni in z obljubo vseh udeležencev, da se naslednje leto zopet dobimo,
smo se pozno v noč poslovili.
KONČNI REZULTATI:
(Kategorija do 50 let)
1.
2.
3.

Tone Kralj (Kamnik);
Tomaž Petrič (Tabor);
Žiga Baloh (Tabor).

V tolažilni skupini pa je 1. mesto
osvojil Simon Zupančič (Izlake).

(Kategorija nad 50 let)
1.
2.
3.

(Dvojice)

Mirko Petek
(Rimske Toplice);
Daniel Kovče (Vrbje);
Jože Skok (Žalec).

V tolažilni skupini pa je 1. mesto
osvojil Jernej Gregl (Tabor).

1.
2.
3.

Tone Kralj (Kamnik) in
Andrej Baloh (Tabor);
Iztok Dobravc (Vrbje) in
Jernej Gregl (Tabor);
Mirko Petek (Rim. Toplice)
in Martin Jamnikar (Trnava).
NT sekcija, Mitja Zupan

20. košarkarski turnir trojk
V decembru v že kar prazničnem vzdušju Športno društvo Tabor poleg ostalih prireditev organizira tudi košarkarski turnir
trojk. Letos smo se dobili že dvajsetič zapovrstjo, namenjen pa je vsem ljubiteljem košarke. Tej panogi košarke popularnost
hitro raste, od posamičnih klubskih turnirjev,
svetovnih prvenstev do olimpijskih iger.
Naš turnir v Taboru je namenjen rekreativcem,
dobrodošli so tudi igralci v treningu. Takšno mešano
ekipo imajo gostje iz Domžal, ki je že kar nekaj let v
finalu nepremagljiva ovira za domače ŠD Tabor.
Tretja pa je bila mlada zasedba Dream team. Odlično
vzdušje, motivacija, tekmovalnost in fer tekmovanje.
Vse to smo imeli, zato vabljeni naslednje leto.
ŠD Tabor
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Pohod 50 + v decembru
Komaj smo obrnili zadnji list v koledarju in kar ne moremo verjeti, da
imamo že zadnji pohod v tem letu. Planirali smo si in izvedli krajši
sprehod po našem prostoru, tako da smo se sprehodili po gozdnem
območju Miklavža, po centru Tabora in se dotaknili tudi Ojstriške vasi.
Ob hladnem, a lepem vremenu, prijetnem klepetu, pozitivni energiji in
dobri volji pohodnikov smo to krajše druženje zaključili in si voščili v
duhu:
Zdravo, srečno in veselo
naj nam novo leto bo,
da bi dobro se začelo
in končalo prav tako!
Ponovno se srečamo vsak zadnji torek v mesecu ob 9. uri na zbirnem
mestu pri KZ Tabor. Vabljeni še ostali.
SREČNO do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor

Novoletni odbojkarski turnir
Po novoletnih in božičnih praznikih smo se v Športnem društvu Tabor odločili, da bomo priredili prvi rekreativni
odbojkarski turnir v štiricah, ki je potekal v dvorani. S timskim delom in skupnimi močmi smo se dogovorili za dvorano,
priskrbeli smo sendviče in pijačo, poskrbeli za glasbo, zbrali ekipe in tako nekako smo lahko z velikim veseljem določili
datum. Turnir je potekal na sončno nedeljsko jutro 13. januarja 2019, začeli pa smo okoli devete ure. Medtem ko so se
nekatere ekipe že entuziastično ogrevale, smo drugi pripravljali postavitev mreže. In tako se je začelo ter igrišče zavzelo pet
ekip, od tega sta bili dve domači. Udeležila se je še ekipa z Vranskega in dve ekipi iz Šentjurja ter okolice. Vaški hram je
osvojil 1. mesto, Potepuhi so osvojili 2. mesto, 3. mesto pa je zasedla domača ekipa Pune ftrgani. 4. mesto so zasedle
Marjetice in 5. mesto druga domača ekipa ŠD Tabor. Po končanem turnirju je sledilo še druženje vseh ekip ob pijači in
jedači. Bilo je govora o tem, da smo uspešno pripravili prvi turnir in s ponosom lahko povemo, da smo se optimistično
dogovarjali že za poletni odbojkarski turnir na mivki.
Prijavljene ekipe:
1.
ŠD Tabor
2.
Potepuhi
3.
Vaški hram
4.
Marjetice
5.
Pune ftrgani

Za tretje in četrto mesto:
Marjetice – Pune ftrgani

Za prvo in drugo mesto:
Potepuhi – Vaški hram

Tekme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ekipe:
Potepuhi – Pune ftrgani
Vaški hram – Marjetice
Pune ftrgani – Vaški hram
ŠD Tabor - Potepuhi
Vaški hram – ŠD Tabor
Marjetice – Pune ftrgani
ŠD Tabor – Marjetice
Potepuhi – Vaški hram
Marjetice – Potepuhi
Pune ftrgani – ŠD Tabor

1.
2.

set
set

9 : 15
12 : 15

1.
2.

set
set

10 : 15
8 : 15

Rezultat:
15 : 10
15 : 2
9 : 15
12 : 15
15 : 11
14 : 16
14 : 16
12 : 15
9 : 15
15 : 2

Mesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Ekipa:
Vaški hram
Potepuhi
Pune ftrgani
Marjetice
ŠD Tabor
Tjaša Gerčar
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Leto 2018 smo zaključili v stilu
Člani Turističnega društva Tabor smo se odločili, da v
okviru novoletnega srečanja ob koncu leta organiziramo
ekskurzijo.
27. decembra se nas je tako kar nekaj članov društva in
ostalih povabljenih odpravilo na ogled praznično okrašene
Ljubljane. Vesela druščina se je zgodaj popoldne z
avtobusom lokalnega prevoznika Rajovca podala izpred
občinske stavbe proti našemu glavnemu mestu. Obetalo se
je čudovito, sončno popoldne in kljub predhodnim
pomislekom o ljubljanski megli ni bilo niti sledu.
Po skupinskem fotografiranju pred Prešernovim
spomenikom je sledil ogled notranjosti frančiškanske
cerkve, kjer smo med drugim občudovali tudi lepo
postavljene jaslice. Nato smo se sprehodili po starem delu
mesta in se vkrcali na rečno ladjico Ponirek, ki nas je
popeljala po čarobni Ljubljanici. Kapitan nas je vso pot
opozarjal na pomembnejše točke, mimo katerih smo pluli,
in nam povedal marsikatero zanimivo zgodbo.
Sledil je ogled okrašene Mestne hiše, Robovega vodnjaka
in okolice. Ves čas nas je obdajalo toliko zanimivosti, da se
je bilo preprosto nemogoče upreti fotografiranju prav vseh.
V gostilni Hiša pod gradom so nam postregli z izdatno
večerjo, ki nam je dala novih moči za vzpon na Ljubljanski
grad – a ne peš, temveč z vzpenjačo. Pogled na pisano
množico luči z dobro obiskane grajske terase je bil

prekrasen, pa tudi okolica gradu je bila času primerno lepo
okrašena.
Po povratku z
gradu smo se
ustavili še na
trgu ob stolni
cerkvi, kjer so
bile stojnice z
vsem
mogočim, od
zimskih
oblačil,
kuhanega vina,
dišečih
palačink, okoli
njih
pa
je
vladal
razposajen
vrvež. Za praznično vzdušje je poskrbel tudi ansambel, ob
glasbi katerega so nekateri tudi zaplesali.
V poznih večernih urah smo se polni lepih vtisov odpravili
nazaj proti domu.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim in upamo, da takšno
srečanje še kdaj ponovimo.
Turistično društvo Tabor
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Božično-novoletni koncert taborskih pevskih zborov
Že četrto leto zapored so v župnijski cerkvi sv. Jurija v Taboru moči združili taborski zbori ter s pesmijo in lepimi mislimi
številnim poslušalcem polepšali božično-novoletni čas. V ogrevani cerkvi so na praznični dan samostojnosti in enotnosti
koncert otvorile pevke vokalne zasedbe OK!tete. Sledil je Otroški cerkveni pevski zbor sv. Jurij ob Taboru pod vodstvom
Nine Kreča z izborom treh božičnih pesmi in ubrano petje Cerkvenega mešanega pevskega zbora sv. Jurij ob Taboru, ki ga
vodi Gabrijela Gojznikar. V zadnjem delu koncerta je z božičnimi in domovinsko pesmijo postregel še Mešani pevski zbor
Tabor z zborovodjem Karlom Leskovcem in v spremljavi citrarja Tomaža Plahutnika. Na koncu so se vsi zbori združili in z
zaključno pesmijo Sveta noč vsem zbranim zaželeli mir v srcu, družinah in po svetu.
Za uspešno izpeljan koncert gre zahvala vsem pevkam in pevcem, zborovodjem, gostu Tomažu Plahutniku, Občini Tabor
in Cerkvenemu pastoralnemu svetu, ki sta poskrbela za ogrevano cerkev, družini Kovačič za okrepčilo pred cerkvijo ter
gospodu župnijskemu upravitelju dr. Alojzu Pirnatu, ki je pevcem in obiskovalcem odprl cerkvene duri in omogočil nastop.
Na slišanje ob prihodnjem božiču!
Pevsko društvo Tabor

Petje, smeh, zabava in družba – posebno lepilo, ki skupaj drži pevce in pevke
Mešanega pevskega zbora Tabor
Letošnje leto bo za Pevsko društvo Tabor znova eno živahnejših let. Poleg vsakoletnih nastopov ob februarskem kulturnem
prazniku, aprilskem občinskem prazniku, na medobčinski reviji odraslih pevskih zborov in letnem koncertu, s katerim
bomo letos obeležili 30 let od začetka delovanja, se je Mešani pevski zbor Tabor prijavil še na mednarodno tekmovanje
pevskih zborov, ki bo meseca junija potekalo v bosanski Tuzli.
Ker si ne bi radi pretirano zasolili pomladanskih mesecev, so se priprave na jubilejni koncert in tekmovanje že začele.
Pevci in pevke smo drugi konec tedna v januarju odšli na intenzivne pevske vaje v Fieso. Kot že vrsto let zapored smo se
nastanili v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, kjer imamo (skoraj) dovolj prostora za vaje in kjer nas vedno z veseljem
sprejmejo. Za vse vas, drage soobčanke, soobčani ter ljubitelji petja, pa krajši vpogled, kako takšne vaje potekajo.
Navadno se iz Tabora odpeljemo v petek popoldan – večinoma z avtobusom, saj se na njem začne uvertura v zabavni konec
tedna. Če pomislite na šolske izlete, niste daleč od resnice. Šala sem, pesem tja, postanek za kavo in koriščenje sanitarij ter
kot blisk smo na želeni lokaciji. Seveda, če na cesti ni kakšnih težav ali (nepričakovanega) obilnega sneženja, kot nekaj let
nazaj, ko smo za pot potrebovali kar šest ur.
»Dobra volje je najbolja,« pravi zdaj že stoletni Kekec in kot pristni savinjski pastirčki s pesmijo v srcu kmalu prispemo na
morje. Najprej večerja, nastanitev po sobah, nato dobri dve uri petja, ko na hitro preletimo pesmi, ki se jih nameravamo
učiti v drugem delu pevske sezone. Večerno druženje je že stalnica, a tako kot vsako leto že v petek potekajo priprave na
sobotno tematsko druženje in na tradicionalni sprejem novih članov. Letošnje leto je bil nabor novincev slab, zato
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slavnostnega sprejema nismo imeli. Smo pa imeli t.i. bitko med glasovi. Ne samo v petek, nekateri s(m)o s pripravami
pričeli že pred intenzivnimi vajami. Soprani, alti, tenorji in basi … peti znamo. A kaj je tisto, kar nas določa poleg petja?
Sončno sobotno jutro je kar klicalo k petju. Kikirikanje petelina (čeprav še zdaj ne vemo, kje v okolici se dejansko nahaja
kakšna kmetija), dišeča kava, zajtrk, jutranje skupno razgibavanje in že smo pripravljeni na sprehajanje po glasbenih
lestvicah. Vaje celega dopoldneva so ločene za vsak glas, ko se naučimo osnov novih pesmi in ko stremimo k temu, da bi
se kar najbolje ''pobarvali'' – da bi vsi pevci enega glasu peli kot celota, ne da bi en posameznik izstopal. To je bistvo zbora.
Tu navadno ni prostora za individualizem, v ospredje stopajo kolektivni duh, skladnost in ubranost.
Po kosilu imamo krajši odmor za sprehod, kavo in pripravo večernega nastopa. Ko smo na intenzivnih vajah na slovenski
obali, je sprehod in krajši ogled Pirana že skorajda stalnica. Takšna stalnica, da imamo že izbrano tudi gostilno, v kateri
navadno zapojemo pesem ali dve. A dve uri hitro mineta in že smo nazaj na vajah. Večerja in spet petje. Do okoli 21. ure,
ko sledi kratek odmor, nato presenečenje. Eno leto smo grški in rimski bogovi, naslednje leto smo ženske moški in moški
ženske, tretje leto smo vsi v pižamah … idej nam ne manjka. In letos? Bitka med glasovi. Poskrbela je za obilo smeha in na
koncu ugotovitev, da smo skupaj najboljši kolektiv! Po malce daljši sobotni zabavi, kratkem spancu in nato še nedeljski
dopoldanski vaji se po kosilu utrujeni, a polni zanosa in zadovoljstva odpravimo nazaj domov.
Vsako leto si po intenzivnih vajah rečemo: »Tako kot smo se letos nasmejali, pa še ne!« A vsako naslednje leto so zopet
prisotne salve smeha in obilica dobre volje. Zato, dragi prijatelji, na tem mestu tudi povabilo, da se nam pridružite. Smeh je
pol zdravja, petje krepi splošno dobro počutje, pevski prijatelji pa smo radi v dobri družbi.
V februarju se bomo poklonili slovenski besedi in slovenstvu. Ob državnem prazniku vabljeni na slavnostno prireditev, ki
bo v četrtek, 7. februarja ob 18. uri v Domu krajanov Tabor. V duhu letošnje 200. obletnice smrti Valentina Vodnika bomo
skozi recitacije in pesmi razmislili o vsem, kar nas druži, ter se z upanjem zazrli v (svetlo) slovensko prihodnost.
Pevsko društvo Tabor
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Iz domače župnije
Ki si ga Devica v templju darovala
Brat Primož, ki je v letu 2018 v naši župniji vodil misijon
kot pripravo na novo sveto mašo, to skrivnost takole
razloži: Ta skrivnost veselega dela rožnega venca nam
spregovori o Marijinem odnosu do njenega otroka. Posebej
izstopa beseda: darovala. Kot da bi hoteli reči, da si ga
Marija ni prilaščala in ga je zato zmogla izročiti nekomu
drugemu. Starševstvo je prav po tem odnosu do otroka
velika skrivnost. Otrok je od staršev in hkrati ni od staršev.
Tako nam ta desetka pokaže na veliko dejanje vsakega
očeta in matere, ko se mora svojemu otroku odreči. To so
tisti trenutki, ko si otrok ustvari svojo družino, ko stopi na
pot duhovnega poklica. Takrat stopi pred starše vprašanje:
koliko si še moj, v kakšni obliki si še moj? Blagor staršem,
ki zmorejo ločevati med skrbnostjo in lastništvom.
Da, Marija in Jožef sta pred Boga prinesla najdražje –
svojega otroka. Izročila sta ga Njemu, naj z njim razpolaga
On. Kaj pa jaz, kot mama, ali ti, kot oče, sva pripravljena
razumeti in sprejeti, da nama je najin otrok le dar. Dar, ki
nama je zaupan v varstvo in vzgojo, dan v veselje in skrb.
Dar, ki mu marava dovoliti oditi na svojo pot. Če zmoreva
in dovoliva, potem bo manj ”mama hotelov”, manj
”maminih sinčkov” in ”očijevih ljubljenk”. Potem bo manj
mladih, ki ne vedo, kaj bi radi in kaj bi sami s seboj. Potem
bo več pogumne in samozavestne mladine, ki bo
pripravljena prevzeti odgovornost. Dogodek v templju nas
spodbuja, da se vsak dan znova postavimo pred Gospoda in
sprejmemo Njegovo voljo. Preprosto, naj razpolaga z nami
in našim otrokom.
Darovanje Jezusa v templju. To veliko dejanje Marije in
Jožefa kristjani obeležujemo kot praznik. 2. februarja
praznujemo praznik Jezusovega darovanja.
Najprej so ta praznik imenovali Marijino očiščevanje. Po
Mojzesovi postavi je namreč morala vsaka mati, ki je rodila
sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati
in se tako »očistiti«. Temu predpisu se je podredila tudi
Marija, Jezusova mati. Mariji tega sicer ni bilo potrebno, saj
je Jezusa spočela po moči Najvišjega. Vendar, kakor v
vsem, se je tudi v tem Marija pokazala za Gospodovo deklo
in izpolnila Božjo postavo. Evangelist Luka v poročilu o
njenem obisku v jeruzalemskem templju poroča o srečanju
svete družine s starčkom Simeonom. Ta je v otroku Jezusu
prepoznal Odrešenika in ga imenoval ”Luč v razsvetljenje
poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva”. Mariji pa je
rekel: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v
Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo lastno
dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
Kot Odrešenika je v templju Jezusa prepoznala tudi

prerokinja Ana, ki je vsem govorila, da je videla
Odrešenika ‒ Mesijo.
Zagotovo zgolj zunanje spolnjevanje verskih predpisov
pred Bogom nima nobene vrednosti, kot to vidimo pri
Marijinem očiščenju v templju, ki ga kot Božja mati ni
potrebovala ali pa Jezusov krst ob reki Jordan, ki ga prav
tako ni potreboval, saj je bil Božji sin in je bil brez greha.
Toda Marija je vsa svoja dejanja opravljala v globoki veri
in ponižnosti kot Gospodova dekla. Jezus pa se je s krstom
ponižal na raven grešnega človeka in nam tudi tako pokazal
pot odrešenja. Oba sta verske predpise spolnjevala iskreno,
ponižno. Če človek na zunaj dela eno, v srcu pa nekaj čisto
drugega, je to hlinjenje, pretvarjanje. Od hlinjenja,
pretvarjanja pa je le korak do odpada od Kristusa.
Svečnica.
Na praznik Jezusovega darovanja že od nekdaj Cerkev
blagoslavlja sveče. Starodavni bogoslužni obred blagoslova
sveč temelji na besedah starčka Simeona, ki je Jezusa
imenoval “Luč sveta”. Po mnogih župnijah imajo po
blagoslovu sveč procesijo z gorečimi svečami. Zato ima ta
praznik tudi drugo ime ”svečnica”. Slovenski etnograf dr.
Niko Kuret piše: Cerkev, ki je uvedla na ta dan blagoslov
sveč in obhod z gorečimi svečami, je upoštevala človeško
naravo in starodavno izročilo; šego je povzdignila v svet
nadnarave, v cerkven obred: v njem je ‘luč’ prispodoba
Mesija, ki ‘razsvetljuje človeštvo’, mu razodeva smisel
sveta in življenja.
Po svečah in blagoslovu sveč je tudi mesec februar dobil
ljudsko ime svečan.
Dan posvečenega življenja v Cerkvi.
Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) je želel, da bi na
praznik Jezusovega darovanja v templju Cerkev praznovala
poseben dan posvečenega življenja. Prvič smo ga
praznovali 2. februarja 1997.
Darovanje Božjega Sina, ki ga simbolizira njegova
predstavitev v templju, je vzor vsake posvečene osebe, ki
posveti svoje življenje Gospodu. Posvečeno življenje živijo
duhovniki, redovniki, redovnice, misijonarji, vsi, ki so
svoje življenje posvetili Bogu. Odpovedali so se svetnemu
življenju, dali posebne zaobljube čistosti, uboštva in
pokorščine.
Dan
posvečenega življenja v Cerkvi je tako najprej zahvala
Bogu posvečenih oseb Gospodu za dar posvečenega
življenja. Kot drugo je ta dan namenjen nam navadnim
vernikom, da bi bolj spoznali in cenili Bogu posvečeno
življenje. Kot tretje pa je ta dan namenjen temu, da bi vsi,
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ki živijo posvečeno življenje, slavili čudovita dela, ki jih v
njih in po njih izvršuje Gospod.
Februar 2019, v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
Četrtek, 31. januar, je četrtek pred prvim petkom v
mesecu februarju. To je dan molitve za duhovnike, njihovo
stanovitnost in svetost. V naši župniji še posebej molimo in
prosimo in izročamo v Božje varstvo
duhovnike naše župnije in novomašnika
Matica. Molimo in prosimo tudi za nove
duhovne, redovne in misijonske poklice,
tako v naši župniji kot v vsej vesoljni
Cerkvi. Molitev se prične 30 minut pred
sveto mašo. V februarju 2019 bo to ob
16.30 uri. Molimo v veroučni hiši, kjer ni
strahu pred mrazom. Lepo vabljeni.
Petek, 1. februar, vsak prvi petek v
mesecu, je naš duhovni pomočnik dr.
Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz
kakršnega koli razloga ne morete priti v
cerkev, in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite,
vam je na voljo tudi za pogovor, sv. spoved ali bolniško
maziljenje. Pokličite ga na tel. št.: 040 429 894. Ne bojte
se Najsvetejšega. Ne prinaša bolečin, bolezni ali smrti,
temveč tolažbo in upanje.
Sobota, 2. februar, praznik Jezusovega darovanja –
svečnica. Kljub temu da ta praznik ni več zapovedan, lepo
vabljeni k praznični sveti maši.
Sobota, 2. februar, molitev pred kipom fatimske Marije za
grešnike, srečno smrt in mir na svetu. Molili bomo rožni
venec. Z molitvijo bomo pričeli 30 minut pred večerno
sveto mašo in se z njo izročali brezmadežnemu Marijinemu
srcu. To bo druga izmed petih prvih sobot v letu 2019, ki jo
bomo opravili v naši župniji. Sledile bodo še prva sobota v

marcu, aprilu in maju 2019. Lepo vabljeni. Januarsko prvo
soboto smo se posvetili fatimski Mariji. Tokrat bomo molili
za mir: mir v našem srcu, naši družini, župniji, občini,
državi, mir na svetu.
Sobota je že od 9. stoletja dalje Marijin dan. Je spomin na
blaženo Devico, njeno materinsko držo in držo učenke, ki je
na veliko soboto, ko je Kristus ležal v grobu, bila edina
močna v veri in upanju ter je edina med
vsemi
učenci
čuječe
pričakovala
Gospodovo vstajenje.
Poleg češčenja Matere božje je
opravljanje prvih sobot v mesecu
predvsem v tem, da z namenom
zadoščevanja
za
grehe
človeštva
prejmemo zadostilno obhajilo. To je že
pred Fatimo, kjer se je Marija prikazovala
pastirčkom (Jacinti, Frančeku in Luciji),
zelo priporočal papež Pij X. Marija zelo
priporoča molitev rožnega venca, saj je ob
vsakem prikazanju naročila: »Molite vsak
dan rožni venec, da boste izprosili svetu mir in konec
vojne.« Še posebej pa je pobožnost petih prvih sobot Marija
naročila fatimski vidkinji Luciji 10. decembra 1925 v
Pontevedri v Španiji in za nagrado obljubila srečno smrt.
Petek, 8. februar, Slovenski kulturni dan. To je sicer
državni praznik. A ga tudi Cerkev z veseljem praznuje.
Kultura, še posebej slovenska, je v veliki meri povezana s
krščanstvom. Cerkev je velika skrbnica kulture in slovenski
kristjani veliki podporniki slovenske kulturne dediščine.
Lepo in kulturno praznujmo ta praznik. Tudi z izobešanjem
slovenske zastave potrjujemo svojo kulturo! Sicer pa naj bo
kuturno vse naše življenje. Na ta praznik prav tako vabljeni
tudi k sveti maši.
Vida Slakan

Zgodilo se bo
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Poslovili so se
ZAHVALA
Čakate me, rože cvetoče,
za hišo domačo zeleni gaj,
moj dragi domači kraj.
Rada bi prišla, oh, rada.
A tja me več ne bo,
ker vzela sem slovo.

V 90. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, sestra, teta, babica in prababica
IVANA MATKO, po domače Kisovarjeva mama,
iz Miklavža pri Taboru.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti,
izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče, darovali za svete maše in za cerkev.
Srčna hvala gospodu duhovnemu pomočniku Alojziju Pirnatu in gospodu župniku Martinu Cirarju za lepo opravljen
cerkveni obred, hvala Pogrebni službi Ropotar, govornici Magdi Šalamon, pevcem za odpete pesmi ter praporščakom.
Posebej se zahvaljujemo zdravnici dr. Ljubi Centrih Četina za vso skrb in obiske na domu ter sestri Lojzki za nesebično
pomoč in pripravljenost na naše prošnje v času mamine bolezni.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njeni

Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – FEBRUAR 2019
DATUM
2. 2. 2019
5.00
4. 2. 2019
18.00

PRIREDITEV
ENODNEVNI SMUČARSKI
IZLET V
TURRACHER HÖHE
Predstavitev knjige Franca Drolca
TRENUTKI TIŠINE ZA
PREŠERNA

5.‒28. 2. 2019

BUKVARNA

5. 2. 2019
10.00

BRALNO DRUŽENJE S
STANOVALCI DOMA
PROSLAVA OB
SLOVENSKEM KULTURNEM
PRAZNIKU
Otroški abonma
A JE TO …?

7. 2. 2019
18.00
9. 2. 2019
17.00
13. 2. 2019

LITERARNI VEČER OŠ
VRANSKO - TABOR

16. 2. 2019
19.30
22. 2. 2019
20.00

Gledališki abonma
ŠTAJERC V LJUBLJANI
Ranko Babić
MOŠKA COPATA

KRAJ

ORGANIZATOR

odhod izpred športne
dvorane

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

Naš dom
Kulturni dom Vransko
Športna dvorana Vransko
Kulturni dom Vransko
Kulturni dom Vransko
Kulturni dom Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Osnovna šola Vransko Tabor
(03 703 23 70)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Taksi prevozi,
Čechova Marcela, s. p.
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23. 2. 2019
19.30
24. 2. 2019
11.00
26. 2. 2019
10.00
26. 2. 2019
18.00

Gledališki abonma FENIKS
Ko opeka zagori

Kulturni dom Vransko

PREVZEM PUSTNE OBLASTI

pred občinsko stavbo

BRALNO DRUŽENJE S
STANOVALCI DOMA
PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM

Naš dom
Občinska knjižnica
Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Klub mladih Vransko
(040 339 977)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

NOVO V PONUDBI
MESOMATA KMETIJE LAZNIK,
NA LOKACIJI Miklavž pri Taboru 10,
KJER LAHKO SEDAJ KUPITE TUDI

CVETLIČNI IN KOSTANJEV MED
ČEBELARJA DANIJELA ZUPANČIČA IZ LOK 28A.
»Beseda leta 2018« naj bo vaša popotnica zdravja.

VLJUDNO VABLJENI!

Čestitke
Slovenci smo eden redkih narodov, morda edini na svetu, ki slavi kulturo
z državnim praznikom.
Ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, vsem občankam
in občanom čestitamo ter želimo ponosno ohranjanje in ustvarjanje
kulturnih dosežkov.
župan, občinski svet in občinska uprava
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... in še modrosti naših babic
 Svečnica (2. 2.) čista in jasna, zima bo dolga, pomlad bo krasna. 
 Ljubi sveti Blaž (3. 2.), glej, da dežja nam daš! 
 Svečán raztegne dan.

Koledar dogodkov in prireditev – januar in februar 2019
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

22. 1.‒22. 2.

v času
odprtja
Občine
Tabor

RAZSTAVA: ININ SVET

sejna soba
Občine Tabor

Ina Gržina
(040 206 991)

TOREK,
29. 1.

18.00

Občinska knjižnica
Tabor

Medobč. spl. knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

ČETRTEK,
7. 2.

18.00

Dom krajanov Tabor

Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)

SOBOTA,
9. 2.

8.00‒
13.00

Inotrak, d. o. o.
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

TOREK,
12. 2.

18.00

sejna soba
Občine Tabor

Damijana Lukman
(031 328 990)

ČETRTEK,
14. 2.

9.00

SOBOTA,
16. 2.

20.00

NEDELJA,
17. 2.

10.15

TOREK,
26. 2.

18.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM
PROSLAVA V POČASTITEV
PREŠERNOVEGA DNEVA,
SLOVENSKEGA
KULTURNEGA PRAZNIKA
SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME
PREDAVANJE
PRANOTERAPEVTA
TOMISLAVA BRUMCA:
DUHOVNO PARTNERSTVO
KROŽEK
BIODINAMIČNO
KMETOVANJE
21. VALENTINOV PLES
Z ANSAMBLOM SAVINJSKI
KVINTET
PREDSTAVITEV
UPORABE
DEFIBRILATORJA
PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

sejna soba
Občine Tabor
Dom krajanov Tabor
sejna soba
Občine Tabor
Občinska knjižnica
Tabor

Kmetijsko gozdarski zavod,
Izpostava Žalec
(041 498 266)
Društvo podeželske
mladine Tabor
(031 588 791)
Gasilsko poveljstvo
Občine Tabor
(041 776 155)
Medobč. spl. knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

»Ljubezen v ljubezen nas žene.«
(Ciril Zlobec)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib
Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor.
Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko
glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli
blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega
avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so
prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si,
najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcinatabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: internet, Naš dom Vransko, Europa Donna,
Čebelarska zveza Slovenije, MSK Žalec, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, Mihaela
Zupančič, Pevsko društvo Tabor, ŠD Tabor, DU Tabor, Dramska sekcija Teloh,
GPO Tabor, Inin svet, družina Matko, TD Tabor

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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Ojstriška vas
foto: Saša Zidanšek Obreza

