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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE
Bliža se konec najtoplejšega meseca avgusta in s
tem prvi šolski dan, ko bodo otroci zopet sedli v
šolske klopi. Otroci, kot najranljivejši udeleženci v
cestnem prometu, se ponovno pojavijo na cestah,
kot
potniki
v
avtomobilih,
kot
pešci ali vozniki koles.
V POŠ Tabor bo
vstopilo 6 prvošolcev
in 14 prvošolk, skupaj
20 korenjakov in
korenjakinj.
Tudi
letos bomo označili
šolske poti, namestili
opozorilne
znake

»otroci na cesti«, v prvih tednih bo poskrbljeno tudi
za prisotnost policistov in lokalnih prostovoljcev.
Bodimo otrokom vzor, predvidimo otroško
razigranost in predvsem bodimo pozorni ter varni
udeleženci v prometu.
Za konec še misel:
Moj oče mi je dal največje darilo,
ki ga lahko podariš drugi osebi – verjel je vame.
(Jim Valvano)
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 41
Spoštovani občani,
poletni brezskrbnosti in ležernosti, ki sta sicer še
kako značilni za te mesece, tokrat v občini nismo
pustili blizu. Letošnje poletje je dejavno in pestro.
Eden izmed zelo pomembnih projektov, ki smo ga
uspešno izpeljali, in o katerem boste brali v
naslednjih vrsticah, je ureditev križišča v Kapli pri
Pihlbirt.
Tako Zakon o lokalni samoupravi kot tudi sam
statut občine (ter seveda številni podzakonski
predpisi) nalagajo ureditev prometa in določitev
prometne ureditve v lokalni skupnosti. Poslanstvo
vseh občin je prizadevanje za zmanjšanje števila
prometnih nesreč, s tem pa tudi števila smrtnih
žrtev in telesno poškodovanih udeležencev.
A ni tako preprosto. Omenjeno križišče je v
upravljanju Direkcije za infrastrukturo, saj je cesta
državna. Dolga, predolga leta tako občina sama od
sebe žal ni mogla urediti križišča, so pa naši številni
dopisi s prošnjami sedaj končno uslišani. Pogoste,
upravičene, in lahko rečem, odločilne so bile
številne prejete pobude občanov, ki smo jih
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vztrajno pošiljali na direkcijo. Največje križišče v
Občini Tabor je končno dobilo prepotreben prehod
za pešce, obnovljene in nekoliko daljše pločnike,
urejena sta odvodnjavanje in signalizacija. Nekaj
zaključnih del je še na dolgu, a upamo, da se tudi to
čim prej uredi.
Križišče pri Pihlbirt je najbolj obremenjeno križišče
v občini, za katerega smo končno poskrbeli po
svojih najboljših močeh. Ker samo tehnične rešitve
niso dovolj za varnost, je treba upoštevati še
človeške dejavnike. Dragi udeleženci v prometu, na
vseh nas je, da poskrbimo za varnost drugih in nas
samih ter za strpnost in pazljivost.
To moramo vedno imeti v mislih, še posebej v prvih
dneh septembra, ko se na ceste podajo
najranljivejši.
Dragi otroci, želim vam uspešen začetek šolskega
leta in naj bo v vas dovolj radovednosti in volje, tudi
za tiste ''zaguljene'' predmete. Srečno!
Marko Semprimožnik, župan

OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA
OTVORITEV VODOVODA KAPLA-GORJAKOVO
Voda je vir življenja. Zdravje človeka in kakovost
njegovega življenja pa sta neizbežno povezana z
njo. Na zadnji šolski dan, dne 24. 6. 2022, je
potekala slavnostna otvoritev obnovljenega
vodovoda Kapla-Gorjakovo v skupni dolžini 655 m.
Ob blagoslovu duhovnega pomočnika g. Alojza
Pirnata sta slavnostno prerezala trak svetnik Ivan
Hrastnik in župan Marko Semprimožnik.Ob koncu
otvoritve je sledilo simbolično nazdravljanje z vodo
iz obnovljenega vodovoda.

Vodovodni odsek, ki je oskrboval zaselek
Gorjakovo je bil dotrajan, kar se je izkazovalo s
pogostimi okvarami in nezadostnim tlakom. Po

izdelavi projektne dokumentacije o zamenjavi
salonitnih cevi s polietilenskimi, je obnova
vodovoda v letih 2019 in 2020 končno dobila svoje
mesto v proračunu. Izveden je bil postopek oddaje
naročila male vrednosti. Za izvedbo del smo sklenili
pogodbo
z
najbolj
ugodnim
ponudnikom,
in sicer s
podjetjem
Vodotehnik d.
o. o., iz Žalca.
Končna
vrednost projekta je znašala 61.395 EUR brez DDV.
Naloge nadzora je izvajalo podjetje Paritet d. o. o.
Iskrena hvala občanom za razumevanje v času
izvajanja del obnove vodovoda in pripravo dobrot
ter obilo dobre volje ob otvoritvi obnovljenega
vodovoda.
Alenka Kreča Šmid

VIKTOR URANKAR OSVOJIL ZLATO MEDALJO V NORDIJSKI HOJI V RADENCIH
21. maja 2022 je v
Radencih
potekal
jubilejni 40. maraton
Treh src z nazivom
»Razdalje
premagujemo
s
srcem«. Tekme v
nordijski hoji se je
udeležil tudi naš
aktivni
športnik,
občan Viktor Urankar
iz Ojstriške vasi, sicer
član Atletskega društva Kladivar Celje. Polovica
proge je potekala po urejenih neasfaltiranih poteh,
druga polovica pa po asfaltu. Tekmovalci so
razdaljo premagovali v osnovnem dvotaktnem
diagonalnem koraku, pri tem pa so morali aktivno
uporabljati palice za nordijsko hojo in tek.

Viktor Urankar je s štartno številko 6040 razdaljo
10 km prehodil s časom 1h in 15 sekund in tako v
kategoriji 70-75 let osvojil prvo mesto in s tem
zlato. Omenjena tekma v nordijski hoji šteje tudi za
mednarodni pokal European
Nordic Walking Cup 2022.
Polmaratona
Radenska
Medium se je udeležila Anja
Lončarek iz Ojstriške vasi,
članica Atletskega kluba
Velenje, s štartno številko
1653 in dosegla absolutno 6. mesto, v kategoriji do
30 let pa 2. mesto.
Viktorju Urankarju in Anji Lončarek Občina Tabor
iskreno čestita in jima želi še mnogo športnih
uspehov.
Saša Zidanšek Obreza
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SPREJEM NAJBOLJŠIH UČENCEV IN DIJAKOV ŠOLSKEGA LETA 2021/2022
PRI ŽUPANU OBČINE TABOR
Župan Marko Semprimožnik je v ponedeljek, 27.
junija 2022, v sejni sobi občine sprejel najboljše
učence in dijake preteklega šolskega leta ter
njihove starše.

Župan in ravnateljica JVIZ OŠ Vransko-Tabor Majda
Pikl sta v svojih nagovorih vsem ponosno čestitala
za marljivost pri učenju in usvajanju ostalih veščin
ter jih pohvalila za dosežene rezultate.
Posebej sta poudarila, da naj na svoji poti v
srcu vedno nosijo domači kraj, ob tem pa naj
jih vodi misel, da jim znanja nikoli ne more
prav nihče odvzeti, ter jim zaželela uspehov
pri nadaljnjem izobraževanju.
Ob tej priložnosti je tudi vsak nagrajenec
prejel simbolično uporabno darilo – slušalke
z mikrofonom in bonbonjero.

Vabljenih je bilo kar 24 učencev in 4 dijaki, ki so
dosegli bodisi odličen uspeh v tekočem šolskem
letu bodisi v vseh letih šolanja, ali pa so bili
prejemniki nagrad na šolskih tekmovanjih iz logike,
matematike, fizike, slovenščine, lego lige, na
likovnih natečajih otroške grafike ali na glasbenih
tekmovanjih.

Po fotografiranju je sledila pogostitev, ki so jo
tradicionalno pripravile članice Društva žena in
deklet Občine Tabor ter kot vedno slavnostnemu
dogodku pridale pisane mojstrovine odličnih
okusov.
Saša Zidanšek Obreza

PROJEKT PROSTOFER V OBČINI LEPO ZAŽIVEL
Prostofer
(prostovoljni
šofer),
trajnostni
vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata
mreža za mobilnost starejših, ki se mu je na začetku
letošnjega leta priključila tudi naša občina, je v
zadnjih mesecih izredno lepo zaživel. Še posebej
smo porast prevozov opazili po podrobni
predstavitvi storitve članom Društva upokojencev
Tabor, ki smo jo izvedli na njihovem srečanju v
mesecu maju.
Kot je že znano, smo v ta namen združili moči in
finančna sredstva skupaj z Občino Vransko ter
pristopili k nakupu električnega vozila, ki se
izmenično nahaja zdaj v eni, zdaj v drugi občini,
odvisno od potreb po prevozih. Sodelovanje med
obema občinama glede izmenjave vozila poteka
brez težav, do zdaj pa so bili opravljeni tudi vsi
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naročeni prevozi. Če nas je upravičenost investicije
prve mesece zaradi nizkega povpraševanja po
prevozih precej skrbela, pa danes z veseljem
ugotavljamo, da je koristnikov iz meseca v mesec
več. V glavnem se koristijo brezplačni prevozi v
bolnišnice, zdravstvene domove ali pa k izvajalcem
fizioterapij. V ta namen je v naši občini na
razpolago kar 10 voznikov prostovoljcev, ki se jim
na tem mestu iskreno zahvaljujemo za njihovo
dobro voljo, pripravljenost in čas, ki ga namenjajo
za pomoč sokrajanom.
Še naprej vas vabimo, da brez zadržkov koristite
možnost brezplačnih prevozov, ki jih sofinancira
Občina Tabor.
Saša Zidanšek Obreza

BREZPLAČNE STORITVE ZA NAŠE OBČANE
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PREJELI SMO

SREČANJE GASILSKE MLADINE GASILSKE ZVEZE ŽALEC 2022
V soboto, 6. avgusta 2022, se je od 9. ure dalje na
športnem igrišču na Polzeli odvijalo srečanje
mladine Gasilske zveze Žalec, katerega se je
udeležilo prek 100 pionirjev in mladincev z
mentorji. Organizator srečanja je bila Mladinska
komisija GZ Žalec.

Mlade gasilce je v uvodu pozdravil podpoveljnik
Gasilske zveze Žalec in poveljnik Gasilskega
poveljstva občine Polzela, Ladislav Košec.
Otroci so se razdelili v 18 ekip, kjer so se pomerili v
desetih gasilsko-športnih disciplinah. Po koncu iger
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so se okrepčali s sveže pečenimi picami ter ohladili
na vodni drči. Srečanje se je zaključilo ob 14. uri.

GZ Žalec

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 10. JULIJEM IN 10. AVGUSTOM 2022
Od 17. julija do 24. julija 2022 je v Celju potekala
gasilska olimpijada, na kateri je sodelovalo 24
držav. Gasilska zveza Žalec je pomagala pri
organizaciji tega velikega dogodka na različnih
področjih. V največji meri smo pomagali skupini
Gasilske zveze Slovenije za protokol pri organizaciji
otvoritvene in zaključne slovesnosti ter na raznih
drugih spremljajočih dogodkih, povezanih z
olimpijado. Sodelovali smo pri protokolarnih
prevozih ter prevozih hrane. Naši gasilci so
pomagali tudi na razstavnem prostoru Slovenskega
gasilskega muzeja, poleg tega smo razstavili staro
gasilsko opremo gasilskih društev GZ Žalec. Pionirji
in veterani sodelovali na prikaznih vajah v centru
Celja. Skupaj je na gasilski olimpijadi
sodelovalo 160 gasilk in gasilcev vseh 32
prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi
Žalec.
V času gasilske olimpijade nas je obiskala
delegacija pobratene Gasilske zveze Križevci
iz sosednje Hrvaške, z katerimi smo si ogledali
tekmovanja in dogajanje na olimpijadi,
sprejel pa jih je tudi predsednik GZ Slovenije
Janko Cerkvenik.
Na gasilski olimpijadi so našo dolino in regijo
v tekmovalnem delu zastopale mladinke PGD
Andraž nad Polzelo, ki so na olimpijadi zasedle
odlično 8. mesto. V nedeljo, 24. julija 2022, so jim

poseben sprejem pripravili domači gasilci v
Andražu nad Polzelo, prisotni so bili tudi
predstavniki občine Polzela, Gasilske zveze Žalec in
Savinjsko-šaleške regije. Slovenske tekmovalne
enote so na gasilski olimpijadi sicer osvojile kar 8
medalj.
21. julija 2022, smo se v Gasilski zvezi Žalec odzvali
pozivu po pomoči gasilcev in opreme za gašenje
obsežnega požara na Krasu. Gasilska zveza Žalec je
na Kras odšla z gasilci Savinjsko-Šaleške
regije. Odzvalo se je 120 gasilcev z 22 gasilskimi
vozili. Gasilski konvoj se je zbral na Vranskem, od
koder so odšli proti Krasu ob 3.40. Ob prihodu na
kraj so se javili v štabu, kjer
so jih razporedili na različna
požarišča. Z delom so
končali ob 22. uri in se vrnili
nazaj.
V soboto, 23. julija 2022,
smo se v Gasilski zvezi Žalec
ponovno odzvali pozivu po
pomoči gasilcev in opreme
za gašenje obsežnega požara
na Krasu. Gasilska zveza
Žalec je na Kras odšla skupaj
s skupino Savinjsko-Šaleške
regije. Pozivu se je odzvalo 145 gasilcev z 29
gasilskimi vozili iz vseh 32 prostovoljnih gasilskih
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društev GZ Žalec. Gasilski konvoj Savinjsko-Šaleške
regije se je zbral na poligonu varne vožnje v Ločici
ob Savinji, od koder so proti Krasu odšli ob 16.
uri. Ob prihodu na kraj so se javili v štabu
intervencije, kjer so jih razporedili na različne
lokacije. Z delom so pričeli v nočni izmeni ter
nadaljevali z gašenjem in obrambo do 8. ure zjutraj.
V nedeljo, 24. 7. 2022 zjutraj pa se je na Kras
odpravilo novih 109 gasilcev Gasilske zveze Žalec,
ki so zamenjali kolege v nočni izmeni. Nadaljevali
so z gašenjem in obrambo ter dobavo požarne
vode z avtocisternami.

mladine Gasilske zveze Žalec, ki se ga je udeležilo
preko 100 pionirjev in mladincev z mentorji.
Organizator srečanja je bila Mladinska komisija GZ
Žalec. Mlade gasilce je v uvodu pozdravil
podpoveljnik Gasilske zveze Žalec in poveljnik
Gasilskega poveljstva občine Polzela Ladislav
Košec. Otroci so se razdelili v 18 ekip, kjer so se
pomerili v desetih športno-gasilskih disciplinah. Po
koncu iger so se okrepčali s sveže pečenimi picami
in slastnimi palačinkami ter ohladili na vodni drči.
V soboto, 6. avgusta 2022, je za športno dvorano
na Vranskem potekala 3. tekma v 11. pokalnem
tekmovanju s starimi ročnimi in motornimi
brizgalnami Savinjsko-šaleške regije. 13. avgusta
2022 pa je bila v Braslovčah zadnja, 4. tekma.
Skupni rezultati pokalnega tekmovanja, kjer so bile
letos 4 tekme, poleg omenjenih dveh sta bili prvi
dve v Gotovljah in Topolšici, pa so naslednji:
• Motorne brizgalne moški: 1. Topolšica, 2. KaplaPondor, 3. Gotovlje, 4. Parižlje-Topovlje
• Motorne brizgalne ženske: 1. Kapla-Pondor, 2.
Topolšica
• Ročne brizgalne moški: 1. Požarna bramba
Vransko, 2. Braslovče, 3. Letuš
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske
zveze Žalec opravili 30 intervencij, ki so skupno
trajale 88 ur in 45 minut. Najdaljša intervencija je
trajala 12 ur, najkrajša pa 40 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec

Skupaj je v požaru na Krasu sodelovalo 374 gasilcev
iz GZ Žalec.
Od konca julija se za oskrbo s pitno vodo na Obali
izvajajo prevozi surove vode iz reke Unice v
vodarno Rižana v Cepkih z avtocisternami, pri tem
pa sodeluje tudi PGD Žalec z avtocisterno, ki lahko
naenkrat prepelje 10000 l vode.
V soboto, 6. avgusta 2022, se je od 9. ure dalje na
športnem igrišču na Polzeli odvijalo srečanje
8

V GPO Žalec so imeli 21 dogodkov kjer je bilo
potrebno ukrepanje gasilcev, v GPO Braslovče so
imeli štiri dogodke, kjer je bila potrebna pomoč
gasilcev, v GPO Polzela so imeli eno intervencijo in
v GPO Vransko, ter GPO Tabor pa intervencij niso
imeli.
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z
javnostmi in Sabina Sorčan, strokovna sodelavka
GZ Žalec

POLETJE V DOMU
Dva vroča poletna meseca sta že okoli. Še nekaj
tednov vročine in že se nam bo počasi približala
jesen. Nekako smo se prebili skozi vroče dni. Hladili
smo se v senci in v ohlajenih prostorih doma, veliko
pili in se izogibali vročemu soncu. Zgodaj dopoldne,
ko še ni bilo tako hudo vroče,
so nas obiskali
številni
obiskovalci, ki so nam krajšali
in lepšali poletne dni. V
mesecu juniju in juliju smo
imeli kar nekaj dejavnosti, ki
so bile dobro obiskane.
Ustvarjali
smo,
imeli
sladoledni
dan,
se
pogovarjali, kako je potrebno
ravnati, kadar je vroče, veliko
smo peli z Jernejem Piklom.
Obiskale so nas tudi Ljudske
pevke iz Šmartnega ob Dreti,
Duo Midva, Duo Cancan.
Veliko se je dogajalo. Res
nam ni bilo dolgčas, kljub
temu da smo nekateri imeli
tudi letne dopuste. Dobili
smo tudi obisk otrok, ki so
preživljali dopoldneve na
različnih delavnicah, ki jih je
organiziralo
Medgeneracijsko
društvo.
Tudi otroci, ki so obiskovali
oratorij so nas obiskali.
Skupaj smo izvedli nekaj
sproščenih in zanimivih delavnic, se sladkali ter
osvežili s sladoledom in ustvarili veliko lepih
poletnih izdelkov.
Prvič je v domu nastopil tudi godalni trio.
Predstavili so nam klasično glasbo, ki je bila za
stanovalce nekoliko manj poznana, a zanimiva.
Namen koncertov, ki so jih izvajali po vsej Sloveniji

v različnih ustanovah, je bil to zvrst glasbe približati
družbenim skupinam ljudi, ki s tovrstno glasbo
nimajo stika. Ta projekt so poimenovali Glasba gre
v svet. Godalni trio sestavljajo: violinistka Manca
Rupnik in Roberto Papi ter Izak Hudnik.

Vsi si želimo, da ostane tako pestro ter živahno tudi
v prihajajočih mesecih in da nam epidemija spet ne
prekriža načrtov. Vsi, polni upanja in pozitivnih
misli, se s svojimi načrti že selimo v jesenske dni in
si želimo, da jih izvedemo brez opuščanj ter
prilagoditev.
Liljana Koban
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INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2021
V okviru projekta in razpisa »Inovator leta Spodnje
Savinjske doline«, šest občin, vključno z Občino
Tabor, že 10. leto zapored spodbuja lokalne
inovatorje k iskanju novih inovacij. Svečana
podelitev nagrad in priznanj »Inovator leta SSD
2021« je letos potekala 21. 6. 2022 na Gradu
Komenda na Polzeli.
Med prijavljenimi kandidati sem bila letos Maja
Mirosavljević iz Tabora. Predstavila sem svojo
inovacijo, katera bo olajšala materinstvo doječim
mamicam in z inovativnim pristopom omogočila
pretvorbo njihovega mleka v prah ter s tem
bistveno podaljšala rok uporabnosti materinemu
mleku. Trdno verjamem, da bo moja inovacija
pomagala mnogim mamicam. Septembra bom na
trgu predstavila svojo storitev mlekec.si,

personalizirano storitev prezervacije materinega
mleka za lastno uporabo.
V časih, ko so trgi prenasičeni z vsemi možnimi
izdelki in storitvami, je težko biti inovativen. Skupaj
s sestro, ki je inženirka biokemije, mi je uspelo z
obstoječo tehnologijo najti novo uporabnost v
panogi, ki je zelo tradicionalna. Moj cilj je mamicam
postaviti nove standarde pri shranjevanju
materinega mleka s pomočjo procesov, ki so
znanstveno dokazani kot učinkovite metode za
ohranjanje vseh hranljivih vrednosti v živilih,
vključno z materinim mlekom. Ne le, da bo mleku
bistveno podaljšan rok uporabe in ga ne bo treba
shranjevati v zmrzovalniku, ampak bo mleko v
prahu tudi lažje transportirati (za izlete, varstva
itd.). Nasploh bo uporabnost boljša.
Zahvaljujem se organizatorjem
razpisa »Inovator leta SSD« za
spodbudo
in
ponujeno
možnost, da lahko predstavim
svojo inovacijo. Verjamem, da
bo v prihodnje razpis prinesel
še veliko dobrih in uporabnih
idej ter prispeval k razvoju
podjetništva in novosti v naših
občinah.
Maja Mirosavljević

ZAHVALA ZA POMOČ PRI DELU
Iskreno se zahvaljujemo članom Planinskega
društva Tabor, članom Lovske družine Tabor in
vsem prijateljem za pomoč pri spravilu sena, še
posebej pa bratu Dragu in Bernardi Pošebal.

Kmetija Pošebal, s. p., Zaberložnik
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OBISKALA NAS JE ŠTORKLJA
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenk:
 22. maja se je rodila 3.280 g težka in 50 cm velika deklica Julija staršema
Ani Delčnjak in Leonu Strojanšku iz Tabora.
 30. junija se je rodila 2.950 g težka in 48 cm velika deklica Vita staršema
Patriciji Štraus in Sebastijanu Becu 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

OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN 2022/2023
Spoštovani učenci, učenke in starši!
Res je, da se počitnice počasi približujejo koncu,
vendar se veselimo, da bo njihov konec začetek
novega šolskega leta in novih dogodivščin. To je
nekaj lepega, saj bodo šolski hodniki in učilnice
spet oživeli. Otroci se boste spet srečali med seboj,
se družili, spoznavali, hkrati pa se spet naučili za
eno šolsko leto novih stvari. Zato vas želimo s tem
sporočilom spomniti, da bo letošnji prvi šolski dan
v četrtek, 1. septembra 2022.
Navodila glede ukrepov zaradi preprečevanja
epidemije še pričakujemo, zato prosimo, da
spremljate elektronsko pošto oz. sporočila
eAsistenta ter šolsko spletno stran, kjer bomo
objavljali aktualne informacije.
Za začetek šolskega leta smo vam pripravili še nekaj
informacij.
Sprejem prvošolcev bo v četrtek, 1. septembra
2022, ob 11.30 v telovadnici POŠ Tabor.
Pričetek pouka za vse druge učence bo v četrtek, 1.
septembra 2022, ob 8.20. S svojimi razredniki se

dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in
matičnih učilnic najdete v nadaljevanju.
Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo
potekali po ustaljenem voznem redu. Varstvo za
učence bo organizirano od 6.30 dalje.
Prvi dan poteka pouk po urniku. Urniki bodo od 31.
8. 2022 objavljeni na spletni strani šole. Učenci
imejte 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. V septembru so še
mogoče spremembe voznega reda.
Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB,
razen za prvi razred, zagotovljeno bo tudi kosilo.
Želimo vam zdravo, uspešno in prijetno šolsko leto
in se veselimo srečanja z vami.
Pripravila Polona Učakar, pom. ravn.,
Ravnateljica Majda Pikl, univ. dipl. ped.
11

RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC
Šolsko leto 2022/2023
TABOR
Razred

Razrednik

Matična učilnica

1. c
2. c
3. c
4. c
5. c
6. c
7. c
8. b
9. c

Marjeta Terbovšek
Stanka Tominšek Kužnik
Silva Rizmal
Simona Jan
Branko Šketa
Tina Žličar
Uroš Godler
Darja Cvetko
Tadeja Zupanc

1. c
2. c
3. c
4. c
5. c
U1
GUM
NAR
U2

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA POŠ TABOR 2022/2023
ZJUTRAJ
6.30
6.35
6.36
6.38
6.42

PO POUKU
MIKLAVŽ
KAPLA
AP KAPLA
OJSTRIŠKA VAS
POŠ TABOR

14.00
14.50

15.00
6.47
6.50
6.52
6.55
7.00

KAPLA
KAPLA
PONDOR
BLATE
POŠ TABOR

7.05
7.08
7.13

LOKE
MIKLAVŽ
POŠ TABOR

7.20
7.32

DOL
POŠ TABOR

7.45
7.50
7.55
8.08
8.20

VRHE
MIKLAVŽ
LOKE
ČRNI VRH
POŠ TABOR
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15.15
15.30

POŠ TABOR–LOKE–ČRNI VRH–
MIKLAVŽ–VRHE–POŠ TABOR
POŠ TABOR–OJSTRIŠKA VAS–
MIKLAVŽ– KAPLA–OJSTRIŠKA
VAS– POŠ TABOR
POŠ TABOR–KAPLA–PONDOR–
BLATE– POŠ TABOR
POŠ TABOR–DOL–POŠ TABOR
POŠ TABOR–LOKE

Vozni red velja od 1. 9. 2022. Mogoče so
spremembe voznega reda.

JUNIJ V ODDELKU OTROK 1–3
Mesec junij je bil za nas poln raziskovanj in
dogodivščin. Prelevili smo se v prave raziskovalce.
Preizkušali smo različne eksperimente. Kot pravi
raziskovalci smo želeli izvedeti, kako bi bilo počivati
zunaj. Igralnico smo zamenjali za naravo in si pod
drevesi v senci s prijetnim vetričem postavili
ležalnike, na katerih smo prijetno utrujeni zaspali.
Prebudilo nas je krasno ptičje petje. Poleg tega smo

v juniju spoznali Mavrično ribico ter živali, ki živijo
v vodi, in se tako pripravili na prihajajoče se
dogodivščine med počitnicami. Kot pika na i našega
eksperimentiranja, so nas obiskali raziskovalci Hiše
eksperimentov. Imeli smo odličen dan in zaključek
šolskega leta.
Otroci skupine 1–3 s Katjo in Ireno

PLESNI ŠKRATKI V VRTCU TABOR
V tem šolskem letu smo obogatitveno dejavnost
Plesni škratki izvajali v oddelkih otrok 3–4 in 4–5
let. Plesne urice smo popestrili z udarno glasbo,
zgodbo in literarnim likom Ostržek ter si izdelali
lesene lutke, "oživeli" smo. Plesali smo ljudski ples
Čukova ženitev in Ob bistrem potoku je mlin. Ob
slovenskem tradicionalnem zajtrku smo plesno
dramatizirali deklamacijo Tri čebele, A. Štefan. Ob
spremljavi glasbene podlage A. Štefan, B. Gombač,

smo animirali ples Miška vzela je s poličke in Moje
tace bi plesale. Poustvarjali smo ob ogledu filma
Snowman in se vživeli v snežake. Plesali smo, se
izražali s plesnimi karticami ter preizkušali možnost
gibanja posameznih delov telesa, kombinirali
zaporednost, hitrost. Izdelali smo glasbeni kotiček
na igrišču iz neuporabnih kuhinjskih posod in
pripomočkov, kjer preizkušamo zvočnost in ritem.
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Nekaj plesov smo posneli, evalvirali in v pogled
poslali drugi skupini Plesnih škratkov. Ko smo
prejeli posnetek, smo ponavljali telesne gibe in
položaje sovrstnikov.

Svobodno smo se izražali in ob tem močno uživali.
Koordinatorici Apolonija Križnik in Laura Bašič

IZ VRTCA V ŠOLSKE KLOPI
Bodoči prvošolci že komaj čakajo, da septembra
prestopijo šolski prag. Skorajšnji drugošolci pa s
ponosom uspešno zaključujejo. Otroke iz vrtca smo
povabili, da si ogledajo pravo šolsko učilnico.

sproščeno urico v šoli so zapeli Ko si srečen, potem
pa so jim podarili zvezke in posodili svoje
peresnice. Ja, za delo pri pouku potrebujemo
šolske potrebščine. Potem smo začeli …
Bodoči
učenci
so
upoštevali
dogovorjena pravila in dobro sledili
navodilom. V zvezku so vodeno uredili
prvo stran in spoznali znak naše šole,
dogovorili smo se o listanju zvezka in
kam pišemo oz. rišemo. Dobili so tudi že
prvo domačo nalogo (bili so je zelo
veseli, ker ni bila strašna). Prislužili so si
pohvalo. Tudi najbolj sramežljivi so se
sprostili in prepričane smo, da so se
imeli lepo. Gospa ravnateljica Majda
Pikl, vodja vrtca, gospa Mojca Brglez,
učiteljici in vzgojiteljici smo bile
nagrajene s pesmijo Konec naš'ga vrtca
je.

V ponedeljek, 30. 5. 2022, so učenci 1. c razreda
velikodušno sprejeli najstarejše otroke iz vrtca. Za
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Moramo pa še povedati, da imajo otroci kar visoke
zahteve. Za vstop v 1. razred moraš po njihovem

VSEBINA
• ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče,
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Na podlagi 3., 7., 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18
– ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 158/20, 44/22 - ZVO-2), 3., 17., 26., 192. in 202. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 –
odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. US, 175/20 - ZIUOPDVE, 5/21 - odl. US, 15/21 ZDUOP, 123/21 - ZPrCP-F, 206/21 - ZDUPŠOP), 7. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in
22/17), 7. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan – Uradne objave, št. 4/16), 6. člena Statuta Občine Prebold
(Uradni list RS, št. 52/13), 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15), 7. člena
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
29/13 in 23/17) so občinski sveti občin Braslovče, dne 8. junija 2022, Polzela, dne 25. julija 2022, Prebold, dne
30. junija 2022, Tabor, dne 13. junija 2022, Vransko, dne 14. junija 2022 in Žalec, dne 22. junija 2022, kot
ustanoviteljice Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. (v nadaljevanju: JKP Žalec, d. o. o.) sprejeli

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO NA
OBMOČJU OBČIN BRASLOVČE, POLZELA, PREBOLD, TABOR, VRANSKO IN ŽALEC

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni
list RS, št. 45/2020) se spremeni 40. člen, tako da se glasi:
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40. člen (prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov)
(1) Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški vodovod ipd.), ki ni v lasti posamezne občine, se lahko
prenese v last občine na podlagi podanega soglasja lastnikov.
(2) Za prenos obstoječega vodovoda iz prvega odstavka tega člena v last občine in upravljanje izvajalcu, morajo
biti izpolnjeni naslednji pogoji:
- vodovodni objekti in omrežje morajo zagotavljati dobavo zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne
vode,
- vodovodno omrežje, ki se predaja, mora imeti dokumentacijo (projekt izvedenih del – če je izdelan, elaborat
geodetskega posnetka – če je izdelan, načrt vodovodnega omrežja, evidenco priključkov uporabnikov,
vodno dovoljenje, strokovne podlage za pripravo akta o zavarovanju vodnih teles vodnih virov);
- cenitev vodovodnega omrežja;
- pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski pregled vodovodnega omrežja in narediti zapisnik o
pomanjkljivostih na vodovodnem omrežju;
- sprejet in finančno ovrednoten ter s strani občine mora biti potrjen načrt obnovitvenih vlaganj v vodovodno
omrežje, da bo v planiranem roku vodovodno omrežje skladno s tem odlokom in tehničnim pravilnikom.
Sprejeti je potrebno tudi plan pridobitve služnostnih pogodb za vzdrževanje vodovoda;
- lastniki objektov, ki so priključeni na vodovodno omrežje, morajo v roku šestih mesecev od prevzema
vodovodnega omrežja izvajalcu na lastne stroške dopustiti vgradnjo vodomera v zunanjem vodomernem
jašku in cestnega ventila;
- izvedena morata biti pregled trase in tlačni preizkus hišnega vodovodnega priključka;
- zunanji vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni skladno s tehničnim pravilnikom;
- urejena mora biti stvarna pravica na zemljiščih, na katerih so zgrajeni objekti, ki so del vodovodnega
omrežja.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in glasilih občin.

Številka: 007-2/2022
Braslovče, dne 8. junija 2022

Župan
Občine Braslovče
mag. Tomaž Žohar

Številka: 3541-0015/2022
Polzela, dne 25. julija 2022

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik

Številka: 3541-0012/2022
Prebold, dne 30. junija 2022

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak
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Številka: 007-0001/2022
Tabor, dne 13. junija 2022

Številka: 007-01/2022
Vransko, dne 14. junija 2022

Številka: 007-0020/2022
Žalec, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Tabor
Marko Semprimožnik

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

3/3

mnenju že poznati črke in znati brati, če znaš
računati, je še posebej super. No, pa ni čisto tako.
Kaj bi pa potem počeli v prvem razredu, če bi to že
vsi znali? Učiteljice in vzgojiteljice si želimo, da
otroci z veseljem pričakujejo šolo. Zato smo se
dogovorili: za vstop v 1. razred zna vsak poskrbeti
zase na stranišču, pozna svoja oblačila, zna strpno
počakati, da pride na vrsto, uporablja besede, kot
so prosim, hvala in oprosti, ter dobro posluša
navodila. To pa že skoraj vsi zmorejo.
Vtisi otrok:
Všeč mi je bilo, ko so nam dali zvezke in ko smo
zapeli Konec naš'ga vrtca je. (Ela)
Všeč mi je bilo, ko smo barvali mavrico. Veselim se
šole! (Neja)

Všeč so mi bile čarobne besede. (Nuša)
Všeč so mi bile mize, peresnice, ki so nam jih
posodili. (Davor)
Všeč mi je bilo, da smo dvignili roko, ko smo hoteli
kaj povedati. (Maxim)
Meni je bilo všeč, ker smo nekaj že naredili za 1.
razred. (Zoja S.)
V pričakovanju novega šolskega leta vas lepo
pozdravljamo in vam vsem želimo toplo ter
brezskrbno poletje.
Mateja Jezernik, Mojca Lobnikar, Manja Majcen in
Tjaša Mikek

ATLETSKI MNOGOBOJ NA PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI TABOR, 21. 6. 2022
Izvedli smo zadnji športni dan v tem šolskem letu v
sodelovanju z razredniki in učiteljem športne
vzgoje ter s pomočjo starejših učencev.

Učenci od 1. do 3. razreda so se pomerili v petih
disciplinah, ločeni po spolu: met žvižgača, met
žogice, skok v daljino, tek na 60 m in tek na 600 m.
Najspretnejši učenci so bili:
- med prvošolci: Zoja Smolnikar,
Aleksej Đuranović, Arisandra Bergant,
Luka Cafuta, Kristin Krajnc in Nik
Topovšek.
- med drugošolci: Maruša Blagotinšek,
Lovro Šmit, Ajda Lednik, Nik Lopan,
Ema Jurkošek in Blaž Jezernik;
- med tretješolci: Ana Dolar, Jure
Basle, Ema Veniger, Maj Jalovec
Khodary, Naja Šalamon in Oskar Božič.
Organizator športnega dne
Stanka Tominšek Kužnik

EKSKURZIJA V ROGATEC
V petek, 3. 6. 2022, smo šli tretješolci na ekskurzijo
v Rogatec. Zgodaj zjutraj smo vzeli malico in šli na
avtobus. Na poti smo naložili še Vranske učence.
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Jaz, Jure, Aljaž, Enej in Tristan smo sedeli na zadnjih
sedežih. Med potjo smo videli Aqualuno. Čez nekaj
časa smo prispeli v Muzej na prostem Rogatec. Tam

smo imeli tri delavnice: glasbeno delavnico,
pekarsko delavnico in čebelarsko delavnico. Nato
smo si šli ogledat še muzej. Najprej smo si šli
pogledat Šmitovo hišo. Potem smo si ogledali
gospodarsko poslopje in kmetijske pripomočke.
Pokukali smo v staro trgovino in v kovačnico. Nato
smo videli vodnjak na čapljo in gospa nas je
poškropila. Na koncu smo si v muzejski trgovini
lahko kupili spominke. Pot smo nadaljevali v
Olimje, na Jelenov greben, na kosilo. Hranili smo
tudi jelene. Na koncu smo šli v čokoladnico, kjer
smo si kupili čokolado. Domov smo se vračali s
kombijem. Ko smo se vozili, smo se veliko
pogovarjali. Ko smo prispeli pred šolo, sem
razdelila bonbone in šli smo domov. Ta dan mi je
bil zelo všeč in upam, da bomo še kdaj šli.

Eva Topovšek 3. c

Alja Žlaber 3. c
Čebelarska delavnica
V čebelarski delavnici smo se pogovarjali o čebelah.
Čebelar nam je povedal zelo veliko o čebelah,
ampak jaz sem dodala še dve stvari. Prva stvar, ki
sem jo povedala je bila, da če pride sršen v panj, se
čebele hitro postavijo okoli njega in tako dolgo
mahajo s krili, da ga ne scvrejo. Druga stvar pa je
bila, da kadar čebela piči sršena, lahko ven izpuli
želo, če pa piči nas, pa ne more, ker imamo mehko
kožo, sršeni pa imajo trdo. Čebelar me ja vprašal od
kod toliko vem. Jaz sem mu odgovorila, da zato ker
mami hodi na čebelarski pouk. Čebela lahko naredi
med, vosek, matični mleček, propolis…Na koncu
smo si izdelali svečko iz voska. Imeli smo se lepo.

Žulike
Tam mi je bilo zelo všeč. Gospa nam je povedala,
da je mama v starih časih, ko se je spravila delat
kruh, pogledala, kdo od otrok je bil najbolj priden
in mu je dala košček testa, žuliko. Žulika se pa reče
zato, ker to testo se žuli. Ko je otrok to požulil so to
dali v peč. Ko mu je mama dala pečeno žuliko, se je
moral skriti pred drugimi otroki, da jo je lahko v
miru pojedel.
Tudi mi smo dobili koščke testa in ko smo jih
požulili, smo jih lahko oblikovali. Jaz sem naredila
rožico. Gospa je naše žulike zložila na pladenj, rekla
je, da bo čez 20 minut pečeno. Ko so bile končane,
smo jih dobili v papirnati vreči. Imeli smo se
odlično.

Naja Šalamon 3.c
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Jelenov greben
Poleg vseh drugih stvari smo obiskali tudi Jelenov
greben. Tam smo najprej parkirali šolski kombi.
Nato smo šli v restavracijo. Lahko smo si naročili
pijačo. Zelo sem bil vesel, saj smo po kosilu dobili
zastonj kepico sladoleda. Kmalu zatem smo se igrali
na igrišču. Tudi trgovino so imeli in v njej veliko
dobrih stvari. Šli smo hranit jelene, muflone in
košute. Zanimivo je bilo, da so imeli več 100
jelenov. Veliko novega smo se naučili in imel sem
se super. Zdaj že vnaprej vem, da tega izleta nikoli
ne bom pozabil.

Oskar Božič 3.c

ZAKLJUČEK ŠOLSKIH PLANINCEV
Šolski planinci smo 11. junija podali na
planinski pohod na Zajčevo kočo. Odšli
smo v dveh skupinah. Z mlajšimi planinci
smo se zbrali v Ojstrici od koder smo se
podali na pot po cesti proti Presedlam,
mimo Krežeta proti koči. Vodila sva jih jaz
in Peter Marko.
Starejši planinci so se zbrali pred šolo. Njih
je pot vodila čez Vinograde, proti Ojstrici,
skozi Okno na Krvavico in nato do Zajčeve
koče. Vodili sta jih mentorici Stanka
Tominšek Kužnik in Silva Rizmal. Na koči
smo si vsi privoščili malico, ki so nam jo
pripravili člani PD Tabor, katerim se
najlepše zahvaljujemo. Tako smo si
pridobili novih moči in se preizkusili v
vlečenju vrvi, Peter pa nam je predstavil
tudi nekaj planinske opreme in na kaj
moramo biti še posebno pozorni pri hoji v
gorah.
Sledil je spust v dolino. Z mlajšimi smo se v
dolino spuščali na Šekovarja do Lok,
starejši pa so premagovali ovire po
Tesnem grabnu, mimo Lok nazaj do šole v
Taboru. Pohodniki so polni prijetnih vtisov
odšli domov in z veseljem pritrdili, da se
bodo tudi v novem šolskem letu udeleževali
pohodov, ki jim bodo ponujeni.
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Mentorica mlajših planincev na POŠ Tabor
Manja Drnolšek

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI NA
POŠ TABOR
V petek, 24. junija 2022, smo zadnji šolski dan na
POŠ Tabor preživeli slovesno. V Kulturnem domu
Tabor smo s proslavo obeležili dan državnosti.
Zbrane je uvodoma nagovorila gospa ravnateljica,
Majda Pikl, ki je učencem zaželela brezskrbne
počitnice in jih nagovorila s pesmijo:
Šolske skrbi in stvari
moraš v predal zakleniti,
da ti ne morejo počitnic greniti,
a tudi ne pobegniti.
Nato moraš počitnicam
natančno dneve prešteti
in vsak dan moraš nekaj
hoteti, želeti, početi.
Feri Lainšček (iz zbirke Cicibanija)
Tokrat so prireditev povezovali osmošolci. Najprej
so na oder povabili drugošolce, ki so zaplesali ob
spremljavi Maruše Blagotinšek na flavti in Eve
Lukman na citrah.
Šestošolci so recitirali domoljubne pesmi, zapel je
mlajši otroški pevski zbor. Zatem je sledil ljudski
ples tretješolcev ter solo nastop osmošolke Gaje
Topovšek, s pesmijo Slovenija. Na koncu sta nas
združeni otroški in mladinski pevski zbor popeljala
skozi Savinjsko dolino.
Zaključno dejanje slovesnosti je bila ravnateljičina
podelitev priznanj in pohval učencem, ki so se v
šolskem letu 2021/2022 še posebej izkazali.
S svojimi osebnimi spomini na praznovanje dneva
državnosti, nas je v počitniške dni na koncu
pospremil še župan občine, gospod Marko
Semprimožnik.
Anita Zupanc
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AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV
POROČILO Z GAŠENJA POŽARA NA KRASU TER VABILO K NADALJNJI PODPORI
PGD OJSTRIŠKA VAS–TABOR
V petek, 15. julija 2022, se je zaradi izredno
sušnega obdobja prvič oglasila sirena zaradi požara
v naravnem okolju na Krasu. Uničujoči zublji so v
tednu dni pred seboj uničili prek 3000 ha naravnih
površin. Kmalu po njegovem začetku je bil aktiviran
državni načrt zaščite in reševanja ob velikem
požaru v naravnem okolju. Tudi gasilci GPO Tabor
smo na omenjenem požaru izmenično sodelovali s
tridesetimi gasilci in šestimi vozili.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
Občini Tabor, ki je pokrila stroške
hrane in pijače, da smo na Kras odšli
preskrbljeni s hrano in pijačo.
Prav tako se zahvaljujemo Trgovini
Jager za sredstva v višini več kot 100
EUR, ki smo jih porabili za nakup
rezervnih baterij za svetilke, energijskih pijač ter
vode.

načrtujemo za konec leta 2023. Cena novega vozila
znaša okoli 280.000 EUR. Vsa pridobljena sredstva
posledično namensko varčujemo za njegov nakup.
Požar na Krasu nam je pokazal, da zaščitna oprema,
ki jo dolgoročno in skladno z načrtom nakupa
zamenjujemo, vendarle ni najbolj primerna za
požare v naravnem okolju, ko je že temperatura
okolice segreta krepko čez 35°C. Govorimo o
kombinezonih za gozdne požare in čelade (8 kpl.).
Cena kompleta po trenutnih cenah znaša 340
EUR z DDV.
Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč pri
nakupu omenjene opreme. Finančna sredstva
lahko nakažete na transakcijski račun PGD
OJSTRIŠKA VAS–TABOR, SI56 6100 0000 8144
855, odprt pri Delavski Hranilnici, d. d.,
Ljubljana.
Veseli bomo vsakega vašega prispevka. Hvala vam
iz srca in z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«.

V PGD Ojstriška vas–Tabor smo v fazi zamenjave
obstoječega gasilskega vozila z novim, kar

PGD Ojstriška vas–Tabor

PODPIS POGODBE ZA NAKUP
NOVEGA VOZILA GVC-1
Pred kratkim je v sejni sobi Občine
Tabor potekal svečani podpis
pogodbe za nakup novega gasilskega
vozila GVC-1. Pogodbo v vrednosti
260.000
EUR
sta
podpisala
predsednik PGD Ojstriška Vas-Tabor
Blaž Kovče in izbrani dobavitelj
Gasilska vozila Pušnik d.o.o.
S podpisom smo dosegli tako nov mejnik za naše
društvo kakor tudi za celoten GPO Tabor. Vozilo bo
omogočalo, da se bo gasilstvo razvijalo še naprej
ter da bomo lahko še naprej izpolnjevali svoje
poslanstvo – pomoč ljudem v stiski.
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Hvala Občini Tabor, upravnemu in nadzornemu
odboru ter vsem, ki nas podpirate.
Na pomoč!
Predsednik PGD Ojstriška vas-Tabor
Blaž Kovče

ODLIČNI TUDI S STARO GASILSKO OPREMO
Člani in članice PGD Kapla-Pondor so tudi v
poletnih mesecih ohranjali tekmovalni duh.
Udeležili so se namreč štirih tekem v sklopu
pokalnega tekmovanja s starimi ročnimi in
motornimi brizgalnami Savinjsko-Šaleške regije.
Naši člani so na tekmah uporabili orodje, ki so nam
ga zapustili gasilski predniki, še najbolj pa smo
ponosni na našo motorno brizgalno iz leta 1927,
katera nam tudi sedaj na tekmovanjih zelo dobro
služi.

• Starejše gasilke 1. mesto
• Starejši gasilci 2. mesto
3. tekma - 6. 8. 2022 v PGD Vransko GZ Žalec
• Starejše gasilke 1. mesto
• Starejši gasilci 3. mesto
4. tekma - 13. 8. 2022 v PGD Braslovče GZ Žalec
• Starejše gasilke 2. mesto
• Starejši gasilci 2. mesto

Poleg vseh pokalov, ki so jih na novo prislužili, so
prejeli tri dodatne pokale v skupni razvrstitvi.
Starejše članice so v skupnem seštevku dosegle 1.
mesto ter si dodatno prislužile še prehodni pokal,
starejši gasilci pa so si v skupnem seštevku priborili
2. mesto.

Na omenjenem tekmovanju se poleg merjenja
hitrosti zbite tarče upošteva tudi starost in
avtentičnost brizgalnih, originalnost tekmovalnega
orodja, povprečna starost tekmovalcev ter starost
in izvirnost osebne opreme tekmovalcev.

Veseli in ponosni smo, da imamo v društvu člane,
ki znajo ceniti in spoštovati opremo, ki so jo
uporabljali tudi naši gasilski predniki. Prav tako so
lep vzor mladim, saj so dokazali, da se z vztrajnostjo
in pravim športnim duhom zmore poseči po
najboljših rezultatih.

Starejše gasilke in gasilci PGD Kapla-Pondor so se v
sklopu pokalnega tekmovanja udeležili vseh štirih
tekem in vsakič znova domov prinesli nov pokal.
1. tekma - 2. 7. 2022 v PGD Gotovlje GZ Žalec
• Starejše gasilke 1. mesto
• Starejši gasilci 2. mesto
2. tekma - 9. 7. 2022 v PGD Topolšica GZ Šaleške
doline

PGD Kapla-Pondor
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BOGATA JESEN V DRUŠTVU UPOKOJENCEV TABOR
Spoštovani upokojenci!
Smo v letih, ko smo manj aktivni zaradi različnih
dejavnikov in imamo raznolike težave, povezane z
zdravjem. Da bi izboljšali in ohranili tega,
je potrebno v naš vsakdan vključiti dovolj
gibanja.

Okvirno bo telovadba potekala enkrat tedensko,
ob torkih, od 17. do 18. ure, v telovadnici Doma
krajanov Tabor. Če bo kakšna sprememba, vas
obvestimo v septembrski številki Novic. V
preteklosti je bila telovadba
za starejše dobro obiskana in
tudi tokrat naj bo tako.

V ta namen pričnemo v mesecu oktobru,
pod vodstvom Centra za krepitev zdravja iz
žalskega zdravstvenega doma, z vodeno telovadbo.

V jesenskem oz. zimskem
času bomo organizirali tudi predavanje iz programa
za krepitev zdravja.

Za začetek bomo pridobili poglobljeno oceno naše
telesne pripravljenosti za ustrezno izvajanje
različnih vrst in oblik telesne dejavnosti.

Še vedno nadaljujemo s pohodi 50+ vsak zadnji
torek v mesecu.

Ob koncu srečanj bomo izmerili lasten napredek v
telesni pripravljenosti in gibalnih navadah.
Za to delavnico je potrebna napotnica osebnega
zdravnika, kar pa bomo urejali skupno na prvem
srečanju.

Septembra se bomo odpravili na izlet. Več
informacij sledi v kratkem.
Torej, nič 'jamrat', pridite se razgibat in uživajte
bogato jesen v naši družbi!
DU Tabor

PROSTOFER S SRCEM
Na srečanju naših članov v mesecu maju in že v
večih številkah Novic izpod Krvavice nas je Občina
obvestila, da je na voljo avtomobil s prostovoljnim
šoferjem za brezplačno mobilnost starejših.
Projekt Prostofer je namenjen starejšim osebam, ki
nimajo možnosti lastnega prevoza in tega
potrebujejo, ali pa ne morejo uporabljati plačljivih
in slabo povezanih javnih prevoznih sredstev oz.
drugega prevoza. Projekt podpirajo aktivni vozniki,
ki radi priskočijo na pomoč.
S Prostoferjem se lahko odpravite k zdravniku, v
lekarno, na banko, na pošto ali v drugo javno
ustanovo, pa tudi v trgovino ali na obisk
pokopališča znotraj občine bivanja.

Za prevoz izven
občine bivanja
so ti prevozi na voljo zgolj za nujne preglede v
slovenskih bolnišnicah in za obisk javnih ustanov, ki
jih ni v domači občini.
Za naročilo prevoza pokličite brezplačno številko
080 10 10, vsaj tri dni pred željenim prevozom, in
sicer med delovnikom med 8. in 16. uro.
Šofer vas bo prišel iskat na dom in vas peljal na
želeno lokacijo, kjer vas bo počakal, nato pa
pripeljal nazaj domov.
Občina nam gre naproti in nudi pomoč v želji, da
Prostoferja čim večkrat koristimo.
DU Tabor

21

E-OSKRBA ZA VARNO BIVANJE DOMA
Telekom Slovenije, skupaj z Zvezo društev
upokojencev Slovenije (ZDUS), izvaja projekt Varni
in povezani na domu, z namenom povečanja
dostopnosti do socialnega servisa pomoči na
daljavo oz. varovanja na daljavo s celodnevno
povezavo prek telefonskega alarma.
Osnovni namen je zagotoviti starejšim, kronično
bolnim in invalidom višjo kakovost življenja ter čim
daljše samostojno bivanje v domačem okolju,
razbremeniti družine v stalni skrbi za njihove
svojce, posledično pa tudi razbremeniti kronično
prepolne in kadrovsko podhranjene institucionalno
varstvene ustanove.

poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube
intelektualnih sposobnosti oz. pretežni del dneva
bivajo sami.
Uporabnik E-oskrbe lahko kadarkoli pokliče center
za podporo s preprostim pritiskom na gumb
varovalnega telefona, ki je nameščen v njegovem
domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na
zapestnici. Uporabnik prejme tudi mobilni detektor
gibanja na obesku, ki samodejno zazna padec in ob
tem sproži klic v center za podporo.
Uporabo E-oskrbe lahko upravičenci uredijo:
-

Storitve v okviru projekta E-oskrba na domu, ki
traja do 30. 9. 2023 in ga sofinancira Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada, so za upravičence
brezplačne.
Na voljo je financiranje uporabe za 5000
upravičencev, ki živijo na svojem domu (torej ne
koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe),
so polnoletni ter ne morejo v celoti sami skrbeti
zase zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti,

-

prek Zveze društev upokojencev Slovenije
(tel. št. 051 252 000 od 8. do 12. ure);
prek domačega društva upokojencev
(obrnite se na predsednico ali tajnico);
prek Telekoma Slovenije (tel. št. 080 12 13,
vsak delovnik med 8. in 16. uro).

Če vam ponujeno olajša življenje, izkoristite
priložnost.
DU Tabor

MED PRIJATELJI
Pred tremi leti, ko smo v Turističnem društvu Tabor
ustanovili sekcijo Ojstriška gospoda, smo počasi
začeli stopati po »sceni« ljubiteljev naše tisočletne
zgodovine. Pojavljati smo se začeli na
srednjeveških dnevih, viteških turnirjih ali na
kulturnih prireditvah, s pridihom zgodovine. Zaradi
enotne celostne podobe, ki jo imamo člani
dramske sekcije, smo postali opaženi in posledično
vedno bolj prepoznavni.
Danes dobivamo povabila iz različnih koncev
Slovenije in tujine. Z veseljem se odzovemo, a kaj,
ko na vseh dogodkih ne moremo biti. V soboto, 11.
junija 2022, smo bili v gosteh pri Matjažu Založniku
– pri grofu Lindeškemu, ki ima v posesti dvorec
Tabor v Višnji vasi pri Vojniku. Turisti v dvorec

prihajajo z veseljem, če pa jih tu pričakajo še osebe
izpred 500 ali več let, pa je doživetje nekaj
najlepšega in nepozabnega. Sprehod po urejenem
grajskem parku podaja lepoto povezanosti
dediščine in flore.
Že teden kasneje se je dramska sekcija Ojstriška
gospoda udeležila 9. baronovega tabora v
Muretincih. V grajskem vrtu smo imele številne
dramske sekcije postavljene svoje šotore. Tu smo si
izmenjavali številne prigode in skupaj ustvarjali
dogodke čez cel dan. Najbolj pestri so bili
popoldnevi in seveda, večer. Baron Janez (Janez
Golc) je dramske skupine izbiral prav po posebnem
ključu: nekateri so plesali, drugi so se sabljali, tretji
so gledali igralca z ognjem itd. Tudi Ojstriška
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gospoda se je predstavila z bogatim programom, a
za piko na »i« pa je poskrbela naša orientalska
plesalka.
Nov mesec (julij) pa je prinesel nove izzive.
Ojstriška gospoda je nastopala na Srednjeveški
gostiji na gradu Vrbovec v kraju Nazarje, kjer smo
bili v gosteh pri plemiču Konradu I. Vrbovškem. Tu
se je jedlo, plesalo in igralo. Nič drugače ni bilo v
soboto, 9. julija, ko smo obiskali Velenjski grad.
Ojstriški gospodi sta se pridružila še viteza

sosednjega Žovneškega gradu, pa tudi tlačane smo
vzeli zraven …
Ker gre večinoma za enodnevne ali celo dvodnevne
dogodke, si člani našega društva ogledamo
krajevne znamenitosti. Tako odhajamo domov
vedno polni novih doživetij in veseli smo, ko se s
prijatelji spet srečamo, kajti med njimi nam je prav
lepo.
Nevenka Vidmar, predsednica Sekcije za
ohranjanje kulturnih običajev TD Tabor

DAN DRŽAVNOSTI
Turistično društvo Tabor zadnjih nekaj let na
Kmetiji pri Lazniku organizira prireditev ob dnevu
državnosti, ki se nato zaključi s prijetnim srečanjem
prijateljev iz Občine Tabor in Občine Braslovče.
V soboto, 25. 6. 2022, smo se zbrali na kmetiji.
Medse smo povabili naše najmlajše iz vrtca in
vzgojiteljici Nino Mak Lopar ter Matejo Jezernik.
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Združili so se v prijeten pevski zborček, ki nam je
zapel kar nekaj pesmi. Tu so bili tudi naši
nepogrešljivi rogisti, ki so nam zaigrali nekaj
domoljubnih skladb. Nepozaben je bil nastop
mladega harmonikaša Taja Brečka. Raztegnil je
meh in navzoči smo obnemeli ter dojeli, zakaj
posega po tako visokih nagradah, ki jih prejema. Taj
je rojen talent.

Predsednica
TD
Tabor,
Hani
Zamuda, je vodila
prireditev
in
h
govorniškemu pultu
povabila podžupana
Občine Tabor, Žana
Groblerja.
V
pozdravnem
nagovoru se je
dotaknil
pomena
domovine,
naše
prepoznavnosti
doma in v tujini ter
zavedanja o tem,
kako biti ponosen
državljan
mlade
republike. Navzoče
je pozdravil tudi
župan
sosednje
občine,
Tomaž
Žohar. V govoru je
poudaril
pomen
imeti
svojo
domovino, za katero
smo se skozi stoletja
borili in pred 31 leti
tudi
uresničili
tisočletne
sanje
naših prednikov.
Ob prijetnem druženju, ob dobri jedači in pijači, je
za glasbeno vzdušje z zimzelenimi melodijami
poskrbel Boris Bizjak. Vsako slovo je težko. Tudi to
je bilo, saj smo se srečali prijatelji, ki ljubimo in

spoštujemo svojo domovino, a obljubili smo si, da
se prihodnje leto zopet vidimo.
Feliks Zamuda, predsednik Sekcije za promocijo
turizma pri TD Tabor

KULTURA POVEZUJE
Takoj po prevzemu vodenja Turističnega društva
Tabor sem spoznala, da mora društvo delovati
povezovalno. To ne pomeni, da se povezuje samo z
domačimi društvi, pač pa »pogleda« tudi preko
občinskih meja.
Kultura je področje družbenega življenja, ki najbolj
povezuje krajane, državljane in narode. Pred tremi

leti se je naše društvo prvič srečalo z Zavodom za
izobraževanje, šport in turizem Makole. V zavodu
so zelo aktivni na vseh področjih družbenega
življenja, najbolj spodbudno pa je, da v te projekte
vključujejo mlade. Tudi v Makolah imajo bogato
zgodovino, ki sta jo krojila dva gradova. Eden se je
ohranil do današnjih dni, pri nas v občini pa je to
drugače. »V slogi je moč« je bila tema letošnjega
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projekta Rima ti štima. Pri projektu je sodelovalo
šest odraslih oseb in kar 24 mladih iz tamkajšnje
osnovne šole.
Zaključek projekta je bil izid nove pesniške zbirke,
že tretje po vrsti. Na zaključni prireditvi smo bili
prisotni tudi člani našega društva, katere sta z
velikim veseljem sprejela župan Franc Majcen in
Beno Toplak, direktor zavoda. Razkazala sta nam
kulturni dom, ogledali smo si razstavo slik slikarske
kolonije in nato je sledila kulturna prireditev.
Turistično društvo Tabor je vsem sodelujočim pri
projektu izročilo Veronikine klobučke. Ob zaključku
prireditve smo bili vsi bogatejši za poznavanje
krajevne zgodovine obeh krajev in vzpostavili smo
še močnejše prijateljske vezi.

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TABOR NA TEKMOVANJIH
Člani Društva podeželske mladine Tabor se vedno
radi udeležujemo raznih tekmovanj, ki jih
organizira Zveza slovenske podeželske mladine, in
na njih velikokrat dosegamo uspešne rezultate.
V mesecu aprilu smo se, kot vsako leto, udeležili
regijskega kviza Mladi in kmetijstvo, ki je letos
potekal v Ravnah pri Šoštanju. Skupaj s Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije so kviz organizirali
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člani Društva podeželske mladine Šaleške doline.
Tudi letošnje leto je kviz združeval dve regiji.
Celjsko regijo je zastopalo pet ekip, Koroško regijo
pa tri. Kot je že v navadi, je kviz sestavljen iz štirih
krogov vprašanj, v katerih skupina tekmovalcev
odgovarja na vprašanja izbirnega tipa in vprašanja
DRŽI/NE DRŽI. Tekmovalci so se pomerili v temah iz
treh področij: semenarstvo, krškopoljski prašič in
travniki nature 2000. Naše društvo je zastopala
ekipa v sestavi treh deklet: Ema Skok, Neža
Župančič in Petra Kreča.

Vse so se odlično odrezale, saj smo po njihovi
zaslugi zasedli odlično drugo mesto. Na državni
kviz, ki je potekal 4. 6., se je uvrstila prva ekipa iz
vsake regije.
Po dveh letih premora so letos zopet potekale
kmečke igre. Najprej smo se udeležili Regijskih
kmečkih iger, ki so jih skupaj z Zvezo slovenske
podeželske mladine organizirali člani Društva
podeželske mladine Spodnje Savinjske doline.
Tekmovanje je potekalo dne, 24. 6. 2022, v bližini
Dobriše vasi v Petrovčah. Ekipe tekmujejo v petih
igrah, in sicer: v košnji, grabljenju, »Kdo ma več? Jst
mam več!«, »Ta dom´č cpiv« in zadnji igri, ki se
imenuje Igra presenečenja, saj tekmovalci na dan
tekmovanja izvedo podrobnosti same igre. Kosec in
grabljica tekmujeta posamično, v ostalih igrah pa
sodeluje celotna šestčlanska ekipa. Naše društvo se
je tekmovanja udeležilo z ekipo v sestavi: Martin
Cestnik, Natalija Jelen, Neža Zupančič, Lucija Skok,
Amadej Kreča in Žan Stiplošek. Posamezne igre so
nam šle dobro od rok, saj smo izmed vseh petih
ekip celjske regije zasedli prvo mesto in se s tem
uspehom uvrstili na 36. državne in 13. mednarodne
kmečke igre.

V soboto, 2. 7. 2022, smo se z avtobusom odpravili
na Gorenjsko, natančneje v Goriče, kjer so potekale
36. državne kmečke igre. Ker je bila njihova izvedba
pretekli dve leti onemogočena, so jih letošnje leto
organizirali zmagovalci 33. državnih kmečkih iger,
člani Društva kranjske in tržiške podeželske
mladine. Tekmovanje je potekalo že od 13. ure

dalje, saj je tekmovalo kar 26 ekip iz celotne
Slovenije. Po slavnostni otvoritvi, uvodnih
pozdravih in blagoslovu gospoda župnika Martina
Goloba, so se 36. državne kmečke igre pričele.
Najprej so na tekmovalna polja stopili kosci z
najrazličnejšimi velikostmi kos in pričeli s košnjo.
Nato so se v grabljenju in postavljanju kopic
preizkusile grabljice. Medtem, ko so po končani
drugi igri člani Zveze slovenske podeželske
mladine, Kmetijsko gozdarske zbornice Kranj in
Društva koscev in grabljic Slovenije ocenjevali
tekmovalna polja, je sledila predstavitev kmetijske
mehanizacije podjetja Grapak. Vsi tekmovalci so si
lahko ogledali najrazličnejše stroje, pripravili pa so
tudi demonstracijo spravila sveže krme. Po krajšem
odmoru, namenjenemu osvežitvi s pijačo, smo
nadaljevali z ostalimi igrami; vse so sovpadale z
značilnostmi Gorenjske. Ta je znana po pridelavi
krompirja, čebule, po izvrstni hrani in smučiščih. V
igri »Kdo ma več? Jst mam več!« so morali
tekmovalci, karseda hitro, iz ene strani
tekmovalnega prostora na drugega, preko ovir
prenesti čim več poljščin. Več pridelkov je
pomenilo več točk. Gorenjska je znana tudi po tem,
da je skoraj na vsaki gorenjski domačiji kuhajo
žganje, zato je bila igra »Ta dom´č cpiv«
povezana prav s to kmetijsko panogo.
Tekmovalci so morali po principu štafete
čez ovire prenesti kar 50 polen, prav tako
so morali preko krošnje premetati čim več
namočenih gob. Ko so omenjeno storili, je
sledil zadnji del igre, ko so tekmovalci s
kozarci morali prenesti čim večjo količino
vode. V zadnji igri sta se dva tekmovalca
preizkusila v molži, ostali štirje tekmovalci
pa so morali preko ovir prenesti čim več
mleka v skupno posodo. Zadnje tri igre so
bile časovno omejene na tri minute, v tem
času je morala ekipa zbrati čim več točk.
Tekmovalci so morali prenesti čim večjo
količino vode. Morda se na prvi pogled zdi
enostavno, vendar tri minute pretečejo izredno
hitro, zato mora ekipa delovati usklajeno in s polno
paro. Prav tako morajo biti tekmovalci izjemno
pazljivi, saj se napake kaznujejo s kazenskimi
točkami.
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Tekmovanja smo se udeležili z ekipo v sestavi:
Martin Cestnik, Ema Skok, Lucija Skok, Tanjuša
Lukman, Amadej Kreča in Nejc Sirše. Skupno smo
zasedli 9. mesto. Prestižen naslov državnih prvakov
so si prislužili tekmovalci Društva podeželske
mladine Slovenske Konjice.
Društvo podeželjske mladine Tabor

IZLET NA GORENJSKO
kateri je omogočen zipline. Najpogumnejše članice
so ga celo preizkusile.

Po kosilu smo se odpeljali k jezeru Jasna, kjer smo
izlet zaključili z uživanjem v senci in odličnim
sladoledom v roki.

V soboto, 25. junija 2022, smo se v jutranjih urah
odpeljali proti prelepi Gorenjski. Najprej smo se
odpravili v Planico, kjer nas je že pričakovala
prijazna vodička.
Razkazala nam je Nordijski center, nato smo se s
sedežnico odpeljali na vrh skakalnice, kjer je bil
prekrasen razgled. Zatem smo odšli na letalnico, na
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Društvo žena in deklet

ZAJČEVI DNEVI 2022
V sodelovanju s Planinskim društvom Tabor so tudi
letos na Zajčevi koči, 2. in 3. julija 2022, potekali
tradicionalni zajčevi dnevi. Lepo vreme in
sproščeno vzdušje je na kočo privabilo mnogo
planincev in ljubiteljev zajčjih jedi.

Planinskemu društvu se iskreno zahvaljujemo za
odlično sodelovanje, vsem obiskovalcem pa za
izkazano zaupanje in podporo.
Hvala in se vidimo prihodnje leto.
Društvo žena in deklet

IZ DOMAČE ŽUPNIJE
PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA – NAJVEČJI MARIJIN PRAZNIK
Prazniki so začimba življenja, sladkost prostega
časa, izziv za lepoto medčloveških odnosov.
Zagotovo so takšni prav vsi Marijini prazniki.
Praznik Marijinega vnebovzetja je med Slovenci še
posebej priljubljen. To je najstarejši in največji
Marijin praznik. Praznik ima na Slovenskem več
različnih imen. Največkrat mu pravimo veliki
šmaren, pa tudi velika maša, redkeje velika
gospojnica, pa še druga bolj krajevna imena ima.
Vsa imena pa želijo poudariti, da je to Marijin
praznik in poudariti Marijino veličino. V Sloveniji je
Mariji posvečenih okrog 320 cerkva, od tega
največji del prav Mariji vnebovzeti.
Običajno slovenski škofje svoje vernike na ta
praznik v škofijskih romarskih središčih še posebej
nagovorijo. Tako je bilo tudi letos. Prav vsi škofje so
v svojih nagovorih povabili k molitvi in delu za mir,
sožitje, sodelovanje. Poudarili so, da je kristjan
dolžan storiti vse kar more, da bi bil svet
pravičnejši. Vabili so k življenju po Božji besedi.
Opozorili so, da se dogajajo velike spremembe in,
da so pred nami drugačni časi. Eni so bolj direktno,
drugi malo manj, poudarili svetost življenja od
njegovega spočetja do naravne smrti in
spoštovanje Božjega stvarstva. Nekateri so še
posebej poudarili pomen družine, katera temelji na
zvezi moža in žene. Bog je namreč človeka ustvaril
kot moža in ženo. Drugi so poudarjali pomen prave

ljubezni, ljubezni, ki ni sebična ampak je podoba
Božje ljubezni. Prav vsi pa so zaključili s posvetilno
molitvijo slovenskega naroda Mariji.
Že 11-to leto iz naše župnije, skupaj z župljani
Gomilskega romamo peš v Petrovče, kjer je
osrednje romarsko središče celjske škofije in je
tamkajšnja bazilika posvečena Mariji vnebovzeti.
Letos nas je romalo 26, od tega 8 iz naše župnije.
Romanje je podoba našega zemeljskega življenja.
Smo navdušeni, utrujeni, premagujemo ovire,
občudujemo lepoto poti in narave, se pogovarjamo
s sopotniki, molimo, pojemo, srečujemo druge
ljudi, si vzamemo trenutke za počitek, malico, se
med seboj spodbujamo, si pomagamo, ….. in
imamo skupen cilj – Božja hiša.

V Petrovčah je osrednjo romarsko sveto mašo
daroval celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. Med
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drugim je poudaril, da Marija ni šla v nebesa,
ampak je bila v nebesa vzeta. Tudi mi smo na
Marijini poti in naš
cilj je, da bomo
poslednji dan vzeti
v nebo. Zato nas je
ob
zaključku
svojega nagovora
najprej povabil k
temu, da smo se
sami izročili Mariji.

srca. Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte
za življenje in bi mladim odkrivale duhovne
vrednote. Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da
bi v zvestobi evangeliju gradila edinost. Tebi
izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v
luči vere in krščanskega izročila. Tebi izročamo naše
rojake po svetu, da bi ostali zvesti Bogu in svoji
domovini. Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj
posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči
svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, ki živi in
kraljuje vekomaj. Amen.

To smo storili z
molitvijo: O Gospa
moja, o Mati moja,
tebi
se
vsega
darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes
posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje
srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o
dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in
posest. Amen.

Takoj za tem pa nas je škof povabil še k izpovedi
vere. Velika množica ljudi (polna cerkev in zunanji
šotorski prostor) je tako glasno in prepričljivo
nadaljevala: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina
njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil
spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;
trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v
grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih
vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta
vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in
mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško
Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov;
naše vstajenje in večno življenje. Amen.

Nato smo skupaj s škofom nadaljevali s posvetilno
molitvijo
slovenskega
naroda
Mariji:
Presveta Devica Marija! Ti si Jezusova mati: ti si ga
pod srcem nosila, ga rodila in z njim pod križem
trpela. Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino. Tebi izročamo
sami sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja

Za obiskovalca odprtega srca, vernika, kristjana, lep
trenutek, ki se te dotakne.

SEPTEMBER 2022 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU
Začetek meseca septembra v župniji običajno
najbolj zaznamuje začetek verouka. Tudi letos
pričakujemo, da bo tako. Verouk je, vsaj tako
upamo in se trudimo, pomembna pomoč staršem
pri verski vzgoji otrok. Vse dosedanje veroučence
vabimo, da se verouku ponovno pridružijo, pa tudi
nove, predvsem prvošolčke vabimo k vpisu. Seveda
otrok naj verouk obiskuje z vednostjo staršev, še
več, ob skrbni podpori staršev. Verouk ni obvezen
kot osnovna šola, vendar, če otroka vpišete k
verouku pričakujemo, da upoštevate osnovna
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pravila verouka. Urnik verouka bomo objavili v
župnijskih oznanilih.
Prvi četrtek v mesecu (1. september) je v naši
župniji dan molitve za duhovnike, njihovo
stanovitnost, svetost in zdravje. Posebej molimo in
prosimo ter izročamo v Božje varstvo duhovnike
naše župnije. Molimo in prosimo tudi za nove
duhovne, redovne in misijonske poklice tako v naši
župniji, kot v vsej vesoljni Cerkvi. Z molitvijo
pričnemo 30 minut pred večerno sveto mašo.

Prvi petek v mesecu (2. september); vsak prvi
petek v mesecu, je naš duhovni pomočnik dr. Alojz
Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli
razloga ne morete priti v cerkev in vam na vašo
željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo
tudi za sv. spoved ali sv. bolniško maziljenje ali pa
samo za klepet. Sv. papež Janez Pavel II. je večkrat
ponovil: »Ne bojte se Kristusa!«. Mi pa dodajamo:
»Ne prinaša bolečin ali smrti, temveč upanje in
tolažbo«.

nenačrtovanih del: menjava lesenih oken s
polknami na zvoniku in na željo številnih župljanov
obnova ure na zvoniku. Obnovljen je samo zunanji
del ure. Stroškovno dražji del obnove ure nas še
čaka v notranjosti zvonika. Vabimo in prosimo vas
k darovanju za pokritje manjkajočih sredstev in se
vam v naprej najlepše zahvaljujemo in kličemo Bog
obilno povrni. Darujete lahko v puščico, osebno
našima duhovnikoma ali pa na TRR št: SI 56 0483
5000 3307 466 odprt pri Novi KBM, namen:
ZVONIK.

Dr. Pirnata lahko pokličite na tel. št.: 040 429 894.
Nedelja, 25. september, Slomškova nedelja
Že nekaj časa so končana obnovitvena dela na
zvoniku naše župnijske cerkve. Žal je po
zaključnem računu ostal precejšen dolg, skoraj
20.000,00 EUR. Polovica ga je nastala zaradi

Razpored svetih maš, rednih in prazničnih ter
njihovih namenov in ostalih župnijskih dogodkov v
mesecu septembru bomo objavili v tedenskih
župnijskih oznanilih.
Vida Slakan

OGLASI
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...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC
 Tepežni dan (28. 12.) oblačen, k letu ne boš kruha lačen. 
 Česar
srpan ne skuha, tudi Kimavec ne prekuha. 
 Veliki
Če v januarju ni snega, šele april ga da.
 Če
v januarju
mraza poka,
jeseni
s sadjem
preobloženo
stoka. 
Tilen drevje
(1. 9.) od
oblačen,
meglen,
grda,
deževna
jesen.
 Ako na Mateja (21. 9.) sonce sije, kmalu lepa jesen zasije.

»Vse kar se moramo odločiti je,
kaj storiti s časom, ki nam je dan.«
R. R. Tolkien

KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.

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

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora:
Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna
fotografija: hrib Krvavica – avtor Andi Turnšek. Poštnina plačana pri
pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino
in slovnično formo. Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju
neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu
posameznika ali institucije. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo
stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine
Tabor. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev
(društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski
obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje
do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcinatabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, OŠ
Vransko-Tabor, Vrtec Tabor, Naš Dom, TD Tabor, DPM Tabor, M.
Pustoslemšek, PGD Polzela, GZ Žalec, PGD Kapla-Pondor, PGD
Ojstriška vas-Tabor, Maja Mirosavljević, Anita Zupanc, Društvo žena
in deklet, Kmetija Pošebal, s. p., Marija Orožim.
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