Pozdrav urednice izpod Krvavice
Novorojenčki in prvošolčki pri županu
V mesecu cvetenja, mesecu maju, je župan sprejel najmlajše
Taborčane, in sicer tiste, ki so se rodili po 15. aprilu lani, in tiste, ki
bodo letošnjo jesen prvič prestopili šolski prag. Tako smo povabili 21
novorojenčkov, kar je za 6 manj kot lani, in kar 21 bodočih
prvošolčkov, kar je za 8 več kot lani. Iz proračuna je občina vsakemu
izmed njih zagotovila darilo. Novorojenčkom je namenila 150 evrov,
prvošolčkom pa je poklonila simbolično pozornost – nekaj sladkega,
rumeno rutico in kresničko. Na prireditvi, ki je potekala v Domu
krajanov Tabor, je dogajanje popestril nastop otrok iz vrtca in šole
pod vodstvom Manje Majcen. Ob koncu pa je otroke in njihove starše nagovoril tudi župan Anton Grobler. Po uradnem
delu so za prigrizek poskrbele članice Društva žena in deklet občine Tabor. Vsem sodelujočim pri pripravi sprejema se ob
tej priložnosti iskreno zahvaljujejo. Udeležba mladih sončkov je potrdila, da se za prihodnost Tabora ne gre bati. Za konec
dodajam še verz:
Največja ljubezen, ki jo lahko podariš otroku, je, da mu pokažeš, da verjameš v njegove sposobnosti, otroci bodo skušali
upravičiti tvoje zaupanje (pozitivnemisli.com).
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica
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Iz županovega kabineta
Maj, najlepši mesec
Včasih je to držalo in verjetno še drži.
Lokalna skupnost je še kar pod vplivom aprilskih
dogodkov.
Najprej zahvala vsem, ki ste aktivno sodelovali za 18.
slavnostno sejo in 24. Šentjurski sejem. Kljub neugodnim
vremenskim razmeram je bil tudi sejem dobro obiskan.
Novost –
tekmovanje sekačev je tudi popestrilo
obsejemsko dejavnost. Električni avto v povorki tudi ni
bil neopazen.

V maju je bil koncert našega pevskega zbora, ki je z
novim pevovodjem pokazal novo širino petja.
Sprejem novorojenčkov naše lokalne skupnosti in
prvošolcev ob svetovnem dnevu družine nas navdaja z
optimizmom.
Do konca meseca se bo zgodila GUŠTIJADA in imeli
bomo 14. sejo OS, ki bo vsebovala nekaj pomembnih
točk za našo lokalno skupnost. Vabim vas, da aktivno
spremljate in pregledate gradivo na spletu.

Vreme – snežne padavine in z njimi zmrzal v tednu takoj
po sejmu so tudi pri nas pustile občutne posledice. Škoda
je evidentirana in čakamo na nadaljna navodila.

Župan Tone Grobler

Občinska uprava sporoča in obvešča
Ureditev okolice kapele
Na naše izročilo, prednike, kulturo, zgodovino v našem okolju spominjajo poleg
spomenikov tudi kapelice, ki so nepogrešljiv del praktično vsake slovenske vasi. V
Taboru ob občinskem gozdu stoji ohranjena in skrbno urejena kapelica, ki pa smo jo v
teh dneh še polepšali. Ob njej je stala stara lipa, ki je predstavljala nevarnost za
okolico, sploh za udeležence v prometu, zato jo je bilo potrebno odstraniti. Na istem
mestu že raste nova, tudi potka do kapele je obnovljena in urejena, gozd in kraj se
tako že kažeta v lepši podobi.
Ana Leskovšek

Trajnostni razvoj je osnovna usmeritev Savinjske regije
V letu 2014, ko je bila podpisana Deklaracija trajnostnega
razvoja Savinjske regije, je Razvojna agencija Savinjske
regije (RASR) kupila električni avtomobil Peugeot iON.
Avtomobil varuje naravo, ker nima izpustov ogljikovega
dioksida v ozračje in ne onesnažuje okolja s hrupom. RASR
z njim popestri slavnostne in druge dogodke, hkrati pa širi
sporočilo o trajnostnem razvoju, njegovi uveljavitvi in
promociji.
V tednu, ko je Občina Tabor praznovala, ste lahko to
električno vozilo opazili na naših cestah, z njim pa smo
sodelovali tudi v paradi na Šentjurskem sejmu. Iz Tabora
smo vozilo predali v uporabo na Občino Vransko, RASR pa
se zahvaljujemo za možnost izposoje in preizkusa.
Ana Leskovšek
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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@pravnak
linika.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
Le čevlje sodi naj kopitar …
V prejšnji številki občinskega glasila (marec 2016) je bil
objavljen Zapisnik 7. seje Nadzornega odbora, z dne 18.
2. 2016.
V zapisniku se v 3. sklepu pojavlja analiza javnozasebnega partnerstva (JZP) s pripombo velikega
negativnega vpliva na finančno konsolidacijo občinskih
financ ter veliko napako prejšnjega vodstva občine – beri
župana Vilka Jazbinška.
V smislu zaščite dobrega imena si dovoljujem podati
naslednje pripombe na zapisane ugotovitve, ki niso samo
škodoželjne in uperjene proti moji osebnosti, temveč tudi
nezakonite ter strokovno zgrešene. Še več, v svoji
škodoželjnosti uperjene celo proti največji pridobitvi
lokalne skupnosti v zadnjem desetletju – izgradnji
popolne devetletne osnovne šole ter urejenega
predšolskega varstva otrok.
Svoje trditve utemeljujem na naslednjih dejstvih:
Pomen javno-zasebnega partnerstva (JZP)
Ker javni sektor za namene investicij javnega interesa
nima dovolj denarja, se poslužuje novega sistema
financiranja – vlaganje zasebnega kapitala v javni sektor.

V Sloveniji zadeva nikakor ne more zaživeti predvsem
zaradi tega, ker javni sektor s svojim zbirokratiziranim
sistemom odganja še tiste redke zainteresirane zasebne
investitorje, v tujini pa je ta oblika financiranja že precej
utečena. Lep primer je večina avtocest na Hrvaškem.
Pravkar je pri nas aktualen poskus javno-zasebnega
partnerstva pri izgradnji drugega železniškega tira
Koper–Divača, vendar še prej država izvaja nujne
popravke Zakona o javnih naročilih (JZN), ker obstoječa
zakonodaja deluje preveč zaviralno. Javno-zasebno
partnerstvo uravnava sicer specialni Zakon o javnozasebnem partnerstvu (ZJZP), kjer pa ta zakon ne pokriva
specifičnosti posameznega projekta, pa se smiselno
uporablja tudi Zakon o javnih naročilih. Bistvo javnozasebnega partnerstva pa je, da večino rizika prevzame
zasebni partner, saj si svoj finančni vložek lahko povrne
šele v nekaj letih (običajno 15 do 20 let).
Zakaj se je v Taboru II. faza OŠ gradila po sistemu
JZP?
Ker je država odklonila sofinanciranje II. faze izgradnje
osnovne šole (7., 8. in 9. razred) in ker se občina ni mogla
zadolžiti (zakonska omejitev), je občinski svet leta 2009
potrdil predlog javno-zasebnega partnerstva, ki ga je
zaradi velike zahtevnosti in kompleksnosti pripravila
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specializirana inštitucija Inštitut za ekonomiko, pravo in
informatiko, zavod iz Ljubljane. Inštitut je pripravil vse
pravne osnove sistema javno-zasebnega partnerstva ter
projekt vodil in nadziral v vseh fazah priprave in izbire
zasebnega partnerja. Po zakonu je podpisano pogodbo o
javno-zasebnem partnerstvu bilo potrebno dostaviti tudi
ministrstvu za finance, ki na vsebino pogodbe ni imelo
nobenih pripomb.
Kakšna je karakteristika JZP pri izgradnji šole v
Taboru?
Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu je predvidela
sistem DBOT (projektiraj, zgradi, upravljaj, prenesi v
last). Gre torej za kompletno izgradnjo z vso opremo in
inventarjem ter 20-letnim vzdrževanjem objekta in
opreme. V tem času je zasebni partner tudi lastnik, po
preteku pogodbe pa se lastninska pravica prenese
brezplačno na občino. Sklenjeno javno-zasebno
partnerstvo ima značaj mešanice koncesijskega
partnerstva (projektiranje, izgradnja, vzdrževanje) ter
javno-naročniškega (izobraževanje preko javnega
šolstva). Pri izvajanju takšnega projekta je nujno
upoštevati smiselno kombinacijo zakonodaje, ki je
pokrita z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (ZJTP)
ter Zakonom o javnih naročilih (ZJN).
Kaj javno-zasebno partnerstvo predstavlja stroškovno
za občinski proračun?
Odločitev za javno-zasebno partnerstvo je temeljila na
osnovni predpostavki, da stroški javno-zasebnega
partnerstva na letnem nivoju ne bi bistveno presegali
obstoječih stroškov, ki nastajajo s šolanjem učencev 7., 8.
in 9. razreda na šoli na Vranskem. Stroški avtobusnih
prevozov učencev in nadomestila za uporabo šolskih
kapacitet so znašali letno okrog 60.000 evrov, vendar bi
se cena uporabe šole bistveno povečala zaradi izgradnje
nove športne dvorane na Vranskem, ki jo šola uporablja
za pouk telesne vzgoje. Strošek javno-zasebnega
partnerstva na letnem nivoju pa znaša približno 75.000
evrov. Če pa upoštevamo še hkratno bistveno pridobitev
širitve jedilnice ter energetske sanacije šole iz I. faze
izgradnje ter Doma krajanov, ki služi kot telovadnica,
pridemo do prihranka okrog 20.000 evrov, kajti samo
pri ogrevanju se je strošek zmanjšal za okrog 17.000
evrov.
Stroškovna kritika avtorjev zapisnika torej ne vzdrži, saj
se stroški šolanja zaradi sklenjenega javno-zasebnega
partnerstva niso povečali, čez približno 15 let pa bo
predmet javno-zasebnega partnerstva v celoti prešel v last
občine, do takrat pa jo mora vzdrževati zasebni partner.
Moje osebne ugotovitve (v zvezi z objavljenim
zapisnikom)
1. Občina je junija 2015 izvedla poziv za zbiranje
ponudb za izvedbo notranje revizije za
zaključni račun za leto 2014. Eden glavnih

2.
3.

4.

5.

6.

pogojev ponudnikov je ustrezna referenca
izvajanja revizij po različnih občinah.
Izbrana je bila revizijska družba Revidera iz
Slovenske Bistrice.
V revizijskem poročilu o zaključnem računu za
leto 2014, ki ga je izdala Revidera pa se pojavi
še poročilo o pravnih temeljih izvedbe JZP iz
leta 2009, kar pa nima nič skupnega s
pogodbenim revizijskim naročilom občine za
revizijo zaključnega računa 2014!?
Iz tega je razvidno, da je šlo s strani občine do
kršitve Zakona o javnih naročilih, saj so revizijo
javno-zasebnega partnerstva naročili naknadno,
šele po izbiri izvajalca notranje revizije, kar je
kršitev zakona. Revidera seveda nima nobenih
referenc s področja revizij javno-zasebnega
partnerstva, kar je razvidno tudi iz njihovega
poročila, ki upošteva zgolj Zakon o javnih
naročilih ne pa tudi Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu.
Računsko sodišče RS je na Občini Tabor
izvajalo zunanjo revizijo za proračunsko leto
2010 za vsa javna naročila, vendar je iz revizije
izločilo
javno-zasebno
partnerstvo
z
obrazložitvijo, da javno-zasebno partnerstvo
spada pod zakonodajo Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu, oni pa preverjajo zgolj in samo
pravilnost izvajanja javnega naročanja.
Nadzorni odbor Občine Tabor ima mandat za
obdobje 2014–2018 in nima nikakršnega
pooblastila supernadzora za pretekla obdobja,
kajti za to je pooblaščeno samo Računsko
sodišče RS. Vsebina njihovega zapisnika, ki se
nanaša na javno-zasebno partnerstvo in posega v
leti 2009 in 2010 je torej povsem nelegitimna in
izkazuje zgolj zlorabo javne funkcije v zasebne
namene, kjer se želi diskreditirati mene
osebno. Vsaj po sestavi nadzornega odbora je
moje sklepanje povsem upravičeno.

Sklepna misel
Že kar nekaj generacij učencev je tudi po zaslugi uspešno
izpeljanega projekta javno-zasebnega partnerstva oziroma
uspešne
izgradnje
popolne
devetletke
celotno
osnovnošolsko obdobje preživelo v domačem kraju, kar
zagotovo pozitivno vpliva na njivo pripadnost domačemu
kraju. Jaz sem, žal, prišlek od drugod, ki imam za čas
svojih treh županskih mandatov kar nekaj zaslug, da je
poleg popolne devetletne šole in vrtca uspela tudi
izgradnja najnujnejše infrastrukture (občinska zgradba,
energetska sanacija šole, vrtca in Doma krajanov,
prostorske možnosti za društva, centralna čistilna
naprava, kanalizacija, kar nekaj kilometrov cest, nova
naselja, sodobna opremljenost gasilskih društev …). Vse
to je v Tabor privabilo tudi mnogo novih prebivalcev
(povečanje prebivalcev za okrog 15 %) in to predvsem
mladih. To je strašansko pozitiven kapital neke lokalne
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skupnosti, ki pa ga mnogi v Taboru jemljejo zgolj kot
povečano breme kraja in sem jih na ta račun že tudi
dovolj slišal.
Pri sklepni misli pa mora biti vendarle najbolj udaren
zaključek. Ker se na morebitno nadaljevanje raznih
zapisnikov ne bom več odzival, naj bo za konec takole:
Država, ki ji sicer pripisujemo mačehovski odnos do
svojih državljanov, mi je za moje 40-letno delo dala
priznanje v obliki pokojnine. Kraj, ki sem mu v času
mojih treh mandatov župana posvetil 12 let ustvarjalnega
življenja, pa me preko svojih izvoljenih posameznikov

želi diskreditirati, saj je vendarle potrebno malce
upravičiti laži in intrige iz časa zadnjih lokalnih volitev.
Če posamezniki s tem želijo tudi malce skriti svojo
nesposobnost, tudi prav, vendar ne trudite se preveč –
tako kot sem se pojavil, sem tudi izginil. Z moje strani
niste več ogroženi!
Na koncu pa se vendarle sprašujem, ali v tem kraju res ne
obstaja zavedanje, da je urejena predšolska vzgoja in
popolna osnovna šola center vsega dogajanja ter pogoj za
obstoj življenja in prihodnost kraja?
Vilko Jazbinšek

Napotki pred potovanjem – preverite veljavnost vaših potovalnih dokumentov
Glavni potovalni dokument, s katerimi slovenski
državljan izkazuje svojo istovetnost v tujini, je potni list.
S potnim listom lahko potujete v vse države, medtem, ko
je krog držav, kamor lahko potujete z osebno izkaznico,
omejen. Vozniško dovoljenje, bančne ali davčne
izkaznice niso veljavni potovalni dokumenti.
Z veljavno osebno izkaznico lahko potujete v Albanijo,
Avstrijo, Andoro, Azori, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in
Hercegovino, na Ciper (razen S del Cipra), Češko, v Črno
goro, na Dansko, v Estonijo, na Finsko, v Francijo,
Grčijo, na Hrvaško, Irsko, Islandijo, v Italijo, na
Kanarske otoke, v Latvijo, Litvo, Liechtenstein,
Luksemburg, na Madžarsko, v Makedonijo, na Malto, v
Monako, Nemčijo, na Nizozemsko, Norveško, Poljsko,
Portugalsko, v Romunijo, San Marino, na Slovaško, v
Srbijo, Španijo, na Švedsko, v Švico in Veliko Britanijo.
Priporočamo vam, da ob načrtovanju dopustov v tujino
pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven
dokument za potovanje, pa tudi, kakšni so pogoji vstopa
v državo kamor potujete. Določene države pogojujejo
vstop na svoje ozemlje s tem, da mora biti potovalni
dokument veljaven vsaj še določeno časovno obdobje (za
Turčijo npr. še vsaj pol leta) ali s predhodno izdajo vize.
Kateri dokument boste izbrali za vaše potovanje (kot tudi
ostale pomembne informacije o varnosti in pogojih
potovanja) lahko preberete na spletnih straneh
Ministrstva za zunanje zadeve.
Trenutno je čas izdelave potnega lista pet, osebne
izkaznice pa štiri delovne dni. V času dopustov se lahko
ta rok zaradi povečanega števila vlog tudi podaljša. Za
doplačilo je možna tudi prioritetna izdelava dokumentov.
To pomeni, da če vlogo oddate na upravni enoti
najpozneje do 11. ure, je vaš osebni dokument izdelan še
isti dan in ga lahko prevzamete na Upravni enoti Celje. V

primeru, da vlogo oddate po 11. uri, dokument praviloma
dobite naslednji delovni dan na upravni enoti, kjer ste
vložili vlogo. Vloga za izdajo osebnega dokumenta se
lahko vloži le osebno.
Tudi otrok, ki potuje v tujino, potrebuje za prehod meje
svoj potni list oz. osebno izkaznico (če se v državo lahko
potuje tudi z osebno izkaznico). Potovanje z rojstnim
listom ni mogoče.
Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice za
otroka vloži njegov starš oz. zakoniti zastopnik na kateri
koli upravni enoti ali krajevnem uradu. K vlogi za izdajo
potnega lista ali osebne izkaznice je potrebno predložiti v
uničenje star dokument (če ga je otrok že imel) in
fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm oz. ustrezno
potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji. Otrok, ki je
starejši od 8 let, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti
in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge. Ob izdaji
biometričnega potnega lista po dopolnjenem 12. letu
starosti otroku odvzamemo na upravni enoti tudi dva
prstna odtisa. Ne pozabite preveriti veljavnosti
potovalnih dokumentov otrok, saj se ti izdajajo s krajšo
veljavnostjo (zgolj 3 leta ali 5 let), kot za odrasle osebe
(10 let).
Posebne zahteve, poleg zahteve po veljavnem potnem
listu ali osebni izkaznici, lahko veljajo tudi za otroke, ki
potujejo sami ali z odraslim, ki ni njihov zakoniti skrbnik,
ali s samo enim od staršev. Morda bo otrok za potovanje
potreboval soglasje oz. pooblastilo, ki ga podpišejo
njegovi starši, drugi od staršev ali zakoniti skrbniki.
Pogosto je potrebno, da je pooblastilo podpisano in
overjeno na upravni enoti oz. pri notarju. Trenutno ni
predpisov EU, ki bi urejali to področje – vsaka država
EU sama odloči, ali bo zahtevala takšne dokumente.
Preden se otrok odpravi na pot, preverite vse informacije
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o potrebnih dokumentih za vstop v državo, v katero bo
otrok potoval.

vrnitev. K vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev morate
predložiti dve fotografiji.

Na potovanju se vam žal lahko zgodijo tudi precej
neprijetne situacije, npr. da pogrešite, izgubite ali vam
nekdo ukrade vaš potni list ali osebno izkaznico. V
tem primeru ste to dolžni naznaniti čim hitreje,
najkasneje pa v roku 8 dni, na kateri koli upravni enoti,
če se vam to zgodi v tujini, pa najpozneje v 30 dneh na
diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v tujini oz. v roku 8 dni po prihodu v Slovenijo.
Prijava na policijski postaji ne zadošča, opustitev
naznanitve pa je dejanje, ki lahko privede do zlorabe
vašega dokumenta in vaše identitete ter hkrati prekršek,
za katerega je predpisana globa. Prav tako je pomembno,
da dokumenta, ki ste ga naznanili kot pogrešanega,
ukradenega ali izgubljenega, pa ste ga ponovno našli, ne
uporabljate več, saj imate lahko pri prehodu meje težave.

Če pa boste potovali z lastnim vozilom preverite
veljavnost vašega vozniškega dovoljenja in tehnično
brezhibnost vozila. Večina evropskih držav priznava
slovensko vozniško dovoljenje, nekatere pa izrecno
zahtevajo mednarodno dovoljenje. Koristne informacije
in nasvete za potovanje z avtomobilom boste našli na
spletnih straneh AMZS, kjer vam lahko izdajo tudi
mednarodno vozniško dovoljenje.
Vsem tistim, ki nameravate na potovanje vzeti vašega
hišnega ljubljenčka, priporočamo, da si preberete
informacije o potovanju z živalmi na straneh
Veterinarske uprave RS.
Na koncu naj vam zaželim le še prijetno in brezskrbno
potovanje.

Svetujemo vam, da se, kadar ostanete brez potnega lista
ali osebne izkaznice v tujini, obrnete na najbližje
diplomatsko konzularno predstavništvo Republike
Slovenije. Za prihod domov vam bodo izdali potni list za

Simona Stanter, načelnica

Pomoč na domu zelo ugodno
Vstopamo v deveto leto odkar za območji Vranskega in Tabora izvajamo storitev pomoči družini na
domu.
Dnevno se odzivamo na potrebe ljudi v obliki oskrbe vseh tistih, ki imajo doma zagotovljene bivalne in druge pogoje za
življenje, so pa zaradi starostne, invalidske ali druge zdravstvene omejenosti ogroženi do te mere, da se ne morejo
oskrbovati in negovati sami, sorodstvo pa tovrstne oskrbe iz različnih razlogov ne zmore. Socialne oskrbovalke v
domačem okolju izvajajo gospodinjsko pomoč, pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov. Najpogosteje domov prinašajo kosilo ter nudijo pomoč pri umivanju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Marsikje boste oskrbovalke srečali trikrat dnevno, čisto vse dni v letu, ali pa le enkrat tedensko. Z urnikom se povsem
prilagodimo potrebam ljudi, ki nas potrebujejo. Od marca dalje je cena storitve zelo ugodna, saj znaša le 3,56 € za
opravljeno uro.
Mojca Hrastnik

Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev na Debelem rtiču
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec v
sodelovanju z ZZZS organizira zdravstveno letovanje
otrok in šolarjev v Mladinskem zdravilišču in letovišču
Rdečega križa Slovenije Debeli rtič od 1. do 8. avgusta
2016.
Letovanja se lahko udeležijo otroci in mladostniki od 5.
do 19. leta starosti, ki imajo v medicinski dokumentaciji
v letih 2015 in 2016 zapise o najmanj dveh
hospitalizacijah ali so bili najmanj dvakrat bolni.
Nastanitev: Mladinski dom Veverička Debeli rtič

Termin: 1. 8. 2016 (kosilo)–8. 8.
2016 (zajtrk) – avtobusni prevoz z avtobusne postaje
Žalec.
Cena za 7-dnevno letovanje:
- 87,00 evrov za otroka;
- 10,00 evrov za otroka iz socialno ogrožene
družine.
Cena vključuje:
- polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja,
dopoldanska in popoldanska malica) v jedilnici
Natura;
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-

-

-

24-urno varstvo otrok s 5 vzgojitelji;
namestitev v večposteljnih sobah v Mladinskem
domu Veverička (skupne sanitarije,
večnamenski prostor);
kopanje v notranjem bazenu ali zunanjem
bazenu z morsko vodo;
uporabo športnih površin (košarkarsko,
odbojkarsko, nogometno igrišče, trim steza s 17
postajami);
animacijski program po programu zdravilišča;
24-urno zdravstveno oskrbo.

Prijave:
- prijavnici sta na voljo na sedežu RKS – OZ
Žalec in na spletni strani: http://zalec.ozrk.si;
- prijavnico in potrdilo zdravnika pošljite do 31. 5.
2016 na naslov: RKS – OZ Žalec, Hmeljarska

-

ulica 3, 3310 Žalec ali po e-pošti:
zalec.rk@gmail.com;
po prejeti prijavi staršem po pošti pošljemo
položnice za plačilo letovanja,
starši pravočasno prejmejo dodatne podatke in
navodila za letovanje.
Matjaž Črešnovar,
sekretar

RKS – Območno združenje Žalec, Hmeljarska ulica 3,
3310 Žalec
tel.: 03 5716 616, faks: 03 828 16 17, GSM: 041 601 751
e-pošta: zalec.ozrk@ozrks.si, spletna stran:
www.zalec.ozrk.si

Varen prevzem azbestnih odpadkov le v Zbirnem centru Bukovžlak
Obveščamo vas, da je prevzem azbestnih odpadkov možen le v Zbirnem centru Bukovžlak v Celju.
V Simbiu namreč želimo zagotoviti varen prevzem azbestnih odpadkov, tako za občane kot za
zaposlene. Ker lahko preprečimo izpostavljenost nevarnim azbestnim vlaknom ter zagotovimo strokoven in varen prevzem
skladno s strogimi predpisi le v Zbirnem centru Bukovžlak v Celju, prevzem azbestnocementnih izdelkov od
povzročiteljev iz gospodinjstev od 30. 4. 2016 v Zbirnem centru Vransko - Tabor (Čeplje) ni več možen.
Na ta način bomo preprečili škodljiv vpliv azbestnih vlaken na zdravje ljudi. Odstranjevanje azbestnih odpadkov namreč
izvaja v ZC Bukovžlak oseba, ki ima okoljevarstveno dovoljenje.
Za razumevanje se vam zahvaljujemo.
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo (Tadej Ferlež: 03 425 64 27).
Vodja enote ločeno zbiranje odpadkov: Tadej Ferlež, dipl. org. menedž.
Direktor: mag. Marko Zidanšek

After eight v žalski knjižnici
22. aprila 2016 smo tudi v Medobčinski splošni knjižnici Žalec
povabili obiskovalce na prireditev v okviru projekta Noč knjige, v
katerem slovenske splošne knjižnice na svoj način proslavimo 23.
april, svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Prireditve so
namenjene promociji branja, založništva in zaščiti avtorskih
pravic. V Žalcu so prireditev poimenovali After eight v žalski
knjižnici. Metino ploščico, oblito s čokolado, so prvič izdelali v
Angliji leta 1962. Bila je edina slaščica, ki so si jo lahko privoščili
po večerji oz. po osmi uri. After eight, torej. Tudi v žalski
knjižnici smo se dobili po osmi uri. Obiskovalci so prišli v
prostor, osvetljen s plameni sveč. Z okusom po meti in čokoladi v ustih so poslušali predavanje Tomaža Majcna Britanske
legende. Izredno zanimivo. Sledilo je sladkanje s čajem in sadnim kruhom zeliščarice Fanike Burjan. V nadaljevanju
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večera je ljubiteljica in poznavalka Williama Shakespeara Lucija Cestnik iz Vrbja pri Žalcu tankočutno interpretirala nekaj
sonetov avtorja v angleščini in slovenščini. Njena je bila tudi predstavitev življenja W. Shakespeara, ki prinaša nemalo
izzivov za razmišljanje in pogovor. Vsak od obiskovalcev je prejel v rolico zavit sonet in marsikdo se je po premisleku
odločil in ga interpretiral zbranim. Malo pred dvaindvajseto uro se je knjižnica od obiskovalcev poslovila z zanimivim
prepletom naslovov avtorjevih dram in sonetov: "Blagorodne dame, velespoštovani gospodje, Mnogo hrupa za nič boste
morda rekli zdaj, ko je večer za nami. Kakor vam drago. Morda smo res takšni, da se zlahka ne prepustimo, da se vsak nov
dan sprašujemo biti ali ne biti. A vendar, ko je naša blodna misel ukročena trmoglavka, je vse lažje. Verjemite, v komediji
zmešnjav tega sveta dober konec vse povrne. Še to, preden greste: Imejte se radi. Ljubite trajno in neomajno. Ljubezni trud
zaman je namreč huda reč. Naj gori večno plamen sveč. Hvala, da ste bili tu …"
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Savinjčani beremo 2015/2016 – zaključna prireditev
V ponedeljek, 9. maja 2016, je bila ob 19. uri v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec zaključna prireditev projekta
branja starejših Savinjčani beremo 2015/2016. V projektu je letos sodelovalo 259 bralcev šestih občin Spodnje Savinjske
doline (Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko, Tabor in Žalec). Izbirali so z bogatega seznama knjig, ki ga je pripravila
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, vključeval pa je dela slovenskih in tujih avtorjev.
Na zaključni prireditvi, ki sta jo v dvojcu povezovala direktorica
Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik in Franci
Podbrežnik, glasbenik in moderator, je bila večina bralcev,
včlanjenih v projekt, nekateri župani občin, ki sodelujejo v
projektu, direktorji javnih zavodov Občine Žalec, ravnatelji
osnovnih šol Spodnje Savinjske doline, predstavnica MZK RS dr.
Helena Jaklič in drugi vabljeni. Gosta prireditve sta bila
pisatelj Tone Partljič in pisateljica Maja Gal Štromar, katerih dela
so brali v projektu. Duhovito predstavitev gostov so dopolnjevale
balerine Glasbene šole Risto Savin Žalec. Bralce je nagovoril
župan Občine Žalec Janko Kos, bibliotekarka Irena Štusej,
zadolžena za projekt branja, in predstavnica ministrstva dr. Helena Jaklič. Večer je zaključila glasbena gostja Nina
Pušlar z nekaterimi pesmimi iz muzikala Cvetje v jeseni ter še z drugimi.
Vzdušje so iz dvorane prenesli na pogostitev in druženje v avli, kjer so se bralci zadržali še dolgo v večer.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Zaključna prireditev bralnega projekta Tudi mali Savinjčani berejo (Tabor, Vransko)
V sredo, 13. aprila 2016, sta Občinska knjižnica Tabor in Občinska
knjižnica Vransko, ki sta enoti Medobčinske splošne knjižnice Žalec,
skupaj z Osnovno šolo Vransko - Tabor organizirali zaključno
prireditev bralnega projekta Tudi mali Savinjčani berejo v dvorani
Kulturnega doma na Vranskem. Dvorana je bila polna nadobudnih,
zvedavih in veselih otrok ter njihovih staršev in spremljevalcev.
Otroci, letos je pridno sodelovalo kar 119 otrok iz vrtcev Tabor in
Vransko, so prišli po zaslužena priznanja. Po uvodnih pozdravih
direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolande Železnik in
ravnateljice Osnovne šole Vransko - Tabor Majde Pikl sta sledila
nagovora župana Občine Tabor Antona Groblerja in župana Občine
Vransko Franca Sušnika. Oba sta v svojem nagovoru še posebej
poudarila pomen branja za nadaljnje življenje. Osnovna šola Vransko - Tabor je otrokom pripravila presenečenje, in sicer
igrico Zlatorog, ki so jo odigrali učenci Osnovne šole Vransko - Tabor pod mentorstvom Danijele Jeršič in Mateje Jelen.
Za pridno branje, sodelovanje in ustvarjanje sta se vsakemu otroku z medaljo zahvalila vranski in taborski župan.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
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Komedija Strogo zaupno nasmejala do solz
Sobota, 7. 5. 2016, je bila gledališko obarvana, saj je Dramska sekcija Teloh v razširjeni igralski zasedbi zasijala in
ponovno poskrbela, da je prešerni smeh donel po Domu krajanov Tabor in se razlegal izven njega.
Gledališka uprizoritev priredbe komedije Marca Camolettija Strogo zaupno je glede na predhodnji celovečerni komediji
Kadar se ženski jezik ne suče in Poročil se bom s
svojo ženo, ki so ju člani Dramske sekcije Teloh
uprizorili v prejšnjih letih, tudi tokrat obetala obilo
zabave. Obiskovalci smo dobili to in še več. Slabi
dve uri smo bili gostje v hotelu Slavija, kjer ni
manjkalo zapletov, humorja in jugonostalgije.
Odlična kostumografija in scenografija ter
prepričljiva in mojstrska igra vseh igralcev so nas
prepričale, da so gledališke poslastice, pod
režisersko taktirko Tanje Kastelic, izvrstne,
predvsem pa nepogrešljive za kulturni razvoj kraja.
Vsem nam, ljubiteljem gledališča, bo ta majska
sobota zagotovo še odzvanjala v spominu, vsi, ki pa ste premiero zamudili, imate ponovno možnost, da se do solz
nasmejite v petek, 10. junija, ob 20. uri v Domu krajanov Tabor, in se zabavate ob prigodah receptorja Sreča, Ivane
Pikolovske, Bruna, Lidije, Helence in drugih nepogrešljivih snovalcev zapletov.
Jasmina Pogačnik

Taekwon-doistka Saša Sirše je na EP v Solunu osvojila bronasto odličje
Med 11. in 17. aprilom 2016 je v Solunu v Grčiji potekalo že 31.
člansko, 22. mladinsko, 8. veteransko in 6. otroško evropsko
prvenstvo. Nastop na prvenstvu, kjer se je pomerilo rekordnih
705 najboljših tekmovalcev iz 31 evropskih držav, si je z
izpolnitvijo kvalifikacijske norme zagotovila tudi Saša Sirše iz
Tabora. Saša se je pomerila v članskih borbah nad 75 kg, kjer je v
prvem krogu z visoko prednostjo premagala Angležinjo Danielle
Williams in si s tem priborila nastop v polfinalu. V drugem krogu
pa se je pomerila z večkratno evropsko in svetovno prvakinjo
Ukrajinko Viktoriyo Gudzenko, kjer je po izredno izenačeni borbi
slavila Ukrajinka. Saša je na EP 2016 zasedla končno 3. mesto in
s tem upravičila pričakovanja trenerjev.
Slovenska reprezentanca, ki jo je letos sestavljalo 27 tekmovalcev, je evropsko prvenstvo 2016 zadovoljna zaključila z
devetimi zlatimi, tremi srebrnimi in enajstimi bronastimi medaljami, pokalom za najboljšega veterana in šestim mestom v
skupnem seštevku osvojenih odličij.
Ismet Ičanović, trener

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:

 1. aprila se je rodil 54 cm velik in 3990 g težek deček Davor staršema Darji Ljubič in
Dobrivoju Lučiću iz Tabora.
 13. aprila se je rodila 51 cm velika in 3720 g težka deklica Daša staršema Nataši Bergant in
Gregorju Lenku iz Črnega Vrha.
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.
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Iz vrtca in šolskih klopi
Nagajiva pomlad
V oddelku najmlajše skupine v vrtcu je živahno že vse leto, a sedaj nam
mrgoli še kaj drugega. Čas smo posvetili raziskovanju živalic, ki jih
najdemo na travniku, polju. Najprej so to bili Trije metulji, s katerimi smo
spoznavali barve in instrumente, saj sva za otroke pripravili glasbeno
pravljico. Iz metuljev se je razvila gosenica, ki je bila zelo lačna, zato smo jo
tudi zaplesali na Offenbachovo Trič trač polko. Otrokom je zlezla pod kožo,
zato jo večkrat zaplešemo. Nam ravno prav hitre male živali so tudi polž, ki
je slišal pesem o sebi, deževnika, ki si ju že upamo prijeti. Spoznali bomo še
trota, ki je najprijaznejša žuželka, saj slabo leti in ne piči. V našo zbirko
živali bomo dodali še kakšnega hrošča, da ga le najdemo.
Naj tudi vam pomladne dni popestri kakšna žuželka, a naj ne bo ravno klop,
o katerem Lila Prap pravi takole: Klop Črtomir iz Bovca nekoč v gozdu
sreča lovca in da bolje ga spozna, se mu na čelo prisesa.
Prijeten pozdrav, otroci z Matejo in Jernejo

Pozdravljeni, dragi prijatelji narave
Kar ne morem se načuditi, kako lepo ste uredili igrišče, ga okrasili, koliko paradižnika ste posejali, uredili gredice …
Občutek imam, da
bi še več, če bi
imeli kje. Kaj
pravite na novo
gredico,
čisto
novo
visoko
gredo, ki jo boste
sami napolnili in
nato tudi zasadili.
Veselo na delo, saj
vam jo bo naredil
g. Vinko, ki je
velik
prijatelj
narave
in
dobrotnik. S čim
jo boste napolnili?
Poglejte priloženo
skico
in
razmislite, kje bi
material dobili.
Ste
pogledali,
kako lepo rastejo maline in robida? Poleg ljubezni bodo potrebovale nekaj opore in nizko ograjo. Bi zmogli preplesti nekaj
vej in ustvariti gredico zanje?
Ko bi vedeli kako vam je Narava hvaležna za vašo skrb in nego. Vse, kar boste posejali in posadili, bo zraslo v okusne in
hranljive sadeže, ki vas bodo okrepili poleti.
Če vam uspe pripraviti še kakšno gredico, jo napolnite z zelišči, ki vas bodo grela vse tja do zime.
Prijetno pomladno brkljanje,
Friderik
10

Pozdravljeni, dragi prijatelji
Pred nami je čas popolnega razcveta. Narava nam pokaže
najlepše, kar zmore, da bomo čez mesece okušali
najslajše sadeže.
To čudovitost je vredno praznovati!
Naša občina praznuje 23. 4., ko goduje sv. Jurij, ki
prinaša zmago. Zmago, ko simbolično svetloba zmaga
nad temo, naj pri nas čistoča zmaga pred nesnago, red
pred zmešnjavo.

Se še spomnite, na kakšen način praznuje naš kraj in od
kod njegovo ime?
Naj vam pomagam, da takrat v naš kraj pride mnogo
ljudi, tudi z drugih krajev. Na kakšen način bi jih lahko
pozdravili in jim sporočili, da smo ponosni na svoj kraj,
ga negujemo in se z njim veselimo.
V poklon vam, dragi prijatelji, vam narava poklanja
semena in gomolje, nekaj ste jih pridelali sami, zato na
plan z njimi in v zemljo.

Da bo praznovanje pravo, zavihajmo rokave in napnimo
možgane. Potrudite se urediti igrišče, njegovo okolico.

Naj kali!

Kolikor zmorete uspešno.

Srečno prijatelji.
Friderik

Tokrat pa smo Friderika presenetili tudi mi, prijatelji narave. Delo smo si olajšali tako, da smo v goste povabili varovanke
Doma sv. Rafaela na Vranskem. Gospa Mojca Hrastnik je k nam na obisk pripeljala gospo Angelo, gospo Vero in gospo
Ivanko. Za njihov obisk smo se jim oddolžili s plesom in pesmijo vseh naših otrok. Hkrati smo jih povabili, da so se nam
pridružile pri delu na igrišču. Dokazale so, da so tudi one še kako spretne in da se z dobro voljo zmore vse. Prepričani smo,
da je bilo navdušenje ob obisku in skupen rezultat v veselje in ponos vsem.
Klavdija Konečnik

Aktivni mali sončki
Z udeleževanjem pri gibalno-športnem projetku Mali sonček smo v zadnjem času z otroki starostnega oddelka od 5 do 6
let na veliko preizkušali svoje gibalne sposobnosti in spretnosti. Na šolskem igrišču smo izvedli kolesarjenje. Pri vožnji s
kolesom so otroci premagovali različne ovire. Zelo uspešno so ovinkarili s svojimi »formulami«, kot so jih sami
poimenovali. V telovadnici pa smo lovili ravnotežje pri vožnji z rolerji in skiroji. Otroci so znova dokazali, da jim nobena
stvar ne predstavlja težav in ovir. Pogumno so se na rolerje podali tudi tisti, ki se še nikoli prej niso rolali.

Laura Strojanšek
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Plavalni tečaj prvošolcev POŠ Tabor
V tednu od 4. do 8. aprila so se učenci 1. b-razreda
udeležili plavalnega tečaja, ki je bil izveden v bazenu
Golovec v Celju.
Vsi učenci so se tečaja udeležili in dosegli cilje, ki smo
si jih zadali. Učenci so bili navdušeni, nekateri so
izboljšali svoje spretnosti v vodi, drugi pa izgubili
strah pred njo. Ko smo pred ali po tečaju imeli kakšno
prosto minuto, pa smo jo izkoristili za zunanje
aktivnosti ob bazenu in si tudi privoščili sladoled. Na
koncu so učenci za svoj trud in napredek dobili
priznanja in diplome.
Fotografije in zapis: Tina Puntar

Športni dan – pohod na kmetijo Weiss
Prvošolci in drugošolci smo se na pomladni petek, 15. 4. 2016, odpravili na pohod. Za cilj smo izbrali kmetijo Weiss, kjer
nam je gospod Weiss prijazno pokazal njihove živali in okolico kmetije. Za gostoljubje se mu zahvaljujemo. Prilagamo
nekaj fotografij, občutkov in doživetij, ki so jih zapisali učenci.
»Všeč mi je bilo, ko smo bili pri gospe Manji na malici.« Lara
»Všeč mi je bilo, ko smo božali živali. Z Ano sva pobirali kamne.« Zoja
»Fajn je bilo, ker sem tekla z Urbanom. Pa ker sem jedla kislico. Zabavno je bilo, ko je kozje mleko špricnilo v mojo
glavo.« Marina
»Najbolj mi je bilo všeč, ko sem prišla do cilja. Spotaknila sem se in padla v lužo. Všeč mi je bilo, da smo lahko božali
živali.« Julija
»Najbolj mi je bilo všeč, ko je gosak glasno gagal in ko se je kozliček tako glasno drl. Pa ko je gospod pokazal čisto
majhnega zajčka.« Jakob J.
»Videl sem pujsa, konja, koze, zajce, gos. Bili smo pri gospe Manji. Najbolj mi je bila všeč zlata ribica.« Lovro
»Najbolj mi je bilo všeč, ko sem pihal regratove lučke.« Teodor
»Najboljše je bilo jesti kislico. Žalostna sem bila, ker so bili na cesti povoženi močeradi. Živali na kmetiji so bile zelo
lepe.« Lara Š.
»Bili smo na kmetiji in božal sem mladega zajčka. Ko smo tekli, sem padel v luknjo. Imel sem se zelo lepo.« Urban
»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo božali živali. Drugo najboljše je bilo, ko smo tekli. Tretje najboljše je bilo, ko smo peli.«
Deni

Vtise zbrala in zapisala: Tina Puntar
Fotografije: Tina Puntar
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Šola v naravi s tečajem plavanja – Žusterna 2016
Tudi letošnje šolsko leto smo za učence 4. razreda Osnovne šole Vransko in POŠ Tabor organizirali šolo v naravi s
tečajem plavanja. Izvedli smo jo od 11. 4. do 15. 4. 2016 v Žusterni pri Kopru. Učenci so bili pet dni zelo aktivni in
prizadevni.
Hrana in nastanitev
Hrana v hotelu je bila kar dobra. Vedno sem se najedla.
Zelo okusno mi je bilo kosilo s testeninami in z mesno
omako. To sem predlagala tudi mamici, da mi naj kdaj
skuha. Nikoli več pa ne bi jedla grahove juhe, ker mi ni
bila dobra. Za zajtrk smo jedli paštete, marmelade,
jogurte in različne vrste kruha. Za pijačo smo si lahko
izbrali čaj, mleko ali kakav. Jedli smo še ribe, makarone,
različne solate in krompir. Za večerjo je bila vedno
sladica.

bili tisti, ki so tekali daleč in so bili pri gospodu Žanu.
Gospe Simona, Maja in Klavdija so spremljale ostale
učence. Po teku smo imeli raztezanje in nato smo se malo
zmasirali po hrbtu. V četrtek pa smo se razgibavali malo
drugače, ker je ogreval Miha Kramar, ki je pokazal
drugačne vaje. Razgibalne vaje so nas sproščale in bile so
super.
Nika Gosak, 4. b

Nastanitev v hotelu je potekala zelo hitro. Gospa Simona
nam je priskrbela ključe. Gospe so nam zelo natančno
razložile, kako se naj namestimo in odklepamo sobe.
Ampak bili smo v velikem pričakovanju, zato smo tudi
kaj pozabili. Hiteli smo po stopnicah in se prerivali, kdo
bo prej v sobi. Ko smo prišli do sobe, smo jih odklenili in
se nastanili. Sobe smo pospravljali sami, saj smo
tekmovali med sabo, katera soba bo bolj urejena. Sobe je
vsak dan ocenjevala gospa Maja.
Lara Fideršek in
Zoja Šoštar, 4. b
Predavanje o oljkah
V sredo, 13. 4. 2016, smo imeli predavanje o oljkah.
Obiskala sta nas oljkarja g. Boris in ga. Maja.
Gospod Boris nam je opisal oljke, in sicer: les je vlažen,
zato oljke zmrznejo pri -15 oC in zato v naših krajih ne
uspevajo. Rastejo lahko le blizu morja. Ugotovili smo, da
obstajajo tudi divje oljke, in da jih je potrebno cepiti.
Obiramo jih ročno. Če jih obiramo s stroji, se
poškodujejo in jih tako lahko uporabimo le za olje. Če z
drevesa utrgamo olivo in jo pojemo, je grenka, zato jo
moramo namočiti v slano vodo, ki iz nje pobere
grenkobo. Oljko lahko posadimo tako, da damo cel plod
v zemljo. Obirajo jih novembra. Po predavanju smo
poskusili kruh, ki smo ga pomočili v oljčno olje, divje
šparglje, ki so bili grenki ter olive, ki so bile že pomočene
v slano vodo.
Iz tega smo se veliko naučili.
Eva Rojnik in Anika Pečovnik, 4. a
Jutranja rekreacija
V torek zjutraj smo se prvič razgibali. Pri razgibavanju
nas je ogrela gospa Simona. Pri tem nas je razgibala tako,
da smo krožili z glavo, rokami in boki ter delali
predklone in zaklone. V sredo zjutraj smo šli na tek. Pri
tem smo se razdelili v tri skupine. V najboljši skupini so

Pouk
V šoli v naravi smo imeli tudi pouk. Dobili smo različne
učne liste, se naučili pesmico Rumena podmornica in
celo pisali preverjanje znanja za tuj jezik. Pouk je vodila
gospa Klavdija. Potekal je vsak dan po kosilu in po
večernem sprehodu. Imeli smo ga na hodniku hotela.
Vsak dan smo pisali tudi dnevnik.
Plavanje
V ponedeljek po kosilu smo imeli plavanje, kjer so nas
preizkusili, kako dobri plavalci smo. Razdelili smo se v
skupine. Plavanje so poučevali g. Žan, ga. Simona, ga.
Maja, ga. Jasna in ga. Eva. Učili smo se naslednje tehnike
plavanja: prsno, kravl in hrbtno. Izvajali smo še skok na
glavo in mrtvaka. Plavali smo dopoldne in popoldne.
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ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec

Na podlagi 6. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Ur.l. RS, št. 69/12), 16. člena
Statuta Občine Polzela (Ur.l. RS, št. 78/13), 15. člena Statuta Občine Prebold (Ur.l. RS, št. 52/13), 15. člena Statuta
Občine Tabor (Ur.l. RS, št. 120/06, 51/10, 60/15), 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10) in 20.
člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13), so: Občinski svet Občine Braslovče na svoji 1. dopisni seji, dne 5.
februarja 2016, Občinski svet Občine Polzela na svoji 10. redni seji, dne 18. februarja 2016, Občinski svet Občine Prebold
na svoji 13. redni seji, dne 31. marca 2016, Občinski svet Občine Tabor na svoji 12. redni seji, dne 22. februarja 2016,
Občinski svet Občine Vransko na svoji 10. redni seji, dne 16. februarja 2016 in Občinski svet Občine Žalec na svoji 11.
redni seji, dne 18. februarja 2016 sprejeli naslednji
ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec
1. člen
4. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (Ur.l. RS, št. 7/97, 63/01 in 112/08) se
spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(1) Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
P 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P 85.421 Višješolsko izobraževanje
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.530 Dejavnost vozniških šol
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 88.109 Drugo socialno varstvo
Q 88.9 Drugo socialno varstvo brez nastanitve
Q 88.910 Dnevno varstvo otrok
Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
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N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanju povezane dejavnosti
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov srečanj
I 63.110 Obdelovanje podatkov
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.190 Drugo založništvo
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J 63.990 Drugo informiranje
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
C 18.120 Drugo tiskanje
C 18.130 Priprava za tisk in objavo
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R 90.030 Umetniško ustvarjanje
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R 91.011 Dejavnost knjižnic
R 91.012 Dejavnost arhivov
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
R 96.090 Druge storitve, drugje nerazvrščene.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ta Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Občinskem informatorju - Uradne objave Občine Vransko.
Številka: 641-01-0001/2016
Braslovče, dne 5. februarja
2016

Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l. r.

Tabor, dne 22. februarja
2016

Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l. r.

Polzela, dne 18. februarja
2016

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l. r.

Vransko, dne 16. februarja
2016

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Prebold, dne 31. marca
2016

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l. r.

Žalec, dne 18. februarja
2016

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l. r.
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Zadnji dan smo imeli tudi hitrostno tekmovanje v
plavanju.
Pri plavanju sem usvojil zlatega delfinčka in pri
tekmovanju na 25 m sem osvojil (predvidevam) 5. mesto
med fanti.
Andrej V. Vertovšek, 4. c

EUR. Ogledali smo si različne vrste rib. Tam smo si
lahko kupili tudi spominke. Ogledali smo si kip Tartinija
in vzpeli smo se k cerkvi, kjer smo se fotografirali. Nato
pa smo se razdelili v dve skupini. Prva je šla v trgovino s
spominki, druga pa na sladoled. Na koncu smo se dobili v
središču Pirana. Vkrcali smo se na ladjo in odpluli nazaj
v Koper.
Vsem nam je bilo zelo, zelo lepo.
Eva Drnolšek, Franja Kos, Andraž Žvipelj, Maj Žura in
Nina Verdelj, 4. c

Izlet z ladjo in ogled Pirana
V torek, 12. 4. 2016, smo se vkrcali na ladjo, ki se je
imenovala Nova. Kapitan nam je povedal, da je ladja
stara tri leta in je namenjena prevozu turistov. Iz Kopra
do Pirana smo pluli približno 1 uro. Med vožnjo smo si
ogledovali morje in se pogovarjali. Vmes smo se zbrali
pod palubo, kjer smo imeli predavanje. Izvedeli smo
veliko novih stvari. Zanimivost ki jo je povedal, je ta, da
je lahko ladja tudi iz betona. Slovenska obala je dolga 47
km. Razložil nam je, da je ladja sestavljena iz vodnega
dela, palube in podpalubja. Ko smo prispeli v Piran, smo
se najprej izkrcali. Nato smo šli v Akvarij, ki je stal 3

Zaključni večer
V četrtek smo se po večerji zbrali v skupnem prostoru in
odšli na teraso. Tam nas je že čakal DJ Simon.
Najprej smo učenci v skupinah predstavili svojo točko,
potem smo se z DJ Simonom igrali igro. Učence je
razdelil v dve skupini. Kadar je igrala glasba, smo vsi
plesali, ko pa je glasba ugasnila, pa smo stali pri miru kot
kipi.
Na koncu je v vsaki skupini ostal samo še en učenec. To
sta bila Taja in Martin. Po napetem dvoboju je zmagala
Taja. Poražena skupina je morala za kazen narediti 20
sklec in 20 počepov.
Sledile so glasbene želje. Pri plesanju si je moral tisti, ki
je izbral glasbo, izmisliti tudi koreografijo, ki smo jo
morali potem vsi posnemati. Bilo je zabavno!
Sara Češek, Lea Musi, Liana Sodec in Nataša
Semprimožnik, 4. a
Besedilo in fotografije je pripravila vodja ŠVN in
razredničarka 4. c

Kako pridobiti prijatelja

Odmori in mi

Prijatelja pridobiš
težko ali lahko.
Prijatelja sta lahko
več časa ali pa manj.
Lahko postaneta
tudi najboljša prijatelja.
To se zgodi ali pa ne.

Med odmori se igramo,
pogovarjamo, gledamo skozi okna
in beremo …
Včasih ponavljamo poštevanko,
pišemo in rišemo.
Med odmori je lepo,
ker se zabavamo.

David Lukman, 3. b, POŠ Tabor

Janina Kvas, 3. b, POŠ Tabor

Nekaj ti hočem povedati
S prijateljico sva našli izgubljenega malega mucka. Bil je tako prikupen, da sva ga hoteli vsaka zase. Ker je bil mucek
samo eden, midve pa dve, sva se seveda skregali. Bila sem zelo besna, prav tako tudi moja prijateljica. V besu sva si
izrekli kar nekaj grdih besed in nato odšli vsaka svojo pot domov.
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Ta prepir bi morala prespati, pa sploh nisem mogla zaspati. Zjutraj sem jo
poklicala po telefonu, pa se ni javila. Poslala sem ji SMS, pa nič. Sploh se ni
zmenila zame. Srce me je še bolj bolelo.
Po nekaj mučnih dnevih nisem več zdržala. Odločila sem se, da grem kar k njej,
saj huje ne more biti. Bil je zelo čuden občutek. Nobena ni bila preveč
zgovorna, vendar sem vedela, da je obema zelo žal. Dolgo je trajalo, da sva
spregovorili in si povedali, kaj si misliva. Opravičili sva se druga drugi in se
objeli. Prisegli sva, da ne bova več tako sebični. Tako sva zopet najboljši
prijateljici za vedno, najboljši BFF (best friends forever).
In kakšna je lekcija tega prepira?
Odločili sva se, da nobena ne bo imela tega mucka, saj si ga ne moreva deliti na pol. Zdaj sva srečni, da je prepir rešen.
Postali sva še boljši prijateljici.
Kaj pa brezdomski muc?
Tajda Strožič, 5. c, POŠ Tabor

Zbiralna akcija odpadnega papirja 4. c na
POŠ Tabor
Učenci 4. c POŠ Tabor so se v letošnjem šolskem letu
odločili, da bodo sami napolnili kontejner z odpadnim
papirjem.
Z zbranim denarjem bodo plačali prispevek za plavalno
šolo v naravi. Pri svojem delu so se zelo potrudili, saj so
na koncu zbrali 2,5 tone odpadnega papirja.
S tem so si prislužili 178,25 EUR.
Za njihov dosežek iskrene čestitke.
Razredničarka in učenci 4. c POŠ Tabor

Čistilna akcija
V soboto, 16. 4. 2016, so se
učenci EKA in vrtnarskega ter
likovnega krožka, skupaj z
mentorji udeležili očiščevalne
delovne akcije v sodelovanju z
Občino Tabor. Ker je deževalo,
smo se lotili čiščenja naše šole,
podstrešja, bralnega kotička, eko
kotička ter naredili visoke grede
na zelenici šole.
Poskrbeli bomo, da naša okolica
in notranji prostori šole ostanejo
čisti in lepi. Seveda bomo to
dosegli z lepim obnašanjem.
EKO koordinatorka Manja
Majcen
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Baletna predstava Ples okoli sveta
V torek, 19. 4. 2016, ob 9. uri smo se učenci Osnovne
šole Vransko - Tabor odpeljali v Žalec, v Dom II.
slovenskega tabora Žalec. Tam smo si ogledali baletno
predstavo z naslovom Plesi okoli sveta. Izvajalci so bili
učenci Glasbene šole Risto Savin Žalec. V njej sta
nastopali tudi naši prvošolki Iza Kvas in Zarja Petrič
Poljanec.
Zadnji ples je bil zelo dolg in zanimiv. Vsi nastopi so mi
bili zelo všeč.
Ana Zupančič, 4. c, POŠ Tabor

Na baletni predstavi smo spoznali kitajski, grški, ruski,
italijanski, arabski in irski ples. Na koncu je bil najboljši
španski ples Grand pas iz znanega baleta Paquita. Bilo je
super.
Vanesa Stanko, 4. c, POŠ Tabor

Besedilo pripravila razredničarka 4. c.
Fotografije: Darja Savinek

Poslikava stene na športnem igrišču v Taboru
Aprila 2016 je v okviru likovnih delavnic, pod mentorstvom učiteljice Tine Puntar in Mojce Dobnik, učenec POŠ Tabor
Nejc Zorenč poslikal steno z unikatnimi, kreativnimi grafiti.
Njegovi grafiti spadajo v kategorijo organizirano
nastalih grafitov, ki nastanejo s podporo in
sodelovanjem lokalne skupnosti in osnovne šole, zato
se zahvaljujemo za spodbudo, zagotovljen material in
dovoljenje za poslikavo. Nejc in njegov pomočnik
Tilen sta ustvarila pravo umetnino, s tem pa prispevala
k estetsko-umetniški noti tudi na športnih površinah.
Ob delu so jih učenci, ki so prišli na igrišče, spodbujali
in prispevali razne ideje, ki jih je Nejc skušal vpeljati v
svoje grafite.
Uživajte ob ogledu grafitov, ki so v živo še bolj udarni, zato ste vabljeni na igrišče!
Zapisala mentorica Tina Puntar
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Bralne značke je podelil Boštjan Gorenc – Pižama, pisatelj, prevajalec, raper in igralec
Na Osnovni šoli Vransko - Tabor je bilo v torek, 26. 4.
2016, zelo slovesno, saj so podelili bralne značke vsem
pridnim bralcem tako na centralni šolo Vransko kot na
podružnici v Taboru. Podelitev je popestril vsestranski
kulturni ustvarjalec: pisatelj, prevajalec, raper in
igralec Boštjan Gorenc – Pižama, ki je na svojstven način
poudaril pomen branja in seveda navdušil mlade
poslušalce za branje različnih knjig.
Prireditev je povezoval osmošolec Amadej Kreča, ki je
svoje delo opravil zelo profesionalno,
saj si je ob mentorstvu knjižničarke
Marije Završnik vezni tekst oblikoval
sam. Vanj je vložil humorne vložke, v
katerih je predstavil avtorja in
njegovo delo, prav tako pa je dal
priznanje tudi prizadevnim učiteljem
slovenščine, ki spodbujajo učence k
vztrajanju pri branju za bralno
značko.
S harmoniko so nas razveselili tudi
učenci
Martin
Cekin,
Matic
Dobrovnik
in
Teodor
Zaberložnik, pevski
zbor
pod
vodstvom Vanje Govek in v klavirski
spremljavi Polone Miklavc je zapel
dve pesmi, drugošolci pa pod
mentorstvom Lejle Jahjefendić plesno ponazorili pesem
Dežela branja.
Prireditve so se udeležili tudi ravnateljica Majda Pikl in
predstojnica ZRSŠ OE Celje mag. Sonja Zajc ter
podžupan Občine Tabor Ludvik Miklavc. Ravnateljica je
prvošolcem položila na srce, naj ostane knjiga njihova
zvesta prijateljica in učiteljica vse življenje,
devetošolcem pa čestitala, ker so vztrajali. Zahvalila se je
vsem mentorjem za sodelovanje in spodbujanje učencev,

da vztrajajo pri branju in dobri knjigi, kar pa je v
sodobnem času težka naloga, saj mora knjiga konkurirati
drugim agresivnejšim medijem. Predstojnica ZRSŠ OE
Celje je ugotovila, da na šoli Vransko zanimanje za
branje narašča, kar je posledica načrtnega in
kakovostnega dela učiteljev in vodstva šole.
Na obeh šolah je od 1. do 5. razreda tekmovalo kar 85 %
vseh učencev, od 6. do 9. razreda pa je čutiti velik osip,
saj ostane zvest branju in knjigi le vsak tretji učenec.

Vsi učenci, ki so ostali zvesti knjigi vseh 9 let, bodo odšli
v juniju na ekskurzijo. Kam, pa naj ostane skrivnost.
Stroka vedno bolj ugotavlja, da je branje pomembno za
razvoj in ohranjaje možganov v kondiciji še v pozni
starosti, zato je gibanje bralna značka oz. tekmovanje za
bralno značko tako zelo pomembno.
Zapisala mentorica Marija Završnik

Naj pesem pove 2016
V petek, 15. 5. 2015, je v športni dvorani OŠ Prebold
potekala prireditev ob zaključku pesniškega natečaja
Naj pesem pove. Natečaja se udeležujejo mladi pesniki
osnovnih šol celjske regije, organizira pa ga aktiv
slovenistk OŠ Prebold. Posebnost tega natečaja je, da
na njem ni zmagovalca ali nagrajenca, ampak so v
knjižici, ki izide vsako leto, objavljene skoraj vse
poslane pesmi.
Nastala je zbirka o naravi, o tej presneti šoli, o mladih
upornikih, o ljubezni in življenju. Notri so objavljeni
tudi grafiti. Svojo poezijo so pred publiko (na željo
organizatorja) predstavili naši učenci Iza Zorenč,
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Vanesa Stanko, Aljaž Jelen, Marcel Semprimožnik in Simon Zajec.
Na natečaju so iz naše šole sodelovali še Vesna Kralj, Valerija Slakan, Zala Lukman, Ana Mešič, Špela Marko, Iza Kvas,
Janina Kvas, Zala Lukman, Julijan Hrastnik, Anja Strožič, Nejc Zorenč s 4 GRAFITI , pod mentorstvom Tine Puntar,
Silve Rizmal, Stanke Tominšek Kužnik, Branka Šketa, Polone Učakar, Darje Savinek in Simone Jan.
Gostja prireditve je bila Barbara Gregorič Gorenc, ki je predstavila svoje pesmi in povedala nekaj zanimivosti o svojem
življenju. Na koncu pa je izžrebala še pet nagrajencev, ki so dobili njeno pesniško zbirko z avtogramom. Na prireditvi so z
glasbenimi in plesnimi točkami nastopali še učenci OŠ Prebold in Glasbene šole Risto Savin Žalec.
Po prireditvi smo se še posladkali s krofi, z jagodami in s sokom. Prireditev nama je bila zelo všeč.
Iza Zorenč in Vanesa Stanko, 4. c, POŠ Tabor
Besedilo in fotografije pripravila razredničarka 4. c

Aktivnosti naših društev
2. na kvizu Mladi in kmetijstvo
Mladi podeželani smo se 12. marca udeležili kviza Mladi in kmetijstvo tako kot že vsako leto. Letos ga je organiziralo
DPM Šaleška dolina. Za nas so tekmovale naše bistre glave – Maja Sirše, Valerija Špoljar in Anja Terglav. Pomerili smo
se v različnih temah, v znanju o podnebnih spremembah, ribogojstvu, obnovljivih virih energije in zgodovini podeželske
mladine. Človek bi si mislil, da so kvizi dolgočasni, pa je vseeno bilo kar nekaj pogriženih nohtov in hudega, nogometnega
navijanja. Naše punce so za las zgrešile prvo mesto od 10 ekip, ampak glavno je, da je pokal! Po tekmovanju smo se še
zavrteli ob glasbi ansambla Žarek, v mislih pa smo že bili na naših regijskih kmečkih igrah (mimogrede: dogajalo se bo
18. junija, na soboto, zato nas le obiščite).
Društvo podeželske mladine Tabor

35 let Savinjskih rogistov
23. aprila smo obeležili Savinjski rogisti z glasbeno prireditvijo svoj 35. jubilej. Ob tej priliki se želimo lepo zahvaliti
šentjurski občini, osebju, zaposlenim na občini ter županu g. Groblerju osebno. V pomembnem trenutku nam je stopil
naproti z odobritvijo prireditve v šotoru ter tudi s finančno pomočjo. Lepa hvala.
Sama prireditev je bila dovolj kvalitetna za Šentjur. Nastopajoči smo se potrudili vsak po svojih najboljših močeh;
Savinjski rogisti z mešanim programom, lovske in ljudske pesmi so bile pomešane z novejšimi priredbami pokojnega
vodje g. Uplaznika.
Vokalna skupina Voks je bila samo v polovični zasedbi, brez ženskega dela, kar ji je do neke mere zmanjšalo njihovo sicer
poznano kvaliteto.
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Ptujski rogisti s svojim standardnim lovskim programom vedno dobro odigrajo svoje skladbe njihovega žal že pokojnega
profesorja Grilca, ki je bil tudi njihov nekdanji član.
Posebno zahvalo pa si zasluži prvak ljubljanske opere, basbaritonist g. Juan Miguel Vasle. Odzval se je na našo prošnjo,
kljub njegovi zasedenosti in zasedenosti pianista g. Tadeja Podobnika.
Izvedeni slovenski in latinskoameriški (argentinski) samospevi so doživeli velik aplavz poslušalcev pod šotorom, ki jih je
kljub hladu ogrelo njegovo izvajanje. Slišali smo nekaj v našem Šentjurju, kar tisti, ki smo bili prisotni, ne bomo kmalu
pozabili.
Naj omenim, da so bile nekaterim članom Savinjskih rogistov podeljene Gallusove značke za dolgoletno delovanje na tem
področju. Domači rogisti smo se spomnili nekaterih bivših članov skupine, ki so prenehali z igranjem in se jim nismo
nikoli z ničimer oddolžili za njihovo dolgoletno pripadnost skupini.
Kaj reči ob koncu? Pričakovali smo več obiskovalcev. Nekateri so znani po tem, da na veliko komentirajo in razpravljajo,
ko se jim nekaj ponudi, pa jih ni nikjer na vidiku.
Naj ne bodo pozabljene želje predsednika komisije za lovsko kulturo in stike z javnostjo pri LZS g. Milana Tepeja,
predsednika SKZLD g. Blažinčiča in predstavnika predsednika LZS g. Avgusta Reberšaka: fantje, nadaljujte, podpiramo
vas.
In še na koncu zahvala našemu rojaku, g. Jožetu Groblerju, ki se je pripeljal iz Šentilja v Slovenskih goricah, da je
povezoval program. Hvaležni smo mu.
Savinjski rogisti, Mile Gržina

Odprti občinski turnir v namiznem tenisu, Tabor 2016
V okviru občinskega praznika se je 9. aprila 2016 odvijal občinski turnir v namiznem tenisu. Udeležilo se ga je 22
tekmovalcev iz širše okolice in seveda domačih. Vzdušje je bilo odlično in tekmovanje se je izpeljalo po najboljših močeh.
Rezultati turnirja so naslednji:
Skupina A:
1. Vojteh Urbas
2. Aljaž Klenovšek
3. Aleš Kumer
4. Roman Kos

Skupina B:
1. Roman Zlobko
2. Franc Lesjak
3. Neža Kumer
4. Danijel Kovče

Dvojice
1. Tomaž Petrič, Danijel Kovče
2. Roman Kos, Neža Kumer
3. Aljaž Klenovšek, Karel Lebič
4. Vojteh Urbas, Mitja Zupan
Vodja sekcije Andi Baloh
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Košarkarska tekma Stari – Mladi 2016
Ob zaključku sezone rekreacije
košarkarske sekcije odigramo tekmo
Stari – Mladi, ki si je skozi
sedemnajstletno tradicijo prislužila
naziv prestižne tekme, ki je ne smeš
zamuditi. Zmaga je zelo, zelo
zaželena, kajti ta lovorika zmagovalca
je kot osvojitev Triglava na starega
leta dan. Seveda gre za hec, ki ga vsi
jemljemo zelo resno. Pomeni nič in
vse, polna napetosti in emocij,
grenkobe in sladkosti. Ekipa mladih,
zmagovalci zadnjih dveh srečanj,
samozavestni, polni moči, pravi atleti,
so nastopili v polni zasedbi, kar je bila
slaba napoved za stare. Na drugi
strani, ekipa izkušenj, nekateri že na
meji veteranov, bolečih sklepov in
povitih kolen. Zmagovalec že skoraj
znan. Pa vendar, igra se štirikrat po 15 minut in po zaključnem žvižgu zapisnikarja, je tekme konec, kdor ima več točk, je
zmagovalec. Med polčasoma poteka tudi tekmovanje v metu za tri točke, meče se petnajst metov s petih pozicij.
Zmagovalec za leto 2016 je Jernej Grobler s 7 zadetimi koši.
Hvala vsem za udeležbo in prijetna druženja v torkovih večerih. Vabljeni v novi sezoni še novi ljubitelji košarke, do takrat
pa pazite na zdravje in radi se imejte. Morda samo še to, letos je zmagala ekipa starih s 62 : 58, več pa v društveni vitrini.
Lep pozdrav.
vodja košarkarske sekcije Miha Bergant,
ŠD Partizan Tabor

Tradicionalna XI. salamijada v Miklavžu
Med praznovanjem občinskega praznika Vaška skupnost
Miklavž organizira tradicionalno salamijado, tokrat že
enajsto po vrsti. Priprave so se začele že v torek, ko sta
Marjan in Adi sprejemala vzorce. Vzorce sta oštevilčila,
tako da je bila komisija seznanjena samo s številko
salame.
V četrtek pa se je sestala komisija, ki je ocenjevala 27
sprejetih vzorcev. Komisijo so sestavljali štirje člani, in
sicer:
Predsednik komisije: Janez Šumak,
2. član: Simon Strojanšek,
3. član: Bojan Šolinc in
4. član: Marko Semprimožnik.
Rezalec salam je bil Karli Cizej, prinašalec vzorcev
Marjan Zupanc, rezultate je računalniško obdelal Uroš
Zupanc.

V petek, 22. aprila 2016, je bila zaključna prireditev v
prijetnem ambientu na Ribniku pri Lisjaku. Zbrali so se
mnogi salamarji in seveda tudi ljubitelji salam. Diplome
za prvih šest najboljših in priznanja za vse sodelujoče je
podeljeval gospod Šumak. Vsem je priporočil, naj se
trudijo še naprej, saj bodo tako še izboljšali kvaliteto.
Nato je prišlo na vrsto pokušanje posameznih salam od
šestega do prvega mesta, kjer res lahko opaziš razliko. Za
zabavo je zopet poskrbela Matija Laznik, ki je podarila
veliko salamo na podstavku. Uganjevala se je skupna
teža. Zmagovalec je bil tisti, ki se je najbolj približal teži
in odnesel nagrado domov.
Bilo je zelo zabavno in prijetno druženje, ki je kar
prehitro minilo.
Upamo, da se prihodnje leto zopet vidimo!

Po oceni komisije so bile vzorčne salame dokaj
kvalitetne, čeprav pogoji, predvsem sušenja, niso bili
najbolj ugodni.

Vaška skupnost Miklavž
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Pohod v aprilu za 50 +
Torkovo mrzlo in vetrovno jutro, ponekod se je poznala tudi slana, se je po osmi uri prelevilo v lep, sončen dan.
Tokrat smo prehodili pot od KZ Tabor,
skozi Siršev gozd na Vinograde, potem po
lepi gozdni poti uživali proti kmetiji
Hribernik, kjer smo se na cvetočem travniku
spočili, pogledi pa so nam uhajali po že
ozelenelih gozdovih okoliškega hribovja.
Vračali smo se mimo Cunkove domačije
proti Lokam, pri Dragarjevih prečkali potok
Konjščica, pri Ropretovih pa smo še malo
poklepetali in se energijsko opomogli za
dokončanje poti do našega izhodišča.
Vzdušje je bilo prijetno, saj je v nas
prevevala
pozitivna,
sončna,
topla,
pomladna energija.
Srečno do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor

Ko udari narava
Tesen graben
Tesen (Tesni) graben je srednje širok erozijski jarek
oziroma grapa, po katerem teče istoimenski potok Tesen,
ki ima hudourniški značaj. Nahaja se v občini Tabor, na
južnem obrobju Spodnje Savinjske doline, na prehodu lete v Posavsko hribovje. Na vzhodu ga obdaja Brložen z
851 m, na zahodu Krvavica z 909 m, na jugu pobočje
Kisovca (1021 m) ter na severu nižji bolj uravnjen del, ki
se na koncu razširi v dolino potoka Ojstrice. V Tesen
graben se steka voda iz mnogih erozijskih žlebičev na
pobočju Kisovca, pod Zajčevo kočo (742 m) se žlebiči
združijo in tako nastane potok Tesen. Ob toku navzdol
potok ustvari številne manjše in večje slapove. Tesen je
pritok Ojstrice, slednja pa potoka Konjščice.
Litološka oziroma kamninska zgradba samega jarka in
okolice je pestra. Krvavica (909 m) je zgrajena iz triasnih
apnencev, ki jih obdajajo erozijsko manj odporni triasni
dolomiti, tufni skrilavci, kredni glinasti skrilavci ter
oligocenske kamnine, sosednji Brložen (851 m) pa iz
apnenčeve breče, krednega glinastega skrilavca in
kalkarenita, zasledimo pa tudi dolomit. Dno Tesnega
grabna predstavljajo predvsem neprepustne in erozijsko
manj odporne kamnine. V zgornjem delu jarka je moč
zaslediti veliko gruščnatih delcev (pobočni grušč), ki so
posledica krušenja skal (mehanično preperevanje) na
pobočju Brložna in Krvavice, v srednjem delu za skalno
pregrado so večji in manjši podorni bloki, v spodnjem

delu pa se v in ob sami strugi potoka pojavljajo tudi delci
bolj prodnate oblike, peščenjak, konglomerat in glinasti
skrilavec. Ob obilnejših padavinah lahko hudourniški
potok zelo podivja, kar nam dokazujejo večji in manjši
kupi skal, ki jih je moč vode prinesla vse do spodnjega
bolj uravnanega dela. Ob izstopu iz jarka je potok na
svojem desnem bregu ustvaril manjši vršaj, katerega
danes lokalni prebivalci uporabljajo predvsem za pašo. V
spodnjem delu vršaja so tudi njive.

Nakloni pobočij,
erozijskega jarka,
med 20 in 32°,
pokrajin oziroma

tako na vzhodni kot zahodni strani
so zelo strmi, vrednosti so večinoma
kar je značilna strmina predalpskih
v tem primeru Posavskega hribovja.
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Podolžni naklon grape v zgornjem delu je 5–15°, v
srednjem delu pod skalno pregrado je večinoma 5–20°, v
spodnjem delu pa pod 10°.
Zanimivosti v okolici predstavljajo
planinska postojanka Zajčeva koča (742
m), ki stoji na severnem pobočju
Kisovca (1021 m), točno nad Tesnim
grabnom. To je bila stara Zajčeva
domačija, ki se je obdržala do leta 1960.
Mladinci planinskega društva Vransko Tabor so jo leta 1974 odkupili in
preuredili v planinsko postojanko, PD
Tabor pa jo je odprlo 3. avgusta 1980.
Nad Zajčevo kočo in Tesnim grabnom
se ponosno bohoti Krvavica (909 m), ki
je dobila ime po rdečih skalah na
zahodni strani. Nastanek imena se
povezuje z različnimi legendami in
pripovedkami, ena izmed njih je tudi
nemila usoda Veronike Deseniške, ki naj bi jo vrgli po

skalah. Krvavica je bila leta 1998 razglašena za
geomorfološki podzemeljski in površinski ter botanični
spomenik. Kot posebnost Krvavice lahko izpostavimo
rastišče večjega števila tis (Taxus
baccata) na zahodnem pobočju,
bivališče
sokola
selca
(Falco
peregrinus), naravno okno na
vzhodnem grebenu, preko katerega je
speljana planinska pot ter dve kraški
jami.
V Sloveniji je velik delež fluvialnega
oziroma rečnega površja, zato je tudi
veliko
ozkih
erozijskih
grap.
Nekatere so zelo slikovite, spet druge
niso nič posebnega. Jih je pa
vsekakor vredno obiskati in uživati v
opazovanju moči narave.
Avtor članka in fotografij: Mišel
Podgorski, Geoslo (misel.podgorski@gmail.com)

Zgodilo se bo
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Dragi otroci,
Občinska knjižnica Tabor vas tudi tokrat vabi na pravljično uro,
ki bo v torek,
31. maja 2016,ob 18. uri.
Prijazno vabljeni!

KOLESARJENJE
Lep vikend nam je dal upanje, da
bomo lahko pričeli z rekreacijo na
prostem.
Zato ŠD Partizan Tabor vabi na

VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT

kolesarsko druženje

Vabimo vas na dan odprtih vrat Turistične kmetije Weiss.

v nedeljo, 5. junija 2016, ob 9.
uri
pred brunarico.

Pričakujemo vas v soboto, 4. 6. 2016,
od 11. do 15. ure.
Dobrodošli vsi ljubitelji agrokampinga, narave, domačih dobrot in
športnih aktivnosti v naravi.
Turistična kmetija Weiss

Do takrat pa le pridno vrtite pedala, da
nas kakšen klanec ne »zdela« preveč.
Informacije na: 040 397 376 (Nejc) in
na spletni strani občine.
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DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TABOR
VABI NA

KMEČKE IGRE
V SOBOTO, 18. 6., PRI CUKALOVEM KOZOLCU
V OJSTRIŠKI VASI.
Tekmovalo se bo v košnji trave s koso, grabljenju in drugih igrah.
Potekale bodo tudi predstavitve kmetijske mehanizacije.

PO IGRAH SLEDI VESELICA Z ANSAMBLOM VIKEND.
Poskrbljeno bo tudi za pijačo in jedačo.

LEPO VABLJENI!!

Turistično društvo Tabor, Planinsko društvo Tabor in
KD Ivan Cankar Tabor
vabijo

v soboto, 25. junija 2016,

NA POHOD PO PUNTARSKI POTI
(ob 9. uri izpred KZ tabor)
in na

KULTURNI PROGRAM V POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI PRI
MEŽNARJEVI DOMAČIJI
(program ob 10. uri).
Vljudno vabljeni.

Oglasi
Kulturno, turistično in tehnično društvo Tršca,
Brode 9, Vransko,
vas obvešča, da smo pričeli s sezono tenisa.
Vljudno vabljeni.
041 970 535 (tenis Tršca)
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Storitve Štrajhar
Strojne storitve:

obdelava tal (oranje, frezanje), setev (koruze, sončnic), spravilo
gnoja/gnojnice, košnja travinja, zgrabljanje travinja.
Kmetija Štrajhar,

Kapla 28,

3304 Tabor

041 580 826 (Matej)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – JUNIJ 2016
DATUM
4. 6. 2016
20.00
7. 6. 2016
10.00
11. 6. 2016
10.00

PRIREDITEV
Vranski poletni večeri
ŽIGA BRANK, violina
BRALNO DRUŽENJE V
NAŠEM DOMU
KRIŽNIKOV PRAVLJIČNI
FESTIVAL

KRAJ
Cerkev sv.
Jeronima na Taboru
Naš dom

11. 6. 2016
14.00

70. OBLETNICA LD VRANSKO
Hubertova maša
Kulturni program s podelitvijo priznanj
Lovska veselica z ansamblom Dori

pri Lovskem domu
na Tešovi

14. 6.-10. 8.
2016

70 LET LOVSKE DRUŽINE
VRANSKO
Razstava
IZLET UPOKOJENCEV IN
UNIVERZE ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO

Občinska knjižnica
Vransko

Lovska družina Vransko

odhod z avtobusne
postaje

SPREJEM ODLIČNJAKOV

Schwentnerjeva
hiša
Igrišče pri ŠD
Vransko

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Vransko in Društvo upokojencev
Vransko
(031 494 833)
Občina Vransko
(03 703 28 00)
PGD VRANSKO
(040 530 251)

15. 6. 2016
8.00

16. 6. 2016
17.00
18. 6. 2016
18.30

DAN GASILCEV GZ ŽALEC IN DAN
DRŽAVNOSTI Z GASILSKO
VESELICO

21. 6. 2016
10.00
24. 6. 2016
17.00

BRALNO DRUŽENJE V
NAŠEM DOMU
POSTAVITEV IN KRASITEV MLAJA
NA STAR NAČIN

25. 6. 2016
9.00
25. 6. 2016
20.00

POHOD IN KOLESARJENJE NA
ČRETO
Vranski poletni večeri
GREGOR FELE, baročni violončelo
DOMEN, MARINČIČ, čembalo
Vransko Summer Night
Mi2, ŠANK ROCK
KOLESARJENJE PO SPODNJI
SAVINJSKI DOLINI
TEK NA BRIŠE

25. 6. 2016
20.00
26. 6. 2016
8.00
2. 7. 2016
14.00

Schwentnerjeva
hiša

Naš dom
Pri osamosvojitveni
lipi na Avtobusni
postaji Vransko
start pred občinsko
stavbo
Cerkev sv. Marije
Magdalene na
Ločici
pri Energetiki
Vransko
Ekomuzej Žalec
Vransko - Loke

ORGANIZATOR
ZKTŠ Vransko
031 210 298
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
v sodelovanju z Občino Vransko in z
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11)
LD Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Folklorna skupina Vransko in
Občina Vransko
(041 270 546)
PD Vransko, Občina Vransko
(041 818 816, 03 703 28 00)
ZKTŠ Vransko
031 210 298
Klub mladih Vransko
(040 339 977)
ZKTŠ Žalec in Občine Spodnje
Savinjske doline
Športno društvo Tana
(051 242 598)

Fotokotiček
PRAZNOVANJE OBČINSKEGA PRAZNIKA 2016
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... in še modrosti naših babic
 40 dni se nebo solzi, če na Medardovo (8. 6.) iz njega rosi. 
 O sv. Vidi (15. 6.) se skozi noč vidi. 
 Če kres (24. 6.) deži, orehov ni. 
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Koledar dogodkov in prireditev – maj in junij
nedelja, 29. maj, od 10.00 dalje
2. GUŠTOVANJE
jasa Lisjakov log
(Turistično društvo Gušt, 041 543 396)
torek, 31. maj, ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52)
sobota, 4. junij, od 11.00 do 15.00
DAN ODPRTIH VRAT TURISTIČNE KMETIJE WEISS
Turistična kmetija Weiss, Miklavž 37
(Turistična kmetija Weiss, 041 706 433 ali 031 619 484)
sobota, 4. junij, ob 19.45
GASILSKA MAŠA
cerkev sv. Miklavža
(PGD Loke, 041 388 934)
nedelja, 5. junij, ob 9.00
KOLESARSKO DRUŽENJE
društvena brunarica pri igrišču
(ŠD Partizan Tabor, 040 397 376)
petek, 10. junij, ob 20.00
PONOVITEV KOMEDIJE STROGO ZAUPNO
Dom krajanov Tabor
(Dramska sekcija Teloh, 031 692 554)
sobota, 18. junij
REGIJSKE KMEČKE IGRE IN VESELICA Z ANSAMBLOM VIKEND
Cukalov kozolec v Ojstriški vasi
(Društvo podeželske mladine Tabor, 070 321 516)
sobota, 25. junij
POHOD PO PUNTARSKI POTI
ob. 9.00 izpred KZ Tabor
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)
KULTURNI PROGRAM V POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI PRI MEŽNARJEVI DOMAČIJI
ob. 10.00
(Turistično društvo Tabor, 031 705 469; KD Ivan Cankar Tabor, 031 234 575)

» Če ne bomo brali, nas bo pobralo!«
(Tone Pavček)
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. 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@obcinatabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani
www.obcina-tabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, Darko Naraglav, POŠ Tabor,
Vrtec Tabor, DU Tabor, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, I. Ičanović,
Dramska sekcija Teloh, Savinjski rogisti, ŠD Partizan Tabor, Mišel Podgorski

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

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 €

30
28
14

