Pozdrav urednice izpod Krvavice
Ko šolski zvonec zazvoni, šolar prihiti, da pouka ne zamudi, ker drugače so skrbi … Izredno razveseljivo je, da bo letošnje
šolsko leto sedlo v šolske klopi kar 25 prvošolčkov, od tega 14 dečkov in 11 deklic. Šola bo polna učenja pa tudi igrivosti
in veselja, otroci se bodo s sošolci družili in delili svoje dogodivščine, ki
so se jim zgodile med počitnicami. A igrivost otrok je včasih lahko
nevarna, če pazljivosti udeležencev v cestnem prometu ni dovolj. Zaradi
tega bomo tudi letos označili šolske poti, namestili opozorilne znake
»Otroci na cesti«, v prvih tednih bo poskrbljeno tudi za prisotnost
delavcev Režijskega obrata Občine Tabor in policistov.
Pred pričetkom šolskega leta ponovno opozarjamo, da bodimo starši
zgled otrokom, bodimo strpni in pozorni udeleženci v prometu.
Zavedajmo se, da je življenje najdragocenejše in ga nič ne more povrniti.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Varno na šolski poti
Čas dopustov in počitnic se žal zaključuje. Za šolarje in
dijake se čas brezskrbnosti izteka.

Enako je z izgradnjo pešpoti, če ne bo zaključena in
izgrajena po oddanem projektu, ne dobimo dela povratnih
sredstev.

Z Direkcijo za ceste RS se nismo uskladili za prestavitev
avtobusne postaje in označitev pred Domom krajanov.
Upam, da bo dano soglasje in ureditev še v mojem
mandatu.

Smo pri izdelavi projekta za Vodohram II. nad Taborom
in dela za obnovo vodovoda z lokalnima skupnostma
Braslovče in Prebold potekajo po planu.

Težave so tudi z lastniki zemljišč za asfaltiranje odseka
ceste v Črnem Vrhu. Brez prenosa lastništva na lokalno
skupnost se dela ne bodo pričela.

Rešujemo tudi težave z vodovodnimi zajetji Križnikov
mlin in Suhi potok, ker je občasno vprašljiva kvaliteta
vode.
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Iščemo tudi rešitev za vodovod dela naselja v Miklavžu
pri Taboru. Oddaljenost izvira, kjer bi bila možnost
izdelave zajetja, pa je tako oddaljena, da je vprašljiva
smiselnost investicije in lokalna skupnost k temu ne more
pristopiti.

možna realizacija še v tem letu. Internetne povezave v
tem delu lokalne skupnosti so kritične.
Vsem učencem, dijakom in tudi študentom želim varen
korak in tudi uspešen začetek novega šolskega leta.
Voznikom pa strpnost in varno vožnjo.

Na Telekom Slovenije smo poslali pobudo za izdelavo
optike za naselje Pondor. Če bomo dobili dovolj hitro
soglasja od lastnikov zemljišč za predlagano traso, je

Župan Tone Grobler

Brezplačno svetovanje za naše občane
Spoštovani občani!
Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.

Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava
na tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom
(t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem
sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov,
stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne
zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja (zapuščinski
postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.

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.

Veselimo se srečanja z vami!
Vaša pravna klinika

Prejeli smo
S spački po Balkanu ali 2700 km Citro potepanje po bivši Jugoslaviji
Trije člani Citroen kluba Slovenije, sekcija
Celje, Andreja in Vojko Vranič in Vid
Poznič iz Tabora, so se brez kakšnega
velikega načrtovanja dogovorili, da se
poleti z dvema spačkoma odpravijo na
potep po državah bivše Jugoslavije.
Starejši bralci in poznavalci veste, kaj je
spaček, mlajšim pa naj pojasnimo, da je to
Citroenov
posebnež,
kultni
avto
prepoznavne oblike iz šestdesetih in
sedemdesetih let prejšnjega stoletja,
kabriolet s platneno streho in malim 600
kubičnim motorjem s 24 kw, vendar
trpežen zibajoči avto z neizmernim
šarmom. Ta avto je v omenjenih letih
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izdelovala naša bivša tovarna Tomos Koper, zato se jih je
v Sloveniji kar nekaj obdržalo, ki so jih skrbni ljubitelji,
kakršna sta tudi Vojko in Vid, temeljito obnovili. Spaček
ima čudovito zgodovino, v bistvu pa je odgovor
Francozov na nemškega hrošča. S svojo obliko in
nezahtevnostjo vzdrževanja je osvojil vse družbene sloje
povojne Evrope, vozili so ga kmetje, delavci, hipiji,
uporniki, študenti, profesorji in celo državniki, vsem pa je
bila skupna točka svoboda misli in duha.
Junija so vzeli v roke zemljevid, v grobem začrtali traso,
ki bi naj bila Tabor‒Varaždin, Podravina, Novi Sad,
Beograd, Niš, Skopje, Ohrid, Albanija, Črna gora,
jadranska magistrala, Reka in nazaj domov. Zaposlena
Andreja in Vojko sta nekako uskladila in splanirala
dopust, Vid pa je v pokoju in bi naj imel dovolj časa.
Vendar se je zapletlo ravno pri Vidu, ki, tako kot vsi
upokojenci, nikoli nima časa. Kot dan odhoda je bil
nekako določen torek, 17. julij, vendar je bil Vid še na
morju. Malce jezna zaposlena sta s svojim
avtom startala kar sama in prispela prvi dan v
Novi Sad.
»Dobimo se v sredo, 18. julija, v Beogradu na
Kalamegdanu,« jima je sporočil Vid in tako se je
zgodilo. Nobeden od njiju ni ravno poznavalec
Beograda, s spački pa se potuje brez navigacije.
Ko je Vid že v mestu poklical Vojka mu je ta
rekel: »Vidiš podvoz?« »Vidim.« »No, potem pa
se zapelji 200 m pod njim in me boš videl.« Še isti dan so
nadaljevali proti Nišu, kjer jih je po 800 km pričakal
domačin, Citroenov prijatelj Boban, jim uredil poceni
hotel in predlagal, kaj si je vredno drugi dan ogledati. Niš
je lepo mesto, nekoč industrijsko, danes malo manj, z
antično zgodovino, dolgo nadvlado Turkov, ki so si
spoštovanje pridobili na zelo krut način, iz človeških glav
Srbov so sezidali stolp, znamenito Čele kulo. Naslednji
dan so se okrog 13. ure poslovili od Bobana in njegove
mlade družine. »Da ne pozabite iti na roštilj v Hobit v
Vranje,« jim je naročil. Tudi to so naredili.
Potem pa proti Skopju, kam drugam kot v center mesta.
V veliki gneči, kjer je skoraj nemogoče parkirati, pokliče
Vojko skopskega člana njihovega Citroen kluba, Unka:
»Tu smo, pred nekimi velimi vrati,« v bistvu je to
slavolok Vrata Makedovije, »in neki veliki konj je tudi
malo naprej.« »Vem,« odgovori Unko, »pridem čez 10
minut.« In se pripelje zdelan spaček, ki mu sledimo do
nekega kafiča, kjer se pridruži še en makedonski prijatelj,
nepozabni Marjan Mijovski ‒ Macak, ki je pri 47 letih
dobil svojega prvega otroka. Po prijetnem klepetu, ogledu
Mackovih dian in spačkov, ki bi bili pri nas za na odpad,
on pa zmeraj enega usposobi, da se udeleži svetovnega
srečanja, in hotelski nastanitvi, jih Unko povabi v center
mesta na koncert profesionalnega pevsko folklornega
ansambla Tanec, ki predstavlja Makedonijo po vsem
svetu. Doma nastopa na odprtem odru samo dvakrat na

leto, zato so bili domačini še toliko bolj veseli, da so
Slovenci njihovi gosti ravno ta večer. Od njiju, ki sta
morala drugi dan v službo, so dobili podrobne
informacije, kaj si naj naslednji dan ogledajo, fascinantni,
malce preveč s spomeniki načičkani center tega sicer
prelepega mesta, staro tržnico in Kale, turško trdnjavo
nad centrom mesta. Skopje ima bogato in burno
zgodovino, od časa kralja Filipa, Aleksandra Velikega,
antike, časa Cirila in Metoda, znamenitih cerkvenih
prebuditeljev, turške nadvlade, apetitov sosedov Srbov,
Bolgarov in Grkov po njihovem ozemlju, bivše
Jugoslavije in današnje Makedonije. Skopje je
zaznamoval velik potres iz leta 1963, vendar je to mesto
po obnovi veliko varnejše, predvsem pa urbanistično
urejeno. Z Mackom se dogovorijo, da jih naslednji dan
spremi iz mesta za pot proti Ohridu. Makedonija je lepa,
obdelana država, predvsem pa so topli ljudje.
»Pa ne pozabite se ustaviti na Straži,« ki so podobne
našim Trojanam,
»da
poskusite
mekinjice,«
jim
naroči
Macko,
pecivo podobno
našim
krofom.
1000 km od doma
pa skoraj iste
navade in jedi.
Po kakih petih urah ovinkov prispejo naši spačkarji pred
hotel Metropol malce izven mesta Ohrid, kjer se nastanijo
pri dobrem prijatelju Slovencev, domačinu Ljupču in
njegovi družini. Zvečer po osvežitvi uživajo v
veličastnem zahodu sonca nekje za albanskimi gorami
nad prelepim jezerom.
Naslednji dan naredijo izlet do sv. Nauma, bisera
Makedonije. Prekrasna narava, zgodovinska cerkev in
samostan ter talni izviri Ohridskega jezera naredijo na
naše popotnike velik vtis. Ljupčo se izkaže za velikega
poznavalca zgodovine in naravnih znamenitosti. Sledi
kopanje in pozno popoldne ogled lepega Unescovega
mesta Ohrid. Okrog jezera je 365 cerkva in še katera več.
Vid v čast lani rojene vnukinje Sofije obišče in poslika
cerkev sv. Sofije, ki ima čudovito akustiko in je v
novejšem času spremenjena v koncertno dvorano z
nastopi najboljših svetovnih virtuozov. Očara jih stari
večerni Ohrid z značilnimi balkanskimi glasbenimi ritmi,
množico turistov in nastopi domačinov.
Po dragocenih informacijah, kako prevoziti Albanijo, se v
nedeljo, 22. julija, karavana odpravi na pot do Črne gore.
Nekaj zastoja, a ne preveč, na makedonsko-albanski meji
in spačka se že spuščata v lepo dolino proti zloglasnemu
Elbasanu in pristanišču Drač. Ceste so presenetljivo
dobre, s tem ni težav. Te se pokažejo, ko naročijo tri
kave, dobijo pa jih, kljub trem prstom, pet. Vtis je, da
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hočejo Albanci vse, kar so v času izolacije zamudili,
nadoknaditi v nekaj letih. Veliko je novih hiš, trgovin in
bencinskih servisov, a kaj, ko skoraj nobeden ne govori
kakšnega tujega jezika. Potenciale za turizem imajo,
znanja pa se ne da nadoknaditi v nekaj letih. Na cesti
srečaš vse, od osla do najnovejšega mercedesa. V
krožiščih, kjer se na en pas hočejo vsi naenkrat stlačiti,
velja zakon močnejšega. Veliko lažje zadihajo, ko južno
od Skadarskega jezera prečkajo mejo. Popotniki imajo
zaradi srbohrvaščine občutek, da so že doma, čeprav jih
čaka še več kot 1200 km jadranske magistrale. Dan se
preveša v večer, treba je najti prenočišče. Malo pred
Barom se odločijo za uvalo Maslina s čudovito plažo in
turističnim naseljem. Po naključju dobijo poceni
prenočišče v počitniški hiši, kjer uživajo ob počitku in
kopanju dva dni.
Naslednja etapa in cilj je Makarska. Na poti se vozijo
mimo znanih črnogorskih letovišč Budve s sv. Štefanom,
ki je žal v večini v ruski lasti, Boke Kotorske, Herceg
Novega, Igala in že so na Hrvaškem. Dubrovnik
fotografirajo kar od daleč, nastanijo se v lepem kampu
nekaj km pred Makarsko. Sledi kopanje, sončenje in
priprava večerje.

V sredo, 25. julija, sledi Split in etapa do Senja v
neposredni bližini naravnega parka Paklenica. So dobre
volje, morje je toplo, avta vzbujata zanimanje domačinov
in turistov. Po vsej poti so jih slikali, snemali, hupali ali
jim dajali druge znake odobravanja, da jim je postalo kar
malce nerodno.
Naslednji dan se zaradi visoke vstopnine ne odločijo za
obisk Paklenice, priljubljenega plezališča, zlasti
slovenskih alpinistov, zadovoljijo se s fotografijo z
ozadjem napisa narodni park in veličastnega Velebita.
Predzadnja etapa do Senja ni zahtevna, cesta za spačka
prijetno vijugasta, predvsem pa daje popotnikom

Nogometni avtobus desetič potoval po
Savinjski dolini

čudovite razglede na morje, otoke in skalnato pokrajino.
Čisti užitek. V kampu v Slovencem znanem letovišču
Selce najdejo lep prostor za šotor, sledi kopanje, obisk
mesta, malce nege vzdržljivih spačkov in misli na
domače.
Prišel je petek, 27. julij, dan odhoda proti Sloveniji. 200
km do doma, prava malenkost. Ko se Vid zbudi, začne
tožiti, da ga boli koleno. Deset dni, 2500 km nič, nobenih
bolečin, samo adrenalin, uživanje v lepoti pokrajin, mest
in kontaktov s prijetnimi ljudmi. Res so blizu doma,
domačih vsakdanjih skrbi in tudi radosti. Nad Reko še
zadnji pozdrav Hrvaški, pa so že na kavi v Jelšanah.
Gredo preko Knežaka, da uživajo po eni najlepših
ovinkastih cest v Sloveniji, do Pivke in Postojne. Kratek
postanek, zbirka vtisov, nato Ljubljana in stara
magistralka z obveznim postankom in kosilom na
Trojanah. Še spust v Savinjsko dolino, pijača pri gostišču
Kugler v Kapli, prihod domačih in zadnje fotografiranje.
Vojko je na koncu dejal: »Ali se mi sploh zavedamo,
koliko smo prevozili z Vidovim 50 let in Vojkovim 4 leta
mlajšim avtom, brez vsakega problema, kaj vse smo
videli, kakšne zanimive ljudi smo srečali,«- in dodal,
»poklicati moram spačkarico Marinko iz Maribora, da
se ji zahvalim, da nam je posredovala imena in telefone
spačkarjev v Nišu in Skopju. Marinka ‒ Skitalica nam
je odprla vsa vrata.«
Vid pravi: »Star bom 65 let, nisem ravno najboljši šofer,
ampak spačka rad vozim in kadar sedem vanj, se samo
nasmejem. Najlepše od vsega na tej poti so bili ravno
stiki s prijatelji ‒ spačkarji, ki bi zate naredili vse in ti
dali tudi tisto, česar še sami nimajo. Ko sem odhajal v
pokoj, so me mlade sodelavke spraševale, kaj bom
počel. Odgovor je bil jasen: Kupil si bom spačka, ga
obnovil in se vozil po Evropi. Spačka sem vozil kot mlad
fant, njega ne pozabiš.« Ta želja se je Vidu s pomočjo
Vojka in njegove družine tudi uresničila. Vojko in
njegovi pa so tako ali tako zapriseženi spačkarji, na ta
način si tudi oni uresničujejo sanje.
Pa še nekaj je Vid dodal: »Tako slabega asfalta, kot je na
magistralki od Vranskega do Levca, ni bilo v nobeni od
veliko revnejših državah, ki smo jih prevozili. Naj se naši
gospodje iz direkcije ali ministrstva nad tem malce
zamislijo.«
Vid Poznič

10. JUBILEJNI
POČITNIŠKI NOGOMETNI

V zadnjem junijskem tednu, ko so se otroci že odklopili od
šolskih obveznosti in misli usmerili v poletje, je bil v Preboldu
AVTOBUS 2018
organiziran jubilejni 10. nogometni avtobus ‒ nogometni kamp,
ki za teden dni združi nadobudne nogometaše Spodnje Savinjske doline. Vsako jutro je avtobus otroke pobral na domači
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lokaciji ‒ v Taboru, Vindiji, Prekopi, na Vranskem, Gomilskem, Trnavi ali Braslovčah, in jih pripeljal v Prebold, kjer jih
je pričakala sedemčlanska trenerska ekipa, ki je zanje vsakodnevno pripravila dva nogometna treninga. Otroci so se s
kosilom okrepčali v Osnovni šoli Prebold, počitek med treningoma pa je bil obarvan z različnimi tematikami iz življenja
nogometašev. 55 otrok je tako
spoznavalo
ustrezno
prehrano
nogometašev in učinkovite metode
regeneracije ter se seznanjalo z
nogometnimi pravili in igro v duhu fair
playa. Kot vsako leto se je nogometni
avtobus zaključil s piknikom otrok in
staršev na travnatem igrišču v
Gomilskem. Tudi 10. nogometni
avtobus je otrokom pričaral čudovit
športni teden, ki se ga bodo še dolgo
radi spominjali. In ravno zadovoljstvo
otrok je poleg piljenja nogometnih
veščin, ki jih otroci sicer osvajajo na
treningih skozi šolsko leto, glavni cilj
vsakoletnega nogometnega avtobusa.
Ekipa, ki je vodila kamp: Marjan, Marija, Jure, Martin, Jaka, Matic, Tomi ter pomočnika
Jakob in Jaka.
Povezava do slik za nogometni avtobus: https://photos.app.goo.gl/kDyEKSrABmGYpidd6
Marija Satler

Novosti v Občinski knjižnici Tabor, julij in avgust 2018








Cestnik, M.: Matura: roman;
Jančar, D.: Drevo brez imena;
Cotini, M. G.: Shotaro : deček, ki je hotel postati samuraj;
Fitzek, S.: Strah pred letenjem 7A : psihološka srhljivka;
Grisham, J.: Žvižgači;
Anderson, C.: Anniejina pesem;
Tucker, K. A.: Zakopana voda.
Občinska knjižnica Tabor

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. junijem in 15. julijem 2018
Dogodki:
V soboto, 16. junija, je potekalo tradicionalno nočno gasilsko tekmovanje moških in ženskih članskih desetin za pokal
PGD Gomilsko na nogometnem igrišču Gmajna ‒ Gomilsko.
V soboto, 23. junija, sta v naši gasilski zvezi potekali dve tekmovanji ‒ v Gotovljah tekma starih brizgaln v sklopu lige
Savinjsko-Šaleške regije, v Letušu pa tekma članic in članov v sklopu članske lige GZ Žalec.
V soboto, 30. junija, so potekali zaključni izpiti za tečaj za višjega gasilca, vsi tečajniki so uspešno zaključili zaključni
tečaj, vsem tečajnikom ob tem čestitamo.
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V petek, 3. junija, je vodstvo Gasilske zveze Žalec (predsednik, poveljnik, predsednik komisije za veterane) obiskalo
našega nekdanjega predsednika zveze Francija Oseta, ki je pred časom praznoval 80 let. Franc Oset je Gasilsko zvezo
Žalec vodil v letih 1993‒1998. Ob obisku so čestitali in mu ob jubileju zaželeli predvsem veliko zdravja.
V soboto, 7. julija, so se članice Gasilske zveze Žalec udeležile 10. pohoda članic Gasilske zveze Slovenije v organizaciji
GZ Kamnik. Članice so se podale na Kamniško sedlo ter na slap Orglice.
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 10 intervenciji, ki so skupno trajale 13 ur in 30
minut. Najdaljša intervencija je trajala 3 ure, najkrajša pa le 30 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 6 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Braslovče in GPO Tabor so imeli 2
intervenciji, GPO Vransko in GPO Polzela niso imeli intervencij.
Tadej Zupan
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Gradbeno dovoljenje po novem
Novi gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati junija
2018, prinaša kopico novosti pri pogojih za graditev
objektov, zato želimo bodoče graditelje na kratko
seznaniti z nekaterimi najpomembnejšimi določili
veljavne gradbene zakonodaje.
Kaj vse po sprejemu novega zakona potrebujete za
gradbeno dovoljenje za hišo?
Najprej morate imeti parcelo, pripraviti celotni projekt,
pridobiti mnenja mnenjedajalcev, plačati takso in
komunalni prispevek ter oddati vlogo na pristojni upravni
organ. Preveriti je treba tudi skladnosti vaše gradnje s
prostorskim aktom in režimi, ki so morebiti s posebnimi
predpisi uzakonjeni na lokaciji gradnje.
Gradbeno dovoljenje je osnova za to, da lahko na neki
parceli začnete graditi svojo hišo. Upravna enota Žalec
vam mora, potem ko ste oddali popolno dokumentacijo,
izročiti gradbeno dovoljenje v 60 dneh. Pogoj za
pridobitev gradbenega dovoljenja je, da je vloga
investitorja popolna, kar pomeni, da ni pomanjkljivosti in
napak v zahtevanih dokumentih.
Zagotovo je dobra novost za investitorje ta, da boste že
pred nakupom parcele in pridobitvijo gradbenega
dovoljenja lahko od pristojne upravne enote pridobili
tako imenovano predodločbo. Gre za dokument, iz
katerega bo izhajalo, kaj je na določeni parceli mogoče
graditi in pod kakšnimi pogoji. Predodločba bo
zavezujoča tudi kasneje, ko boste želeli pridobiti
gradbeno dovoljenje. Če si bo občina ali država po vašem
nakupu parcele glede možnosti gradnje na njej premislila,
boste lahko zaradi tega zahtevali povračilo celotne škode.

Ena izmed
pomembnih
novosti je
obveznost
prijave
začetka
gradnje.
Investitorji
ste dolžni na pristojni upravni enoti prijaviti začetek
gradnje najkasneje osem dni pred začetkom gradnje
objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje.
Prijavi je potrebno priložiti projekt za izvedbo in
zapisnik o zakoličenju, z njo pa se seznanijo tudi
mnenjedajalci in inšpekcija. Za nadzor gradnje objektov,
za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, bodo po
novem pristojne občinske inšpekcije.
Novost je tudi, da se razna soglasja za gradbeno
dovoljenje odslej imenujejo mnenja. Za ta mnenja je
pričakovati, da se bodo po novem lažje in hitreje
pridobivala. Razlog je v tem, da bo lahko investitor, če bo
predolgo čakal na mnenje (molk mnenjedajalca), tako
mnenje pridobil kar sam, in sicer od ustreznega
izvedenca, plačati pa ga bo moral prvotni mnenjedajalec,
ki sam ni bil dovolj ažuren. S to odgovornostjo lahko
pričakujemo, da bodo prvotni mnenjedajalci bolj aktivni
in stvari reševali hitreje kot doslej.
Za hiše (enostanovanjske objekte) pa poleg novosti za
gradbeno dovoljenje velja tudi to, da boste potrebovali še
uporabno dovoljenje, ki doslej ni bilo potrebno.
Uporabno dovoljenje boste lahko pridobili na upravni
enoti na podlagi izjav udeležencev gradnje,
dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter
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dokazila o zanesljivosti objekta. Pridobitev uporabnega
dovoljenja je po novem tudi pogoj za določitev hišne
številke.
Investitor bo (tudi) po novem svojo hišo lahko gradil
sam. Ne glede na velikost hiše bo potreben nadzornik
gradnje, ki bo moral biti na gradbišču aktiven, o
morebitnih nepravilnostih pa bo lahko že sproti obveščal
razne inšpekcije.
Gradbeno dovoljenje po novem ne bo več potrebno za
gradnjo enostavnih (npr. garažna stavba do 20 m², kot
izhaja iz Uredbe o razvrščanju objektov) in začasnih

objektov ter za vzdrževanje objektov in rušenje stavb. Če
boste recimo kupili parcelo in bo na njej stala stara,
odslužena hiša, ki jo boste želeli podreti in odstraniti ter
na njej zgraditi novo, gradbenega dovoljenja za rušenje
ne boste več potrebovali, lahko pa boste začeli z
odstranitvijo objekta šele na podlagi prijave začetka
gradnje.
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

Tačke pomagačke v Našem domu
V letošnjem letu smo v Našem domu začeli s programom terapije s pomočjo psa. Terapija s pomočjo psov je usmerjeni
terapevtski program, s ciljem izboljšanja gibalnih, spoznavnih, komunikacijskih, čustvenih in socialnih težav posameznika.
Učinki terapij s pomočjo psa so pozitivni, večina bolnikov se na pse odzove z občutki veselja in zadovoljstva, le včasih pa
z občutki strahu in vznemirjenosti pred novo obliko terapije. Ob prisotnosti psa se jim poveča motivacija, posledično tudi
koncentracija in pozornost. Sama sem se udeležila dvodnevnega izobraževanja, in sicer osnove dela s terapevtskim psom.
V društvu Tačke pomagačke je 64 terapevtskih parov. Terapevtski par
pomeni terapevtski pes in njegov vodnik. V društvu Tačke pomagačke
izvajajo različne programe, in sicer terapijo s pomočjo psa, dejavnosti s
pomočjo psov, program R.E.A.D., izobraževanje s pomočjo psa,
družabništvo ter osveščanje otrok in mladostnikov. Sama kot strokovni
delavec poskrbim za dogovor z vodnikom o času in prostoru, za plan dela,
načrtovanje terapije, cilj obiska ter ureditev prostora in pripravo
pripomočkov, za povabilo ter pripravi stanovalcev na obisk terapevtskega
psa.
Prvo predstavitveno uro smo imeli v mesecu maju. Stanovalci so bili z
obiskom terapevtskega psa zelo zadovoljni. Prvi obisk je potekal v družabnem vzdušju. Kuža se nam je predstavil s
pomočjo vodnice in pokazal, kaj vse zmore. Naslednje srečanje bomo imeli v jesenskem obdobju. Terapevtski par bo k
nam prihajal vsaj enkrat mesečno.
Delovna terapevtka Lili Koban

Brezplačne aktivnosti večgeneracijskega centra Planet generacij
Hiša Sadeži družbe Žalec
Vsak dan
od 14.00 do 17.00
vsak TOREK
ob 9.00
vsako SREDO
ob 8.30
vsako SREDO
ob 18.00

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA
ŽIVLJENJA »UČNA POMOČ«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»TAI – CHI«
ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»NADALJEVALNI TEČAJ ANGLEŠČINE«

Poleg vsebin v sklopu VGC Planet generacij v Hiši Sadeži družbe Žalec organiziramo tudi številne druge brezplačne
delavnice, tečaje in vadbe.
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Posebni dogodki:
1. torek, 4. 9., ob 10.30: Učenje slovenskega jezika za
tujce
2. torek, 4. 9., ob 9.00: TAI CHI
3. petek, 7. 9., ob 10.00: Kuharska delavnica
4. sreda, 12. 9., ob 8.30: Telovadba: okrepimo hrbtenico
5. petek, 21. 9., ob 17.00: Nadaljevalni tečaj španskega
jezika

6. ponedeljek, 24. 9., ob 17.00: Začetni tečaj angleškega
jezika ‒ obvezne prijave
7. sreda, 26. 9., ob 17.00: Nadaljevalni tečaj nemškega
jezika
8. sreda, 26. 9., ob 18.00: Nadaljevalni tečaj angleškega
jezika

OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC
Vsak pon.: urice pletenja ob 9.00, začetni tečaj angleškega jezika ob 17.00
Vsak četrtek in soboto: joga za starejše ob 18.00 in soboto ob 8.30
Vsak petek: kuharska delavnica ob 10.00, vsak drugi teden nordijska hoja okrog Ribnika Vrbje
PRIDRUŽITE se nam kot PROSTOVOLJEC!
V Hiši Sadeži družbe Žalec iščemo prostovoljce za izvajanje učne pomoči osnovnošolcem. Zaželene so izkušnje s
tovrstnim delom, potrpežljivost, veselje do dela z otroki in osnovnošolci, občutljivost za socialne stiske ter poznavanje
učne snovi. Pomoč se izvaja v prostorih medgeneracijskega centra.
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.
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:
 23. maja ob 23.34 se je rodila 49 cm velika in 3090 g težka deklica
Neja staršema Urški Nemivšek in Branku Habjanu iz Miklavža pri
Taboru.
 23. julija ob 8.30 se je v Celju rodil 50 cm velik in 3560 g težek
deček Timi staršema Avreliji in Matjažu Zabukovniku ter sestrici Nely
iz Tabora.
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

Obvestilo za prvi šolski dan 2018/2019
Spoštovani učenci, učenke in starši!
Še malo, pa se bomo spet videli. S 3. septembrom se bo v šolo vrnil otroški živ žav. Veselimo se srečanja z vami, še
posebej pa pričakujemo vas, prvošolčki. Vsem želimo zdravo, uspešno in prijetno šolsko leto, ki je pred nami. Naj vas
spremlja veselje do učenja, znanja in druženja.
Za začetek šolskega leta smo vam pripravili nekaj informacij.
Sprejem prvošolcev bo v ponedeljek, 3. septembra 2018, ob 9.00 v prostorih POŠ Tabor.
Pričetek pouka za vse druge učence bo v ponedeljek, 3. septembra 2018, ob 8.25. S svojimi razredniki se dobite v
matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in matičnih učilnic je v prilogi.
Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo potekali po voznem redu, ki je priložen temu obvestilu. Varstvo za
učence bo organizirano od 6.30 dalje.
Prvi dan poteka pouk po urniku. Urniki bodo od 30. 8. objavljeni na spletni strani šole. Učenci naj imajo s seboj šolske
potrebščine in copate. Prvi dve uri bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni pouk.
Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu.
Vozni red je začasen in se bo v septembru po potrebi spremenil.
Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, razen za prvi razred, zagotovljeno bo tudi kosilo.
Želimo vam prijeten začetek šolskega leta.
Pripravila:
Branko Šketa, vodja podružnice
Polona Učakar, pom. ravn.

Ravnateljica:
Majda PIKL, univ. dipl. ped.
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Razpored razrednikov in matičnih učilnic
Šolsko leto 2018/2019
TABOR
Razred
1. c
2. c
3. c
4. b
5. b
6. b
7. c
8. c
9. c

Matična učilnica
1. c
2. c
3. c
4. b
GUM
U2
U1
U2
NAR

Razrednik
Silva Rizmal
Stanka Tominšek Kužnik
Darja Savinek
Simona Jan
Branko Šketa
Barbara Pertinač
Beatrika Jernejc
Barbara Pertinač
Darja Cvetko

Vozni red POŠ Tabor
RELACIJA I : MIKLAVŽ PRI TABORU‒OJSTRIŠKA
VAS‒TABOR
Odhod: 6.33
Prihod v šolo: 6.40
Odhod iz šole: 15.05
RELACIJA II: KAPLA‒PONDOR‒BLATE-‒TABOR
Odhod: 6.45
Prihod v šolo: 7.00
Odhod iz šole: 14.45
RELACIJA III: OJSTRICA‒MIKLAVŽ PRI
TABORU‒LOKE‒TABOR
Odhod: 7.05
Prihod v šolo: 7.15
Odhod iz šole: 15.35

RELACIJA IV: DOL‒TABOR
Odhod: 7.20
Prihod v šolo: 7.25
Odhod iz šole: 15.25
RELACIJA V: MIKLAVŽ PRI TABORU‒ČRNI VRH‒
TABOR
Odhod: 7.40
Prihod v šolo: 8.15
Odhod iz šole: 13.55

Poletne dogodivščine
Pa smo tudi mi prišli do poletja in novih poletnih izzivov, ki se jih v vrtcu vedno veselimo. A kaj, ko nam je tokrat
ponagajala otroška bolezen in malo premešala naše načrte, veliko pa tudi načrte družin in njihovih počitnic.
V začetku meseca julija so se namreč v vrtcu v velikem številu pojavile norice
ali po domače vodene koze. Zaradi tega je število otrok v vrtcu upadlo. Otroci
so se hitro menjavali, eni so ozdraveli, spet drugi zboleli. Za tiste otroke, ki so
bili prisotni, so se vsakodnevno na prostem našle nove dejavnosti, ki so
popestrile poletne dneve v vrtcu. Tako smo uživali v vodni drči, različnimi
oblikami pretakanja vode, postavitvi hišice, nabiranjem plodov na našem vrtu,
škropljenjem s tako imenovanimi »šprickoti«, ko pa se je sonce dvignilo višje,
smo jo jadrno ucvrli v
telovadnico. Imamo se
lepo in z veseljem
pričakujemo že novih,
jesenskih izzivov.
Klavdija Konečnik
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Aktivnosti naših društev

Obvestilo upokojencem
Kot že nekaj jeseni do sedaj, bo tudi letos DRUŠTVO
UPOKOJENCEV TABOR organiziralo
PIKNIK na Grabnarjevi domačiji v Miklavžu (Laznik).
Piknik bo v torek, 18. septembra, s pričetkom ob 12. uri.
Ostale informacije boste prejeli preko svojih poverjenikov.
Vljudno vabljeni vsi člani društva.
Društvo upokojencev Tabor

Pohod 50 + v juniju
Pohod smo pričeli v rahlo deževnem vremenu izpred KZ
Tabor. Prvič smo zakorakali po novi asfaltirani pešpoti do
središča Ojstriške vasi, se usmerili proti Klovnu in od tam
proti kmetiji Laznik v Miklavžu. Združili smo prijetnost z
dolžnostjo, saj smo na ta pohod odšli z namenom, da se
udeležimo proslave ob dnevu državnosti. Proslave se je
udeležilo precej članov našega društva, pridružili pa so se
nam še drugi.
Srečno do prihodnjič! Ponovno se snidemo zadnji torek v
septembru.
Društvo upokojencev Tabor
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Državne kmečke igre v Taboru
Tradicija kmečkih iger se nikoli ni prekinila, saj so te med mladimi že več desetletij ena najbolj priljubljenih poletnih
prireditev. Že 32 let jih prirejajo društva podeželske mladine ob podpori krovne stanovske organizacije Zveze slovenske
podeželske mladine, vsakič v drugem kraju. Štafeto gostiteljev kmečkih iger si podajajo zmagovalci, tako smo letošnje
organizirali DPM Tabor, lanski zmagovalci iger.
Šestnajst ekip iz vseh koncev in krajev Slovenije se je v
nedeljo pred praznikom dneva državnosti zbralo v Miklavžu
pri Taboru, kjer smo mladi pripravili pravi praznik
podeželske mladine. S pozitivno energijo in ekipnim duhom
med člani društva so vse igre tekle kot po maslu, kljub
muhastim vremenskim napovedim pa je zdržalo tudi vreme.
V nedeljo dopoldan je bilo vse nared za prvi tradicionalni
preizkušnji državnih kmečkih iger ‒ košnjo in grabljenje.
Kosci, pripravljeni z dvignjenimi in ostro nabrušenimi
kosami, so se na znak sodnikov zapodili na parcele,
velikosti 4,5 x 11 metrov, in hiteli s čim bolj čistim
odkosom. Pokošeno travo so za njimi pospravile grabljice,
pri katerih so sodniki poleg hitrosti in čistoče pograbljenega
ocenjevali tudi natančnost postavitve kopice. Naziv
najboljšega kosca in grabljice sta prestižni priznanji, zato so
se zavzeto borili prav vsi. Prvo mesto si je prikosil Jaka
Krek iz Društva kranjske in tržiške podeželske mladine,
drugo Rok Primožič iz DPM Šaleška dolina, tretje pa Miha
Podkubovšek iz DPM Slovenske Konjice. Pri grabljenju in
postavljanju kopice je bila najspretnejša Estera Kotnik iz
DPM Mislinjska dolina, Ana Likar iz DPM Šaleška dolina
je bila druga, tretja pa Neža Lombar iz Društva kranjske in
tržiške podeželske mladine.
Po krajšem premoru med prvim in drugim delom
tekmovanja, so si mladi podeželani z zanimanjem ogledali
prikaz strojev za spravilo trave, mi pa smo ta čas pripravili
vse potrebno za tri spretnostne igre, ki so odločale o tem,
katera ekipa je najspretnejša v državi. Tudi letos je bilo v
ekipi šest članov, starih do 40 let, med njimi dve dekleti.
Letošnje igre so bile malce drugačne, saj smo želeli svojim
sovrstnikom predstaviti najbolj značilno kmetijsko panogo v
tem delu Slovenije – hmeljarstvo, ki daje pečat Spodnji
Savinjski dolini, znani tudi kot dolini zelenega zlata. Ekipe
so na jasi čakale šestmetrske hmeljevke, leseni drogovi,
zloženi v kopico, okoli katerih se je včasih ovijal hmelj, danes pa so jih zamenjale žičnate opore. »Domačini se še vedno
spominjamo tega težkega hmeljarskega opravila, ko je bilo treba »štange« spomladi postaviti,« nam je povedal Anton
Rančigaj, hmeljarski starešina, ki je sodeloval pri ocenjevanju iger.
To nalogo so prevzeli fantje v ekipi: eden je vrtal luknje, drugi pa prenesel hmeljevko in jo čvrsto zasadil, da je stala
pokonci. Tudi druga igra je bila hmeljarska, a iz sodobnega obdobja: mladi tekmovalci so morali navezati oporo iz vrvice,
po kateri se vzpenjajo poganjki hmelja.
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»Presenečen sem bila nad spretnostjo nekaterih ekip, saj gre za specifična hmeljarska opravila, ki jih večina ekip ni
poznala. Čeprav so to delali prvič, so se presenetljivo dobro odrezali,« je bil spodbuden hmeljarski starešina. Povedal nam
je še, da so pri postavitvi hmeljevk ocenjevali globino pripravljanje luknje in pokončnost zasajene hmeljevke. »To je bilo
fizično zahtevno delo, saj so bile hmeljevke nekdaj visoke najmanj deset metrov in zato težke. Na kmečkih igrah pa so te
merile dobrih šest metrov,« smo še izvedeli. Pri drugi igri, vezanju vrvice na tekač ali »laufer«, kot ga imenujemo
Savinjčani, pa so morale ekipe narediti hmeljarski oziroma dvojni navadni vozel in vrvico primerno zapičiti v zemljo, da je
bila napeta in ne ohlapna. Sodniki so ocenjevali pravilnost vozlanja in napetost vrvice. Pri zadnji, tretji igri so ekipe na moč
hitele, saj so se nad jaso že zgrinjali temni oblaki, a je vreme zdržalo tudi pri prebiranju treh različnih sort fižola, ki so jih
morali razvrstiti po barvah, vsakega v svoj pehar.
Vzdušje med mladimi podeželani je bilo odlično, tekmovalce so
glasno spodbujali z
raznovrstnimi navijaškimi pripomočki,
manjkali nista niti harmonika in trobenta. Razplet 32. državnih
kmečkih iger je bil znan šele po zadnji igri in po dveurnem
temeljitem seštevanju rezultatov po posameznih igrah.
Najžlahtnejši zlati pokal so visoko v zrak dvignili mladi Korošci:
šestčlanska ekipa DPM Mežiške doline se bo naslednje leto
preizkusila še v organizaciji državnih kmečkih iger. Člani
domačega društva smo bili po napornem tednu ponosni na
doseženo drugo mesto, na tretjem mestu pa so končali člani DPM
Šaleška dolina. Veliko sreče in tekmovalnega duha ter čestitke najboljšim so že pred začetkom prireditve zaželeli cenjeni
gostje: taborski župan Anton Grobler, direktor KGZ Celje Stanko Jamnik in predsednik ZSPM Rok Damijan, ki so z
zanimanjem spremljali mlade pri premagovanju nalog. Kljub celodnevnemu dogajanju so imeli mladi še pozno v noč
dovolj energije za zabavo in ples ob spremljavi ansambla Vikend.
Društvo podeželske mladine Tabor

Plesna sekcija Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor
V Taboru že tri leta deluje plesna sekcija, ki je del KD Ivan Cankar Tabor. Sekcija je začela skromno, s samo šestimi člani,
in se v treh letih okrepila na 22 plesalk in plesalcev. Plešejo otroci v starostnem razponu od treh do devetih let. Sekcija ima
dve skupini, predšolsko in šolsko skupino.

V sezoni 2017/2018 smo imeli precej nastopov. Uspešno smo se predstavili na štirih nastopih za starše. Poželi smo velik
aplavz na prireditvi Tabor ima talent, kjer smo zaplesali tudi s Poskočnimi muzikanti.
Plesali smo pod močnimi žarometi na zaključni prireditvi plesne šole v Celju.
V veliko čast nam je bil ples treh ljudskih plesov na mednarodnem srečanju vseh društev Ivana Cankarja, ki je bilo v
Vrhniki.
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Ker se poletje počasi približuje koncu in se začenja novo šolsko leto, vabim vse, ki uživate v plesu, da se nam pridružite na
naših plesnih srečanjih. Dobrodošli predšolski otroci od dopolnjenega tretjega leta starosti ter seveda prav lepo povabljeni
tudi šolski otroci.
Letos bomo plesali v dveh terminih. Ob sredah in ob petkih
med 15.00 in 16.30. Natančen urnik bo objavljen na
plakatih ter na spletni strani mojaobcina v prvem tednu
septembra.
Prijavite
se
lahko
preko
elektronske
pošte
marta@lepdanzaspremembo.si ali po telefonu 040 471 051.
Želim vam lep preostanek počitniških dni in se vidimo septembra!
Plesna sekcija KD Ivan Cankar Tabor
Marta Vehovar

Iz domače župnije
Novomašnik, bod pozdravljen!
Novomašnik, bod pozdravljen! Novomašnik Matic, lepo
pozdravljen in dobrodošel v domači Župniji Sv. Jurija ob
Taboru, v župniji svojega otroštva.
Pozdravljen, Gospodov izbranec, Gospodov maziljenec,
pozdravljen ti, ki si za večno zaznamovan s pripadnostjo
Gospodu, pozdravljen, ti, ki si izbran izmed ljudi za ljudi.
Z velikim spoštovanjem smo pred leti sprejeli vest, da te
Bog vabi in kliče. Upali in molili smo, da boš zbral dovolj
poguma in mu zmogel odgovoriti, tako kot starozavezni
prerok Samuel: »Tukaj sem, kajti klical si me!«
In danes je naše veselje veliko. V svojo sredo te
sprejemamo kot novomašnika.
Najprej ti v imenu župnije Sv. Jurij ob Taboru, njenega ŽPS
in GS in v posebno čast mi je, tudi v svojem osebnem
imenu, izrekam najlepše čestitke za pogumno odločitev in
najlepšo dobrodošlico. Želimo ti, da bi na življenjski poti,
za katero te je izbral Gospod in si jo v ponižnosti pogumno
sprejel, doživel tisto polnost, ki ti je dana z Božjim klicem.
Matic, maziljen si in s tem za večno zaznamovan s
pripadnostjo Gospodu. Želimo ti, da bi se kot duhovnik
vedno zavedal in veselil te pripadnosti.
Italijanski duhovnik in redovnik sv. Jožef Cafasso je dejal:
»Kdor postane duhovnik, se preda Gospodu, zato ga na tem
svetu ne mika ničesar bolj, kakor prizadevanje za večjo
Božjo čast in zveličanje duš.« Temu si se zavezal tudi ti ob
mašniškem posvečenju z besedami: »Hočem, hočem z
Božjo pomočjo!« In ti, Matic, dobro veš, da kdor hoče in
vztraja, zmore. Zato ti pri tem prizadevanju želimo obilo
Božje pomoči in Božjega blagoslova ter varstva in zgleda
našega župnijskega zavetnika sv. Jurija in tvojega

nebeškega zavetnika apostola Matija. Tudi Mati Marija naj
ti pomaga vedno znova izgovarjati: »Zgodi se mi po Tvoji
besedi!« Naj Jezus tudi tebi, kot apostolom na prve
binkošti, pošlje silno moč Svetega Duha. Ne meni se, če bo
ljudstvo govorilo, da si se napil mladega vina, ampak
vztrajaj kot svetilnik, kot luč na izpostavljenem kraju, bodi
kvas in sol zemlje.
Matic, dobro se te spominjam, ko smo v župniji v okviru
birmanske skupine pripravljali Kristusov pasijon. Tvoja
velika želja je bila igrati Jezusa. Vendar nisi bil izbran,
ampak si dobil vlogo Poncija Pilata. Ponižno si jo sprejel in
vzorno odigral. Jezusa si obsodil kot pravi Poncij Pilat.
Verjamem, da boš tudi vso svojo duhovniško pot prav tako
vzorno oznanjal Jezusov evangelij, ga spoštoval, učil in
živel.
Matic, poklican si in sprejel si zelo težak, a hkrati najlepši
poklic. Biti duhovnik, Slovenci imamo za ta poklic še lepši
izraz “mašnik”, pomeni biti ves Kristusov in ves v službi
ljudem, pa ne v oblasti, ampak v ponižnosti, ki je, kakor
pravi bl. A. M. Slomšek, biser duhovnikov.
Ko včasih pri civilni poroki nagovarjam novoporočenca,
jima zaželim, da bi bila skupaj srečna in rodovitna. Iskreno,
iz srca, želim tudi tebi, novomašniku, da bi bila tvoja
pripadnost Bogu zate osrečujoča in tvoje prinašanje
Kristusa svetu rodovitno. Tako, da boš ob svoji poslednji
uri lahko zaklical kot apostol Pavel: »Dober boj sem
dobojeval, tek dokončal, vero ohranil.«
Želim ti, da bi se ti vse tvoje osebne želje in načrti, vse
dobre želje in vsa voščila, izrečena tebi v teh dneh,
uresničila v največji možni meri. Osebno ti obljubim,
molili bomo zate.
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In še enkrat, naš novomašnik Matic, v imenu vseh župljank
in župljanov Župnije Sv. Jurij ob Taboru, v imenu njenega
ŽPS in GS, v imenu ministrantov, pevcev, animatorjev in v
mojem osebnem imenu, pozdravljen in Bog te blagoslovi,
Bog te živi!

in pletli zelenje. Napletlo se je 352 metrov kit iz zelenja.
Hvala vsem, ki ste novomašno slovesnost podprli denarno.
Hvala redarjem. Hvala pevcem, zborovodkinji in organistu,
ministrantom, animatorjem, krasilcem … Še enkrat vsem in
vsakemu posebej, tudi neomenjenim, iskrena hvala!

Spoštovani novomašnik Matic. Župnija tvojega
otroštva, ti želi ob novomašni slovesnosti simbolično
pokloniti dve darili.

Poletje 2018 smo nadaljevali z župnijskim romanjem.
Najprej smo se ustavili na Frankolovem, kjer smo na grobu
pokojnega Leopolda Selčana, našega dolgoletnega župnika,
počastili njegov spomin. V cerkvi pa nas je sprejel
tamkajšnji župnik, klaretinec Branko Cestnik, znan tudi kot
blogar. Predstavil nam je zanimivosti cerkve in lep spomin
na našega pokojnega župnika, in sicer njegov planinski
klobuk in alpinistični cepin. Naša romarska pot nas je nato
vodila preko Črešnjic, rojstne vasi Slomškove matere, do
Žičke kartuzije. V Žički kartuziji smo se v mislih prestavili
za skoraj 900 let nazaj v zgodovino. Zanimivo in vredno
spoštovanja. Sveto mašo smo nato imeli v Špitaliču. Na
pokopališču ob cerkvi smo opazili tudi grob pokojnega
župnika župnije Braslovče, pa tudi prijatelja gospoda
Selčana, Jožeta Zidanška. Po kosilu smo si ogledali še lepo
in zanimivo cerkev na Prihovi in se na poti proti domu
ustavili še v Vitanju. Bilo je zanimivo, lepo in prijetno.

Župnik ti je ob svojem pozdravu oblekel štolo. Štola,
beseda izhaja iz grškega jezika in označuje vrhnje oblačilo,
podobno šalu. Štola je znamenje službenega duhovništva,
saj jo v Cerkvi nosijo le posvečeni možje. Označuje
izvoljenost, stopnjo dostojanstva in odgovornosti, ki jo boš
opravljal. Štolo, namenjeno prav tebi, je našemu župniku
podal trenutno naš najmlajši ministrant in eden najmlajših
sodelujočih pri trikraljevski koledniški akciji v naši župniji.
Pri njej si, v prav takšnih otroških letih, sodeloval tudi ti.
Štola naj ti bo spomin na domačo župnijo, hkrati pa naj ti
bo tudi vez z domačo župnijo. Z njo ovij vse naše mlade
ministrante, kolednike, veroučence, animatorje in jih s
svojim zgledom vodi za seboj. Drugo darilo, ki ti ga ob
vstopu na pot mašnika poklanja domača župnija, je kelih.
Kelih je posoda za vino, ki pri evharistični daritvi pomeni
navzočnost Kristusove krvi. Z njim v roki boš izgovarjal
Jezusove besede ob zadnji večerji: »To je moja kri, kri
zaveze, ki se preliva za mnoge,« in »To delajte v moj
spomin.« Iz njega boš delil Najsvetejše ali, kot je vzkliknil
slovenski mučenec Lojze Grozde, “Sonce mojega
življenja,” ljudem v tolažbo, pogum in pomoč. Ta kelih ti
izročajo roke enega naših najstarejših župljanov, ki v
svojem devetdesetem letu zemeljskega življenja dnevno
redno prihaja k sveti maši, največkrat kar s kolesom.
Matic, Bog te živi in ohranjaj s kelihom v roki mnogo,
mnogo let.
(Pozdravni govor ob sprejemu novomašnika Matica v
domači župniji, sobota, 7. julij 2018)
Za nami je nepozabno poletje
Poletja se vračajo. A posamezni dogodki poletja ne.
Poletje 2018 smo pričeli s pripravami na novo mašo in
slovesnostjo nove maše našega župljana Matica Lesjaka.
Veliko druženja, lepega druženja je bilo, pa veliko
sodelovanja in dogovarjanja. Bilo je veliko medsebojne in
sosedske pomoči. Bila pa je tudi molitev, petje, sveta
spoved in svete maše. Hvala Bogu in vsem vam. Hvala za
vse darovane mlaje in tiste, ki ste organizirali njihov posek,
spravilo in postavitev. Hvala vsem gospodinjam, ki ste
napekle neverjetno veliko peciva. Da je bilo dobro, se ve.
Nič, prav nič ni ostalo. Hvala za podarjeno meso, kruh in
druge dobrote. Naredili in razdelili smo preko 1200
sendvičev. Hvala vsem, ki ste vso to hrano pomagali deliti.
Hvala vsem, ki ste delili pijačo. Hvala vsem, ki ste nabirali

V času od 6. do 10. avgusta pa je bil že 4. oratorij pri sv.
Juriju za otroke (več o njem pa v posebnem prispevku
voditeljice oratorija Veronike Škrubej).
September 2018, v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
Četrtek, 6. september
Vas je prevzela minula nova maša. Vas je prevzelo
druženje ob pripravi na novo mašo. Vas je prevzel misijon
pred novo mašo. Ali pa vas je prevzela beseda škofa dr.
Lipovška na posvetitvi samo enega novomašnika, da je v
naši Celjski škofiji že 37 župnij brez rednega duhovnika.
Spodaj podpisano je prevzel pogum mladega fanta, da
postane duhovnik – mašnik in svoje življenje posveti Bogu.
Zato sem v pozdravnem govoru s polno odgovornostjo
obljubila: Osebno ti obljubim, molili bomo zate. V
četrtek, 2. avgusta, smo zbrani pred Najsvetejšim 30 minut
pred večerno sv. mašo v naši župnijski cerkvi že molili za
duhovnike, njihovo stanovitnost in svetost in za nove
duhovne poklice, posebej pa še za novomašnika Matica in
duhovnike iz naše župnije. Z molitvijo bomo nadaljevali
vsak mesec, in sicer četrtek pred prvim petkom. Zato v
četrtek, 6. septembra, vabljeni k molitvi za duhovnike,
njihovo stanovitnost in svetost in za nove duhovne poklice,
posebej pa še za novomašnika Matica in duhovnike iz naše
župnije. Z molitvijo bomo pričeli ob 18.30 uri. Lepo
vabljeni.
V soboto, 8. septembra, ob 9. uri bo vpis v prvi razred
verouka. Vpis bo v veroučni hiši. Starši, vabljeni, da pri
vpisu otroka pripeljete s seboj.
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V 2. tednu septembra (10.‒14. september), bomo začeli
z rednim veroukom veroučnega leta 2018‒2019. Urnik
verouka bo znan v nedeljo, 26. avgusta, objavljen v
župnijskih oznanilih. Otroci, lepo vabljeni k verouku.
Hkrati pa vsem otrokom, dijakom in malo kasneje še
študentom želimo uspešno novo šolsko leto. Ne pozabite na
pomoč in moč Svetega Duha. Prosite za Njegovo
razsvetljenje.

Papež Frančišek pa svetuje: »Ni pomembno, da pademo.
Pomembno je, da ne ostanemo na tleh. Poberimo se hitro,
takoj, in nadaljujmo svojo pot. Vendar ne smemo hoditi
sami. Hodimo skupaj z drugimi, s prijatelji, s tistimi, ki nas
imajo radi.« (papež Frančišek, dijakom jezuitskih šol v
Italiji in Albaniji, 7. junij 2013)
Vida Slakan

Oratorijsko dogajanje v naši župniji
Za nami je čudovit teden, poln lepih vtisov in
doživetij. 42 otrok in 18 animatorjev se je drugi
teden v avgustu udeležilo oratorija v naši župniji
Svetega Jurija ob Taboru. Druženje, petje, igra,
kateheze, delavnice, velike igre … To je bilo
vsakodnevno dogajanje, ki nas je povezovalo skozi
cel teden. Spoznavali smo božjega služabnika
Friderika Ireneja Barago, ki je bil misijonar med
Indijanci in nas je v oratorijskem tednu popeljal po
dogodkih v svojem življenju.
V sredo smo imeli vodne igre. Na postojankah so
se preizkusili v različnih igrah. Dogajanje so nam popestrili gasilci PGD Kapla - Pondor, ki so poskrbeli, da ni nihče ostal
suh. Atrakcija letošnjih vodnih iger pa je bila drča z zaključkom v bazenu iz bal, ki je navdušila prav vse otroke – male in
»velike« otroke.

V četrtek smo naše druženje nadaljevali pozno v noč in tudi skupaj prespali v telovadnici. Ker smo imeli popoldan veliko
prostega časa, so nas obiskali zanimivi gostje. Uslužbenca
Zdravstvenega doma Žalec sta nas na zanimivih delavnicah
poučila o prvi pomoči in prehrani. Popoldan pa nas je obiskala
sestra Gražina, ki nas je popeljala na pot misijonskega dela, ki
ga je opravljala kar nekaj let.

Animatorji se vsem iskreno zahvaljujemo za kakršno koli
pomoč, ki ste nam jo namenili in s tem prispevali, da smo že
četrto leto zapored v naši župniji uspešno izvedli oratorij.
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Vaši animatorji

Literarni utrinki
Škoda

Radosti dneva

Škoda časa,
ki me je prehitel …
Škoda moje ljubezni
do tvoje pokvarjene duše …

Kako rad sem gledal
tvoj obraz,
kako rad sem gledal
tvojih oči izraz.

Škoda vsake lepe besede,
ki sem jo izgovoril s tabo!
Škoda ni velika!

Kako rad sem gledal
tvoje dolge lase,
ko sem mislil na najino noč!

Imam veliko srce!!!

Naj bo jutro jasno!!!

TKsm

TKsm

Oglasi

ANGLEŠKI TEČAJ ZA PREDŠOLSKE OTROKE
Nobena skrivnost ni več, da so naši otroci kot spužvice, ki željno vpijajo nova znanja. Tečaj jezika
je zato odlična naložba v njihovo prihodnost, saj z zgodnjim učenjem zgradimo trdne temelje, z
igrivim pristopom pa poskrbimo za pozitiven odnos do jezika.

Brezplačna uvodna urica za predšolske otroke (od 3. leta dalje) bo
17. septembra ob 17. uri v Domu krajanov Tabor.
Poleg tečajev za najmlajše organiziramo tudi tečaje za šolske otroke in odrasle.
Za prijave na uvodno urico in informacije o ostalih tečajih lahko pokličete na telefon 040 833 084
(Mateja Ropas), pišete na elektronski naslov: cebljanje@gmail.com ali pa pošljete povpraševanje
preko spletne strani www.cebljanje.si.
»Kdor se nauči novega jezika, si pridobi novo dušo.«
(Juan Ramón Jiménez)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – SEPTEMBER 2018
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

4. 9. 2018
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA

Naš dom

ORGANIZATOR
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)

cerkev sv. Martina v
Šmartnem/Podvrhu

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)

8. 9. 2018
20.00
15. 9. 2018
8.00
15. 9. 2018
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
IRENA KAVČIČ, flavta
ANJA GABERC, harfa
Očistimo svet 2018
ČISTILNA AKCIJA
Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
GODALNI KVARTET DISONACE

zbor pred občinsko
stavbo
cerkev sv. Mohorja in
Fortunata v Stopniku

18. 9. 2018
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA

18. 9. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

22. 9. 2018
9.00

7. rekreacijski tek
TEK ZA SMEH – VRANSKO TEČE

pri nogometnem igrišču

23. 9. 2018
12.00

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV

Športna dvorana Vransko

29. 9. 2018
20.00

TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ

Kulturni dom Vransko

Naš dom
Občinska knjižnica
Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11,
031 210 298)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
Občina Vransko,
Župnija Vransko,
Župnijska Karitas
Vransko,
OO RK Vransko
(03 703 28 00)
JABA DABA, d. o. o.

Zgodilo se bo
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... in še modrosti naših babic
 Mala maša (8. 9.) za suknjo vpraša in lastovke od nas odnaša. 
 Če na Miholovo (29. 9.) veter zaveje, mrzla bo zima s snegom do veje. 
 Če zgodaj se selijo ptiči, bo huda zima ob božiči. 

Koledar dogodkov in prireditev – september 2018
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

SOBOTA,
8. 9.

8.00‒13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Kapla 16, dvorišče

Steyr klub
Savinjske doline
(041 620 270)

SOBOTA,
15. 9.

11.00‒14.00

TRADICIONALNO SREČANJE
SAVINJČANOV, ZASAVCEV
IN LAŠČANOV NA MRZLICI

Planinski dom na
Mrzlici

Občina Žalec

NEDELJA,
23. 9.

16.00

HUBERTOVA MAŠA

kapelica sv. Huberta,
Miklavž pri Taboru

TOREK,
25. 9.

18.00

PRAVLJIČNA URICA

Občinska knjižnica
Tabor

Lovska družina Tabor
(031 524 111)
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec,
OK Tabor
(03 712 12 52)

»Ko sem bil še deček ob Mississippiju, so v mestnem svetu predlagali, da bi zaprli javne šole,
ker so predrage. Takrat je star kmet rekel, da s prenehanjem gradnje novih šol ne bodo nič
privarčevali – saj bo za vsako zaprto šolo treba zgraditi nov zapor.«
(Mark Twain)
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, Marija Satler, Vid Poznič, Naš dom
Vransko, Vrtec Tabor, DPM Tabor, DU Tabor, Marta Vehovar, Pevsko društvo
Tabor, animatorji oratorija 2018

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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