Pozdrav urednice izpod Krvavice
V mesecu maju smo obeležili svetovni dan čebel in drugih opraševalcev. Svetovni
dan čebel je namenjen ozaveščanju javnosti, saj je vsaka tretja žlica hrane plod dela
čebel. Čebelarji v zadnjih letih opažajo pogostejše odmiranje čebeljih družin zaradi
različnih dejavnikov, načina kmetovanja, izginjanja cvetočih travnikov in krčenja
gozdov. Pomembno je, da za ohranitev čebel skrbimo z varovanjem okolja in
sajenjem medovitih rastlin. S sajenjem medovitih rastlih čebelam zagotovimo več
hrane, da lažje preživijo zimo.
Varujmo okolje in posadimo rožo za čebelo, saj brez čebel ni življenja.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 6
Spoštovane občanke in občani, veseli del leta v naši občini je minil. Zelo uspešno smo pod streho spravili naše občinsko
praznovanje, slavnostno sejo in Šentjurski sejem z vsemi pripadajočimi prireditvami. Pri tem drugem nam je malo
ponagajalo vreme, ampak, kaj hočemo, april je pač april. Za organizacijo takšnih prireditev je potrebno občinski mošnjiček
kar pošteno odpreti, ampak v opravičilo, saj to vendar počnemo za nas, za vse občane. Pravzaprav je bilo vse odlično
postorjeno, zato bi se rad zahvalil vsem društvom, skupinam in posameznikom, kajti brez njih nam ne bi uspelo. Prav tako
gre zahvala sosedom, ki so nam morebiti začasno odstopili kos svojega zemljišča, ali pa so samo potrpežljivo prenašali
hrupno prireditveno dogajanje. Hvala in bodite takšni tudi prihodnje leto.
V občinski hiši smo se zopet zakopali v delo. Kar precej stvari se dogaja letos. V polnem teku je obnova dela vodovodnega
omrežja v Kapli. Gorjakovo v Kapli je prekopano, potrebno pa je pohvaliti tamkajšnje stanovalce, da to razdejanje
potrpežljivo prenašajo.
Pričeli smo tudi prve korake izgradnje novega vodohrana. V teku so odkupi zemljišč, pridobivanje raznih soglasij, meritve
in še bi lahko našteval.
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Upam, da ste mesec ljubezni in mesec mladosti lepo preživeli, kljub slabemu vremenu in skorajda mrazu, lahko pa mi
verjamete, da tale star pregovor zagotovo drži: Za dežjem vedno posije sonce.
Župan Marko Semprimožnik

Občinska uprava sporoča in obvešča
Sprejet Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve
Občinski svet Občine Tabor je na 4. redni seji sprejel Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Tabor in skladno z zakonom določil
nadomestilo stroškov za izvedbo lokacijske preveritve in obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki
predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu. Zakon o urejanju prostora
(ZUreP-2) je stopil v veljavo s 1. 6. 2018 in je vzpostavil nov instrument prostorskega načrtovanja, lokacijsko preveritev.
To je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:
- za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na
posamični poselitvi,
- za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev kot so določeni v aktu,
- za namen smotrne rabe
ter aktivacije zemljišč
in objektov, ki niso v
uporabi,
omogoča
začasno rabo prostora.
Na spletni strani Občine Tabor
najdete nova obrazca, to sta
Pobuda za izvedbo lokacijske
preveritve in Pobuda za
spremembo namenske rabe
prostora.
Alenka Kreča Šmid

Sprejem novorojenčkov in prvošolcev ob svetovnem dnevu družine
15. maja 2019, na svetovni dan
družine, je v naši občini potekal
tradicionalni
sprejem
novorojenčkov
in
bodočih
prvošolcev na povabilo župana
Občine
Tabor
Marka
Semprimožnika.
Sprejema se je skupaj s starši
udeležilo 18 novorojenčkov, od
tega 9 deklic in 9 dečkov, rojenih
od 1. aprila 2018 do 15. aprila
2019 in 18 bodočih prvošolcev,
od tega prav tako 9 deklic in 9
dečkov, ki bodo v šolskem letu
2019/2020 prvič prestopili prag
Podružnične osnovne šole Tabor.
V dvorani Doma krajanov Tabor so za lep kulturni program in prijetno vzdušje poskrbeli otroci Vrtca Tabor in POŠ Tabor
pod taktirko mentoric Nine Mak Lopan in Simone Jan.
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Pozdravno besedo in voščila je zbranim ob tej priložnosti nato namenil še župan ter otrokom in njihovim staršem iskreno
čestital, zaželel veliko sreče in zadovoljstva pri vzgoji ter prvošolcem v spomin na srečanje podaril simbolično darilo.
Vsakemu novorojenčku občina skladno z določili Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojenca v Občini Tabor
namenja 150 EUR, za kar pa mora upravičenec na občino posedovati ustrezno vlogo.
Starši in otroci so nato ob pogostitvi Društva žena in deklet Občine Tabor živahno kramljali in sklepali nova prijateljstva.

Saša Zidanšek Obreza

Veronika Deseniška v Taboru
V petek, 26. aprila 2019, se v sejni sobi Občine Tabor v popoldanskem času odvijalo zanimivo predavanje lokalnega
zgodovinarja, raziskovalca in avtorja številnih knjig Franca Kralja, ki prihaja iz Rakovelj pri Braslovčah, o zgodovini
Celjskih grofov, s poudarkom na življenju Veronike
Deseniške.
Zbralo se nas je kar nekaj navdušencev, ki radi
prisluhnemo zgodovinskim dejstvom o življenju Celjskih
in z njimi povezanih oseb, ki nam jih je Franc Kralj z
veseljem predstavil. V raziskovalnem duhu, ki ga
neumorno žene že vrsto let, se je dokopal do
prenekaterega zanimivega podatka, ki ga z veseljem in
žarom v očeh vedno znova rad deli s svojimi poslušalci.
Njegovo tokratno pripovedovanje je bilo osredotočeno predvsem na prepovedano ljubezen med grofom Friderikom II. in
njegovo drugo ženo Veroniko Deseniško, s katero naj bi se poročil okoli leta 1424.
Dobro poznana, že tolikokrat slišana zgodba ... pa vendar iz Kraljevih ust vedno znova zanimiva,
privlačna, na trenutke napeta in misteriozna.
Veronika je bila nižjega stanu in zato ni imela možnosti, da bi bila sprejeta med plemstvom, kar pa
zaljubljenega grofa ni oviralo, da bi se ji odpovedal. S prepovedano zvezo in nedovoljeno poroko si je
nakopal jezo in srd svojega očeta Hermana II., zaradi česar je bil mladi par preganjan in nazadnje tudi nasilno ločen.
Kralj nas je z besedami vodil od Fridrihštajna do Vurberka, od Ojstrice do Braslovč ... vse do kartuzijanskega samostana
Jurklošter, kamor je truplo nesrečne Veronike Friderik kasneje dal tudi prekopati.
Slikovit način pripovedovanja je marsikoga spodbudil, da je v mislih odtaval stoletja nazaj in se na trenutke morda tudi
poistovetil z likom Veronike ali Friderika. Franc Kralj je poskrbel, da je to popoldne Veronika Deseniška ponovno
obiskala Tabor. Tokrat ni bila preganjana, pač pa srčno in toplo sprejeta.
Predavanje, vredno obiska!
Saša Zidanšek Obreza
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Brezplačne storitve za naše občane

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

BREZPLAČNE MERITVE
KRVNEGA TLAKA, KRVNEGA SLADKORJA IN KISIKA V KRVI
v prostorih Občine Tabor
vsak tretji ponedeljek v mesecu od 13. do 14. ure.
V okviru projekta MoST (Model skupnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju lokalnih
skupnosti) Polivalentna patronažna služba Zdravstvenega doma Žalec opravlja patronažno varstvo, prvenstveno
namenjeno prebivalcem oddaljenih krajev, osebam, ki živijo v neurejenem življenjskem okolju, so socialno ogrožene,
ostarele, nimajo sklenjenega ustreznega zdravstvenega zavarovanja.
Storitev se lahko izvaja tudi na pacientovem domu ali na terenu na osnovi predhodnega dogovora s patronažno sestro
gospo Ano Bogataj na telefonski številki: 031 424 147.
Spoštovani občani!
Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.
Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava
na tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom
(t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem
sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja
stvarnopravnih razmerij (nepremičnine,
zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega
postopki, urejanje razmerij za časa

odškodninskega prava, varstva potrošnikov,
služnosti, motenje posesti…), delovnopravne
razmerja, odpovedi…), dedovanja (zapuščinski
življenja…) in z drugih pravnih področij.

Veselimo se srečanja z vami!

Na navedeno telefonsko
številko in e-naslov
centrih.miha@gmail.com
se lahko obrnete tudi z
vprašanji, ki se nanašajo
na delo občinskega sveta
in nasploh Občine
Tabor.
Kot svetnik, izvoljen v
volilnem okraju Loke,
sem vam na voljo v
prostorih Občine Tabor
tudi v času uradnih ur
Pravne klinike, torej
vsako prvo sredo v
mesecu med 17.00 in
19.00.

Vaša pravna klinika
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Prejeli smo
Saša Sirše odlična na evropskem prvenstvu 2019
V italijanskem Riminiju je med 2. in 8. aprilom 2019 potekalo XXXIV. člansko, XXV. mladinsko, XI. veteransko in IX.
otroško evropsko prvenstvo v Taekwondo-ju, verzije ITF. Prvenstva se je udeležilo preko 800 tekmovalcev iz več kot
tridesetih evropskih držav, ki so se pomerili v posameznih in
ekipnih borbah, formah, samoobrambi, testu moči in specialni
tehniki.
V 33. članski izbrani vrsti je nastopila tudi Taborčanka Saša Sirše,
ki je letošnjo evropsko prvenstvo zaključila z izjemnim rezultatom.
V kategoriji članice: forme črni pas IV. DAN je po zmagi nad
večkratno evropsko in svetovno prvakinjo Sloveniji priborila prvo
bronasto medaljo v zgodovini nastopanja na največjih prvenstvih,
svoj uspeh pa je s tremi zmagami in porazu v zadnjih sekundah
finalne borbe dopolnila še z naslovom evropske podprvakinje v
kategoriji članice borbe do 77 kg.
Saša Sirše trenutno nadaljuje s tekmovalnimi pripravami, saj jo konec letošnjega avgusta čaka še nastop na svetovnem
prvenstvu, ki bo potekalo v bolgarskem Plovdivu.
Ismet Ičanović, trener
Taekwon-do klub Škorpijon

Odprti atelje na Gradu Komenda
V okviru Tedna ljubiteljske kulture so po Sloveniji od 17. do 26. maja potekale različne kulturne prireditve. Na Polzeli je
svojo dejavnost in dela pokazalo 22 likovnikov KUD Polzela, Mavrice KD Ivan Cankar Tabor in likovniki KD Kisovec iz
občine Zagorje ob Savi.
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V celodnevnem ustvarjanju na gradu Komenda so prikazali slikanje na platno, keramiko in kamen, kiparjenje in poslikavo
tekstila. Zanimivi so unikatni izdelki poslikane keramike, ki so jih polzelski likovniki izdelali na tridnevni delavnici v
tovarni Keramika Gorenje, katera jim je nudila sponzorstvo. Tudi poslikava dežnikov je popestrila dogajanje, poudarek pa
je bil ob odprtju razstave na obletnicah sodelujočih društev (120 let KUD Polzela, 10 let likovnikov KD Kisovec, bližnjih
20 let Mavrice Tabor) in na letošnjem Vodnikovem letu, imenovanem ob 200. obletnici smrti velikega literata, duhovnika,
profesorja, ravnatelja, šolskega nadzornika, časnikarja in pesnika. Portret Vodnika je upodobil Darko Ocvirk, z recitacijo pa
sta dogodek požlahtnili Stanka Kopušar in Urška Matko.
Priznanje in pohvalo dogodku so izrekli župan Občine Tabor Marko Semprimožnik, podžupan Občine Polzela Miloš
Frankovič in predsednik KUD Polzela Marko Slokar, nato pa so uradno odprli razstavo del dvaindvajsetih ljubiteljskih
slikarjev. Razstava bo na gradu Komenda na ogled do 6. junija.

T. Tavčar
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Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, maj 2019
• Ng, C.: Prikriti plameni;
• Carter, P. in Russel, K.: Uravnoteženje možganov: testi in vaje za prodornejše možgane;
• Jackson, T.: Periodni sistem: slikovna enciklopedija elementov;
• Kos, G.: Migiji migajo: zgodbarski vodnik za aktivno preživljanje prostega časa;
• Gerber, S.: Eterična olja: nega za telo, dušo in dom iz žlahtne esence rastlin.
Prijazno vabljeni tudi v našo čitalnico, kjer lahko listate, berete in si izposodite revije s področja zdravja, vrtnarstva,
notranje opreme, znanosti, zgodovine in razvedrila.
Karmen Kreže

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor
Leta 1995 je Unesco 23. april razglasil za svetovni dan knjige in
avtorskih pravic – na dan, ko sta preminila dva velikana
književnosti, Miguel de Cervantes in William Shakespeare, oba leta
1616. Ta dan, ki ga na kratko imenujemo kar praznik knjige, je
tokrat zaznamoval tudi aprilsko pravljično urico v Občinski knjižnici
Tabor. Prebrali smo namreč pravljico O mlinarju, ki je za knjigo
mlin prodal. Pravljica pripoveduje o življenju Primoža Trubarja, ki
je leta 1550 izdal prvi slovenski knjigi Katekizem in Abecednik. V
Medobčinski splošni knjižnici Žalec hranijo faksimile teh prvih
slovenskih knjig, zato jih je Karmen Kreže z veseljem pokazala
otrokom, ki so si ju z zanimanjem pogledali. V ustvarjalnem delu so
otroci sami izdelali svojo knjigo.
Občinska knjižnica Tabor

Zakaj so pomembne mišice medeničnega dna
V mesecu marcu smo organizirali druženje stanovalcev in svojcev v Zavodu sv. Rafaela Vransko, kjer jim je bila
predstavljena zanimiva tema z naslovom Preventiva urinske inkontinence in vaje za krepitev mišic medeničnega dna.
Mišice medeničnega dna so pomembne za dobro delovanje sečnega mehurja in črevesja. Te mišice pomagajo pri
zadrževanju urina, blata in vetrov. Po drugi strani prispevajo k stabilnosti hrbtenice in medeničnega obroča.
Do nepravilnega delovanja mišic medeničnega dna pride zaradi
več dejavnikov, najbolj pogosti so: pomanjkanje redne telesne
dejavnosti, prekomerna telesna teža, čezmerne obremenitve.
Kronično zaprtje ali kronično kašljanje lahko raztegnejo mišice
medeničnega dna. Nekatera nevrološka obolenja, npr. multipla
skleroza ali možganska kap, lahko poškodujejo živce, ki
oživčujejo mišice medeničnega dna. Dolgotrajen pritisk, npr.
pri daljšem kolesarjenju, lahko poškoduje živce.
Pri vajah za mišice medeničnega dna je pomembno, da krčite
prave mišice in da je to krčenje pravilno. Predstavljajte si, da
poskušate zaustaviti uhajanje vetrov iz črevesja in hkrati
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zaustaviti curek urina. Občutiti morate, da se mišice medeničnega dna stisnejo in dvignejo. Pri ženskah ob tem pride do
premika presredka navznoter, pri moškem pa mora ob tem priti do premika mod navzgor.
Zelo pomemben je tudi program vadbe.
Po zaključku predstavitve so imeli stanovalci in svojci možnost videti, kakšni so najbolj ustrezni medicinski pripomočki, s
katerimi si nudimo učinkovito rešitev pri težavah z uhajanjem urina.
Simona Novak, mag. zdr. ved., dipl. fiziot.

Največ osebnih izkaznic in potnih listov poteče v poletnih mesecih
Preverite veljavnost osebnih dokumentov

Kakšne so cene potnega lista in osebne izkaznice?

Vsako leto poteče veljavnost več deset tisoč osebnim
dokumentom. V 2019 bo po podatkih Ministrstva za
notranje zadeve potekla veljavnost 144.256 osebnim
izkaznicam in 46.738 potnim listom. Treba bo zamenjati
slabih 3000 osebnih izkaznic več (141.441 v 2018) in
slabih 3000 potnih listov manj (49.532 v 2018) v
primerjavi z letom 2018.

Polnoletne osebe morajo za potni list z desetletno
veljavnostjo odšteti 46,10 evra. Potni list za otroke do treh
let stane 35,20 evra, za starejše otroke in mladostnike do
18. leta pa 39,30 evra. Za osebno izkaznico morajo
polnoletni plačati 18,86 evra. Za otroke do treh let stane
12,46 evra, za starejše
otroke in mladostnike
do 18. leta pa 14,26
evra.

Tudi v tem letu bo tako kot vsako leto največ dokumentov
poteklo junija in julija. V juniju in juliju bo tako potekla
veljavnost 43.175 osebnim izkaznicam ter 13.371 potnim
listom. Za primerjavo – januarja 2019 je potekla
veljavnost 2.141 potnim listom, julija pa bo potekla
veljavnost 7.176 potnim listom.
V tem letu poteče veljavnost skoraj 3000 osebnim
izkaznicam in 1000 potnim listom, katerih imetniki imajo
stalno prebivališče na območju UE Žalec. Če ste med
njimi, svetujemo, da si s pravočasno zamenjavo osebnega
dokumenta
prihranite nepotrebno odlašanje in
nevšečnosti, zlasti če načrtujete potovanje v tujino.
Osebno izkaznico ali potni list lahko zamenjate kadarkoli.
Dokumente lahko uredite na katerikoli upravni enoti
ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji.
Za nove dokumente lahko zaprosite osebno na kateri koli
upravni enoti ali krajevnem uradu v državi, saj je krajevna
pristojnost za izdajo dokumentov odpravljena. S seboj je
treba prinesti star potni list ali osebno izkaznico in
fotografijo v velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora izkazovati
vašo pravo podobo. Prek sistema e-fotograf je že več let
omogočeno pošiljanje fotografij v elektronski obliki od
fotografov, ki so od Ministrstva za notranje zadeve
pridobili avtorizacijo. V kolikor zaradi izgube ali kraje
nimate potnega lista ali osebne izkaznice, lahko svojo
istovetnost ob vložitvi vloge izkažete tudi z drugim
identifikacijskim
dokumentom
(npr.
vozniškim
dovoljenjem ali drugo javno listino, ki jo je izdal državni
organ in je opremljena s fotografijo).

Kakšna je čakalna
doba za pridobitev
osebnih dokumentov?
Pogodbeni proizvajalec Cetis ima možnost, da novo
osebno izkaznico izdela v roku štirih delovnih dni, nov
potni list pa praviloma v petih delovnih dneh. Če dnevno
število vlog presega 2.000, pa se lahko čakalna doba
podaljša do največ 7 delovnih dni po prejemu vloge.
V nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma
smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki ...)
se lahko na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu
poda vloga za prioritetno izdelavo potne listine oz. osebne
izkaznice. Tovrstna vloga mora biti podana na upravni
enoti najkasneje do 11. ure. Izdelan dokument lahko
prevzamete še isti dan na Upravni enoti Celje po 12. uri.
Če želite prioritetno izdelavo, morate za izdajo osebnega
dokumenta doplačati znesek v višini dvojne takse.
Proizvajalec osebnih izkaznic in potnih listov družba
Cetis iz Celja vsak dan ob približno 10. uri na svoji
spletni strani www.cetis.si objavlja informacije o odpremi
izdelanih dokumentov.
Stranke nas pogosto sprašujejo, ali je lahko pri oddaji
vloge za osebni dokument mladoletnega vnuka
prisoten le dedek ali babica?
Za državljana, mlajšega od 18 let, vloži vlogo za osebni
dokument zakoniti zastopnik. Ob podaji vloge mora
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zakoniti zastopnik izkazati svojo istovetnost z veljavnim
identifikacijskim dokumentom. Mladoletna oseba, ki je
dopolnila 8 let starosti, mora biti ob podaji vloge prisotna
zaradi preverjanja istovetnosti in podpisa. Ob izdaji
biometričnega potnega lista po dopolnjenem 12. letu
starosti otroku odvzamemo na upravni enoti tudi dva
prstna odtisa.
V primeru, kadar imata starša različni stalni prebivališči,
se morata z izdajo osebne izkaznice ali potnega lista
strinjati oba. Ob oddaji vloge je potrebno priložiti bodisi
pisno soglasje drugega roditelja oziroma izkazati, da je
otrok zaupan v varstvo in vzgojo vlagatelju (v tem
primeru je potrebno priložiti pravnomočno sodbo, sklep,
odločbo, ipd.).
Stranke želijo vedeti tudi, kam vse lahko potujejo z
osebno izkaznico.
Z osebno izkaznico
lahko potujete v vse
države
članice
Evropske unije, vse
države
članice
Evropskega
gospodarskega prostora (Islandijo, Lichtenstein in
Norveško), v Švico, Monako, San Marino, Bosno in
Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo in
Albanijo.

Zagotovo se želite pravočasno spomniti, da morate
podaljšati veljavnost vaših osebnih dokumentov ali
vašega prometnega dovoljenja. Modul Moja eUprava vam
na enem mestu omogoča vpogled v vaše podatke, vloge,
premoženje in sodelovanje z državo. Za uporabo
potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno
identiteto smsPASS, kar prav tako lahko uredite na
upravni enoti. Moja eUprava med drugim omogoča
vpogled v vaše (veljavne) osebne dokumente, dodate pa
lahko tudi dokumente svojih mladoletnih otrok. V
primeru, da se naročite na opomnik, boste obveščeni o
poteku veljavnosti vašega osebnega dokumenta, zato ne
boste pozabili, da morate vložiti vlogo za izdajo novega.
Pred odhodom v tujino vam svetujemo, kot že zapisano,
da preverite veljavnost vašega potovalnega dokumenta, se
pozanimate, kakšne so razmere v državi, kamor se
odpravljate (v tej zvezi vam priporočamo ogled spletnih
strani
Ministrstva
za
zunanje
zadeve
http://www.mzz.gov.si/si/informacije_za_popotnike/varn
ost_potovanj/), preverite, ali potrebujete vizo, poskrbite
za zdravstveno zavarovanje, preverite, ali je
priporočljivo/obvezno cepljenje, preverite veljavnost
letalske karte, če potujete z letalom. Naj bodo vaše
počitnice prijetne in varne.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. (03)
713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

Zdravstveno letovanje otrok na Debelem rtiču
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec v sodelovanju
z ZZZS organizira zdravstveno letovanje otrok v Mladinskem
zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič od
28. junija do 6. julija 2019.
Letovanja se lahko udeležijo otroci od starosti 5 do 19 let, ki
imajo v medicinski dokumentaciji od 17. 2. 2018 do 28. 2. 2019
zapise o najmanj dveh hospitalizacijah ali so bili najmanj dvakrat
bolni.
Cena za 8-dnevno letovanje:
- 88,00 evrov za otroka z zdravstvenim listom;
- 10,00 evrov za otroka z zdravstvenim listom iz socialno
ogrožene družine;
- 334,48 evra za otroka brez zdravstvenega lista.
Prijavnica, vprašalnik o otroku in zdravstveni list so na voljo na spletni strani: http://zalec.ozrk.si/.
OZ RK Žalec
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Poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. marcem in 15. majem 2019
Dogodki:
V soboto, 16. marca 2019, je v prostorih I. Osnovne šole
Žalec potekal kviz mladine Savinjsko-Šaleške regije, ki se
ga je udeležilo 34 ekip, ki so se na tekmovanje uvrstile iz
predhodnih tekmovanj štirih gasilskih zvez v regiji (Žalec,
Šaleške doline, Zgornje Savinjske doline in Prebold). Mladi
gasilci so se pomerili v znanju iz gasilske tematike, kjer so
reševali teste in iskali gasilske besede v osmerosmerki. V
praktičnem delu so štafetno vezali vozle in izvajali vajo iz
gasilskih spretnosti.
Najboljše tri ekipe med pionirji:
1. mesto: PGD Okonina, GZ Zgornje Savinjske doline,
2. mesto: PGD Kapla - Pondor, GZ Žalec,
3. mesto: PGD Trnava, GZ Žalec.
Najboljši rezultati, ki so jih dosegli mladinci:
1. mesto: PGD Lokovica 1, GZ Šaleške doline,
2. mesto: PGD Ojstriška vas - Tabor, GZ Žalec,
3. mesto: PGD Lokovica 2, GZ Šaleške doline.
Rezultati, ki so jih dosegli gasilski pripravniki:
1. mesto: PGD Velenje, GZ Šaleške doline,
2. mesto: PGD Grajska vas, GZ Žalec,
3. mesto: PGD Ojstriška vas - Tabor, GZ Žalec.
Mlade gasilce sta na otvoritvi pozdravila ravnateljica OŠ
Žalec Tatjana Žgank Meža in podžupan Občine Žalec
Roman Virant, medalje pa so na zaključku tekmovanja
podelili predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, predsednica
mladinske komisije Savinsko-Šaleške regije Katarina Petač
in predsednik sveta SŠ regije Branko Verk.
V petek, 15. marca 2019, se je v gasilskem domu
Braslovče, pričel 92-urni tečaj za višjega gasilca, ki ga
obiskuje 27 tečajnikov iz 13 gasilskih društev.
V soboto, 23. marca 2019, je v Domu krajanov v Andražu
nad Polzelo potekal Zbor mladih Gasilske zveze Žalec. Na
zboru je mlade pozdravil predsednik Mladinske komisije
GZ Žalec Dominik Hočevar. Potekala je izvolitev delovnih
teles zbora mladih. Poročilo predsednika MK GZ Žalec za
leto 2018 je bilo popestreno s prispevki mladih s
posameznih aktivnosti. Mladi so sprejeli program dela MK
GZ Žalec za leto 2019. Podelili so pohvale in priznanja MK
GZ Žalec. Na koncu zbora je potekala slavnostna predaja
mladinskega prapora GZ Žalec iz Gasilskega poveljstva
Občine Polzela v GPO Tabor.

V nedeljo, 24. marca 2019, je v dvorani v Preboldu
potekala gledališka komedija Moža je zatajila v izvedbi
gledališke družine KUD Svoboda Prebold, ki jo je
organizirala Komisija za članice Savinjsko-Šaleške regije v
počastitev dneva žena in materinskega dneva. Prireditve se
je udeležilo preko 200 članic.
V petek, 29. marca 2019, je v Domu krajanov v Taboru
potekala 64. skupščina Gasilske zveze Žalec. Skupščine se
je udeležilo 61 članov skupščine – predstavnikov
prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo pod okriljem
Gasilske zveze Žalec. Med gosti so bili predstavnik GZ
Slovenije, poveljnik Savinjsko-Šaleške regije, načelnica
Upravne enote Žalec, župani ali podžupani občin Žalec,
Polzela, Braslovče in Tabor, predstavnik Policijske postaje
Žalec, predstavniki Gasilske zveze Križevci iz sosednje
Hrvaške ter predstavniki 9 sosednjih in prijateljskih
gasilskih zvez. Po izvolitvi delovnega predsedstva so podali
poročila: predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, poveljnik
GZ Žalec Franc Rančigaj, blagajnik GZ Žalec Rafael
Hrustel, predsednik nadzornega odbora Janko Drča ter
predsednik verifikacijske komisije Marko Verdev. Člani
skupščine so potrdili poročila za leto 2018, program dela ter
finančni plan Gasilske zveze Žalec v letu 2019. Na
skupščini so podelili kipca Gasilske zveze Žalec za jubilej
PGD Dobrovlje – 30 let in PGD Šempeter v Savinjski
dolini – 130 let ter visoka odlikovanja Gasilske zveze
Slovenije, ki jih je prejelo 9 posameznikov.
V soboto, 30. marca 2019, je v Šolskem centru v Krškem
potekalo državno tekmovanje v kvizu gasilske mladine. Iz
Gasilske zveze Žalec so bile na tekmovanju 3 ekipe.
Pionirji PGD Kapla - Pondor so se uvrstili na 15. mesto,
mladinci z PGD Ojstriška vas - Tabor na 8. mesto ter
gasilci pripravniki PGD Grajska vas na odlično 3. mesto.
V četrtek, 4. aprila 2019, je v gasilskem domu PGD
Drešinja vas potekal 10. Posvet veteranov in veterank
Gasilske zveze Žalec. Na posvetu je bilo 80 udeležencev,
osrednja tema pa je bila, kako ohraniti zdrave in vitalne
možgane, predavatelja Staša Žnidarja.
V soboto, 6. aprila 2019, je v Tolminu potekala 1. seja
Plenuma Gasilske zveze Slovenije v tem mandatnem
obdobju. Iz naše gasilske zveze so se plenuma udeležili 3
delegati (Edvard Kugler, David Krk in Milan
Pustoslemšek). Na plenumu sta Janko Cerkvenik in Franci
Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije,
podelila tudi najvišja gasilska odlikovanja: plakete gasilca,
kipce gasilca ter priznanja Matevža Haceta. Od skupno
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devetih prejemnikov je kipec gasilca prejel tudi Franc Skok
iz PGD Gomilsko, nekdanji predsednik Gasilske zveze
Žalec.
V soboto, 13. aprila 2019, je v Slovenski Bistrici potekalo
2. izbirno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije za
mladinsko olimpijado. Z veseljem sporočamo, da se je
tekmovalna enota z PGD Andraž nad Polzelo uvrstila na
olimpijado, ki bo poleti letos potekala v Švici.
V soboto, 27. aprila 2019, smo se člani Gasilske zveze
Žalec udeležili skupščine pobratene Vatrogasne zajednice
grada Križevaca iz Hrvaške, ki je potekal v gasilskem domu
v kraju Sveta Helena.
V soboto, 3. maja 2019, je bil organiziran posvet
mentorjev in sodnikov GZ Žalec. Posvet je potekal v dveh
delih. Prvi del je potekal v Andražu, kjer so bile
predstavljene tekmovalne discipline za mladino, drugi del
pa je potekal na Polzeli, kjer so bile predstavljene novosti
pri tekmovalnih disciplinah za člane in veterane.
Pripravljeni so bili tudi praktični prikazi disciplin.
V soboto, 11. maja 2019, je Gasilska zveza Žalec v
sodelovanju z Gasilskim poveljstvom Občine Polzela
pripravila tekmovanje gasilske mladine v gasilski
orientaciji. Mladi gasilci, ki so soboto preživeli na Polzeli,
so bili razdeljeni v šest kategorij. Skupno se je tako na
tekmovanju pomerilo 87 ekip. Na regijsko tekmovanje, ki
bo konec maja v Šmartnem ob Dreti, so se uvrstile po tri
najboljše ekipe iz vsake kategorije:
Pionirke:
 1. Drešinja vas,
 2. Levec,
 3. Polzela.
Pionirji:
 1. Drešinja vas,
 2. Kapla - Pondor,
 3. Kapla - Pondor 1.
Mladinke:
 1. Drešinja vas,
 2. Andraž nad Polzelo,
 3. Polzela.

Mladinci:
 1. Drešinja vas,
 2. Vransko 1,
 3. Kapla - Pondor.
Gasilke pripravnice:
 1. Polzela.
Gasilci pripravniki:
 1. Trnava,
 2. Ločica ob Savinji,
 3. Ojstriška vas - Tabor.
V sredo, 15. maja 2019, je v Žalcu potekala prireditev
Tedna vseživljenjskega učenja »PARADA UČENJA 2019«
v organizaciji UPI Žalec, kjer smo predstavili tudi delo naše
GZ Žalec. Gasilsko zvezo Žalec sta predstavljali Mladinska
komisija in Komisija za gasilsko tehniko. Med drugim so se
predstavile mladinke, ki tekmujejo v gasilskem kvizu.
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila od 15. marca do 15. aprila
so člani Gasilske zveze Žalec opravili 16 intervencij, ki so
skupno trajale 17 ur.
V obdobju mesečnega poročila od 15. aprila do 15. maja so
člani Gasilske zveze Žalec opravili 11 intervencij, ki so
skupno trajale 14 ur in 40 minut. Najdaljša intervencija je
trajala 2 uri in 10 minut, najkrajša pa 10 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo od 15. marca do 15. aprila 14
dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO
Polzela ter GPO Vransko so imeli po eno intervencijo, GPO
Braslovče ter GPO Tabor pa niso imeli intervencij.
V GPO Žalec je bilo od 15. aprila do 15. maja 8 dogodkov,
kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so
imeli tri intervencije, GPO Braslovče, GPO Vransko ter
GPO Tabor pa niso imeli intervencij.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

»Pozdrav pomladi 2019«
Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov
V Taboru letos odmeva stotine ubranih glasov. Žalska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je letošnjo
Območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov postavila v Dom krajanov Tabor. Tam se je v torek, 9. aprila 2019
predstavilo devet otroških in mladinskih pevskih zborov Spodnje Savinjske doline. Nastopili so Mlajši OPZ Polžki Polzela,
OPZ OŠ Prebold, OPZ OŠ Šempeter, OPZ OŠ Griže, OPZ Sonček in POŠ Polzela, MPZ OŠ Prebold, MPZ OŠ Šempeter,
MPZ OŠ Griže ter MPZ OŠ Polzela. Vsega skupaj kar 311 otrok je nastopilo pred povsem polno dvorano, kjer je svoje
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mesto našla tudi strokovna spremljevalka revije ga. Zlatka Terlevič. Na
razgovoru, ki ga je opravila po reviji, je zelo pohvalila celotno revijo,
samo organizacijo ter zbore in njihovo delo. Pohvalila je publiko, ki je
zelo dobro vzgojena, saj je bilo med revijo le malo motečih faktorjev,
starši po nastopu niso zapuščali dvorane in so vsak zbor pospremili z
glasnim aplavzom. Nekoliko bolj nemirna je bila publika na drugem delu
revije, ki je potekal naslednji dan, torej v sredo, 10. aprila 2019, prav tako
v Domu krajanov Tabor. Takrat je v desetih pevskih zborih zapelo 474
mladih pevk in pevcev. Nastopili so Mlajši OPZ in MPZ OŠ Vransko - Tabor, OPZ Deteljica POŠ Ponikva, OPZ in MPZ
OŠ Braslovče, OPZ Vandrovčki POŠ Gotovlje, OPZ Kobulka in MPZ I. OŠ Žalec ter OPZ in MPZ OŠ Petrovče. Tudi ti so
navdušili tako strokovno spremljevalko kot občinstvo, ki je tudi ta dan do zadnjega kotička napolnilo dvorano. OI JSKD se
iskreno zahvaljuje Občini Tabor, ki je omogočila gostovanje revije v Domu krajanov, OŠ Vransko - Tabor, še posebej
Podružnični OŠ Tabor, ter KD Ivan Cankar Tabor za izjemno pomoč pri izvedbi revije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Žalec

»Pesem pomladi 2019«
Območno srečanje odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin
Tabor je napolnilo zborovsko petje. Žalska območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je v Domu
krajanov Tabor organizirala Območno revijo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. V sodelovanju z Občino
Tabor, Kulturnim društvom Ivan Cankar Tabor ter Društvom žena in deklet Občine Tabor so v soboto, 11. maja 2019, in v
nedeljo, 12. maja 2019, gostili skupno kar 21 zborov in malih vokalnih skupin. Na sobotnem koncertu so nastopili Andraški
oktet, KPZ Glas srca, MoPZ Gotovlje, MePZ Andraž, MoPZ Karla Viranta Braslovče, MePZ A Cappella KD Petrovče,
MoPZ KD Antona Schwaba Prebold in MoPZ KUD Polzela. Vsak zbor se je predstavil s tremi pesmimi, ki jih je pozorno
poslušala strokovna spremljevalka večera Bernarda Preložnik Kink. Tako je bilo tudi v nedeljo, ko je dvorano Doma
krajanov Tabor napolnilo kar 13 zborov. Obiskovalce je uvodoma pozdravila vodja izpostave JSKD Žalec ga. Neža
Zagoričnik, revijo pa so s svojim nastopom odprle »domače« OK!tete. Za njimi so nastopili še VS Štima Literarnega
društva Livra Vransko, VS ZaPet, ŽePZ KUD Svoboda Griže, MoPZ Ponikva pri Žalcu, ŽePZ Savinjski cvet, MePZ
Galicija, Mešani planinski pevski zbor Žalec, MoPZ KD Petrovče, Zbor Popseslish, MoPZ Savinjski zvon, APZ Risto
Savin Žalec, revijo pa je zaključil MePZ Pevskega društva Tabor. Nastopajoči so pokazali zelo kvaliteten program, kar so
potrdili glasni aplavzi publike. Zadovoljni pa so bili tudi nastopajoči, ki so se v taborskem Domu krajanov zelo dobro
počutili in se po reviji še dolgo zadržali ter ubrano prepevali vsem znane zborovske pesmi.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Žalec

Brezplačne aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij
Hiša Sadeži družbe Žalec – JUNIJ 2019
vsak dan, do 20. 6.,
od 14.00 do 17.00
vsak TOREK
ob 9.00
vsako SREDO

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA
ŽIVLJENJA »UČNA POMOČ«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA »TAI – CHI«
ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
12

ob 8.30
vsako SREDO
ob 10.00
vsak ČETRTEK
ob 9.00 in ob 18.00
vsak PETEK ob 10.00
ČETRTEK, 18. 6., ob
18.00

»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»URICE PLETENJA« – začetna skupina in »VEGI JEDI«
ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA«
USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»KUHARSKA DELAVNICA«
FESTIVAL MIGRANTSKEGA FILMA
Premierni prikaz filmov umetniške produkcije, pogovor ter pogostitev s sirijsko hrano.
Vstopnine ni.
OTROŠKE POČITNIŠKE DELAVNICE

V juliju in avgustu organiziramo za otroke, stare od 6 do 11 let, ustvarjalne delavnice, varstvo, športne, socialne in
družabne igre, igre na prostem, kuharske delavnice mojstra KNEDLA.
Počitniške delavnice bodo potekale PRVA DVA TEDNA V JULIJU: od 1.–5. 7. in od 8.–12. 7. ter ZADNJI TEDEN V
AVGUSTU, od 26. 8. do 30. 8. od 8.00 do 16.00.
Obvezne prijave na 051 669 714 in na hisa-zalec@filantropija.org do petka, 28. 6. 2019.

Zeliščna delavnica na počitniškem taboru.

Ustvarjalna delavnica z Erno Kumperger.

Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite.
 DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA POTREBUJEJO VAS.
Več info na: hisa-zalec@filantropija.org in 051 669 714, FB Hiša Sadeži družbe Žalec
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke:
 15. aprila se je rodila 52 cm velika in 3830 g težka deklica Lucija staršema
Tjaši Pungartnik in Mihaelu Ravbarju iz Tabora.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v
naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si .

Iz vrtca in šolskih klopi
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. aprila, ko goduje sv. Jurij, ki prinaša
zmago. Zmago, ko simbolično svetloba zmaga nad temo, naj pri
tem čistoča zmaga nad nesnago, red pred zmešnjavo.
Da bo praznovanje pravo, zavihajte rokave in napnite možgane.
Potrudite se urediti igrišče, njegovo okolico, kolikor zmorete
uspešno.
Se še spomnite, na kakšen način praznuje naš kraj in od kod
njegovo ime?
Naj vam pomagam, da takrat v naš lep kraj pride mnogo ljudi, tudi z
drugih krajev. Se spomnite tudi, kako smo lansko leto okrasili
igrišče in vsem sporočili, da smo ponosni na svoj kraj, ga negujemo
in se z njim veselimo?
Tokrat boste različnim odpadnim stvarem dali novo uporabnost
(cevi, plastenke …)
Zelo lepo ste uredili gredice in koliko sadik ste pripravili, jaz sem
jih preštel več kot dvesto. Hvala vam.
Srečno, prijatelji!
Friderik

Obisk in …
Otrok je del družbenega okolja, v katerem raste in živi. Skozi vsakdanje življenje vrtcu, skozi rutino in dogodke
vzpostavljamo vez med vrtcem in okoljem. Zato smo veseli obiskov in se na obisk radi odpravimo.
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V času pustovanja sta nas obiskali mama in sestrica naše deklice. Ga. Tina je namenila svoj čas otrokom in poslikavi
obrazov. Kasneje pa smo gostili zdravnico go. Darjo. Z nami je preživela dopoldan in nas poučila o skrbi za naše zdravje.
Imeli smo se lepo.
Obiskali smo frizerski salon Stanka, kjer nam je ga. Stanka predstavila poklic frizerja. Tja smo se odpravili s sosednjo
skupino, z otroki odd. 3–4, kateri so nas prijazno povabili. Na igrišču pa smo si uredili frizerski salon na prostem, poskrbeli
za čiste lase naših punčk iz igralnega kotička in likovno ustvarjali. Bilo je zabavno, poučno in aktivno, hvala vsem!

Otroci oddelka 3–4 z Nušo in Ano ter otroci oddelka 2–4 z Manico in Lauro

Plesni škratki
V Vrtcu Tabor enkrat tedensko izvajamo »plesne škratke«. Vsako sredo se priključijo otroci oddelkov 4–5 in 5–6 let, otroci
pri priključitvi soodločajo. Tako preko govorice telesa, skozi ritem in glasbo ustvarjamo svoje zadovoljstvo.
Otrokom omogočava svobodno izražanje, neposrednost in izvirnost.
Doživljajo svojo vlogo in gradijo na svoji samozavesti, ko si
izmišljajo gibe, telesne položaje, gibalna zaporedja in jih povezujejo
v celoto – plesno koreografijo. Pojejo ljudske pesmi, izvajajo
ritmične vzorce s ploskanjem, udarjanjem ipd. Prepletamo tradicijo in
sodobno izražanje v plesu.
Tako smo odplesali Izak, Jakob, Abraham in Abraham ’ma sedem
sinov kot folklorni ples, Miška vzela je s poličke, Glasbenik Peter,
Špagetki po metodi ustvarjalni gib ter plesali ob spremljavi angleške
glasbe. Konec pa začinili z inovativnostjo in odplesali ples v dežju!
S pestrim glasbenim okoljem omogočava, da otroci doživljajo primerne izkušnje pri tem pa imajo aktivno vlogo, kar je
osnova metode ustvarjalni gib.
Plesni škratki Vrtca Tabor z Nušo in Lauro

Izlet v Borovnico
V oddelku 5–6 let že celo leto spoznavamo slovenske občine.
V začetku šolskega leta je vsak otrok izbral grb občine, ki
smo jo spoznali na njegov rojstni dan. Z otroki smo tudi pisali
na občine in jih prosili za nekaj promocijskega materiala, s
katerim smo izdelali plakat in tako spoznali občino. Za
najboljši zaključek raziskovanja je poskrbela Občina
Borovnica, ki nas je povabila v svoj kraj. Povezala nas je z
Vrtcem Borovnica, uskladili smo termin in se pripravili na
izlet. Kljub zgodnji 7. uri zjutraj smo se mirno pripeljali do
Brezovice pri Ljubljani, kjer smo presedli na vlak.
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Po kratki vožnji na vlaku smo prispeli v Borovnico, kjer so nas
sprejeli sovrstniki iz skupine Miškolinov, v. d. ravnateljica Vrtca
Borovnica ga. Sabina Miklavčič, župan Bojan Čebela in višji
svetovalec za razvoj in razvojne projekte g. Andrej Klemenc. G.
župan je Maju voščil za rojstni dan, saj je Maj tisti, ki je izbral
Občino Borovnica in mu povedal, da ga čaka torta v vrtcu. Z
Miškolini z Vrtca Borovnica ter g. Klemencem smo si ogledali kraj
in spoznali njihove znamenitosti. Seveda je tudi nas očaral steber
borovniškega viadukta, kjer smo izvedeli, zakaj je prišlo do gradnje
takrat največjega tovrstnega objekta na svetu, kako je potekal ter
zakaj in kako so ga v več fazah porušili. Sledil je vzpon do
razgledne točke pri Z peti viadukta, od tam pa mimo stare
železniške postaje do podnožja Jelenovega viadukta. Pod oboki smo
izkoristili odlično akustiko in zapeli nekaj pesmi. Otroci, zdaj že naši
novi prijatelji, z Vrtca Borovnica, so nas popeljali v njihov gozdiček,
ki ga imenujejo Čarobni gozd. Sprehodili smo se v vrtec, kjer smo se
posladkali s torto in igrali na vrtčevskem igrišču. Po kosilu so nas
pospremili do avtobusne postaje, kjer smo se poslovili in si zaželeli,
da se še kdaj vidimo. Polni vtisov in prijetno utrujeni smo se z
avtobusom pripeljali nazaj v Tabor.
Hvala vsem vpletenim za pomoč pri organizaciji in staršem za
zaupanje.
Vzgojiteljice in spremljevalke: Mateja Jezernik, Urška Rotar in Anita Zupanc

Eko dan
V četrtek, 25. aprila, smo na šoli izvedli eko dan. Verjetno veste, da naša šola že vrsto let sodeluje v projektu Eko šole.
Prvo samostojno zeleno zastavo smo pridobili leta 2007. Vsako leto moramo za potrditev eko zastave opraviti vrsto nalog,
ki jih načrtujemo v začetku šolskega leta. Krovna tema, ki smo jo letos izbrali, so bile podnebne spremembe. Ljudje se
premalo zavedamo našega vpliva na okolje in da lahko z majhnimi koraki prispevamo k izboljšanju stanja. Učenci so ta dan
delali v različnih delavnicah, ki so si jih sami izbrali. Vse skupine so uvodni del namenile temu, da so spoznali, kaj
podnebne spremembe sploh so, kdo jih povzroča in kakšni so pokazatelji.

V prvem razredu so učenci celo leto spremljali vreme in izpolnjevali vremenski koledar. Na delavnici so prešteli, koliko je
bilo kakšnega vremena. V drugem delu delavnice so izdelali fanta iz kartona, ki so ga oblepili s svojimi slikami, ki
prikazujejo ukrepe proti podnebnim spremembam. Drugi razred se je srečal z gozdarjem in posadil češnjo. Tretji razred je
dramatiziral knjigo o Zemlji, ki je dobila vročino in prizor so tudi zaigrali v jedilnici. Četrti razred je izdeloval vozilo na
vztrajnik. Skupina Ekopozivi se je ukvarjala s pisanjem s kaligrafskimi peresi. S peresi so zapisali pozive k bolj
ekološkemu vedenju in zavedanju. Skupina učencev je izdelala sobo pobega in po končanem eko dnevu je pred učilnico
stala vrsta učencev, ki so si želeli igrati to družabno igro. Čudovite transparente, ki so pozivali k ukrepom, smo razstavili v
jedilnici. Skupina učencev si je ogledala film o odlaganju odpadkov in o problemu plastičnih vreč. Nastal je plakat o poti
plastične vrečke. Naslednja skupina je zbrala podatke iz ankete o vrstah ogrevanja v naši občini in ugotovila, da se največ
hiš ogreva na drva. Raziskali so prednosti in pomanjkljivosti določene vrste ogrevanja. Po končanih delavnicah smo se vsi
zbrali v jedilnici in vsaka skupina je v kratkem povzetku predstavila, kaj so raziskovali. Vsi so prejeli jabolko, na katero so
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zapisali, kaj na naši šoli že delamo in list, na katerega so zapisali predlog, kaj bi še lahko izboljšali. Jabolko in list so obesili
na drevo, ki ga je izdelala skupina učencev. Tukaj so navedeni predlogi skupin.
Že delamo:
- ne uporabljamo več plastičnih slamic,
- poskusim vsako hrano in jo pojem,
- izvedli smo čistilno akcijo,
- počistili smo okolico Občine Tabor,
- ločeno zbiramo odpadke,
- urejamo šolske prostore,
- zbiramo stara oblačila, papir, zamaške
in odpadne baterije,
- varčujemo z vodo,
- recikliramo,
- varčujemo z elektriko,
- ugašamo luči.
Kaj bi še lahko delali:
- posadili drevo,
- manj vožnje s kombiji in več hoje,
- varčevanje s hrano,
- čistilne akcije izvedemo skupaj s
starši,
- menjava rabljenih oblačil na naši šoli,
- uporaba okolju prijaznih prevoznih
sredstev (kolo, skiro …),
- uporaba obnovljivih virov energije
(sonce, voda, veter),
- posadili več rož in dreves,
- spoštovanje do vseh živih bitij,
- hrano bi pokrili z bombažnimi serveti,
- manj uporabe plastičnih vreč in
izdelkov iz plastike,
- kupujemo bio pridelke.
Ugotavljamo, da že marsikaj počnemo.
Zanimivi predlogi pa so tudi, kaj bi še lahko izvajali. Verjetno bomo na šoli poskušali kakšnega uresničiti v naslednjem
šolskem letu.
Ekokoordinatorica Silva Rizmal

»Ostern am Goethe-Institut«
Z mlajšimi učenci iz Tabora in z Vranskega, ki se učijo nemščino, smo se udeležili velikonočnih delavnic na Goethejevem
inštitutu v Ljubljani. Učenci so na igriv način spoznavali besedišče na temo velike noči. Bila je enkratna priložnost, da so
se učenci srečali s tem tujim jezikom še na drug način. Dejavnosti so bile učencem zelo všeč in si takšnega učenja še želijo.

Mentorica Martina Zupan Kuserbanj
17

Festival FLL Jr. v Vitanju
V soboto, 20. 4. 2019, smo se taborski FLL-jevci s POŠ Tabor in Robo
Vrančki z Osnovne šole Vransko - Tabor udeležili Festivala FLL Jr. v
Vitanju.
Ekipo taborskih FLL-jevcev sestavljajo Bor Pečovnik, Tevž Mlakar,
Tevž Gosak, Maj Krivec in Jure Maček. Njihova mentorica je Simona
Jan. Ekipo Robo Vrančkov pa sestavljajo Jan Kropec, Eva Učakar, Max
Radulj, Lara Kropec, Daša Ana Dobnik in Miha Turk z mentorico Tino
Žličar.
FIRST ® LEGO® Liga Jr. je netekmovalen, multidisciplinaren in
zabaven program izkustvenega učenja in dela. Oblikovan je tako, da
otroci, stari od 6 do 10 let, s pomočjo priljubljenih kock LEGO in
gradnikov spoznavajo matematiko, naravoslovje, tehniko, računalništvo
in informatiko na način, ki je povsem primeren in prilagojen njihovi
starosti.
Otroci uporabljajo preprosto orodje LEGO Education WeDo (Legokocke,
motorček, senzorji itd.), ki jim
omogoča, da se z njegovo
pomočjo naučijo glavnih prvin
programiranja, kar potem
prenesejo
v
vsakdanje
življenje. Z uporabo LEGO
Education WeDo pri otrocih
spodbujamo
sodelovalno
učenje ter komunikacijske
spretnosti. LEGO Education
WeDo je zelo motivacijsko
naravnan za otroke v prvem in
drugem triletju osnovne šole,
saj gre za sestavljanje kock
LEGO v različne oblike, nato
pa lahko te oblike z uporabo
preprostih ukazov v programu
WeDo sprogramiramo, da se
premikajo, kot želimo.
Mentorji so letos vodili male
radovedneže
skozi
raziskovanje novega izziva –
Misija na Luno.
Skozi proces dela so se otroci
učili o timskem delu, čudežih
znanosti in tehnologiji in zelo
pomembnih ter
unikatnih vrednotah FIRST – odkritje, inovativnost, vpliv, vključevanje / Inkluzija, skupinsko delo in zabava.
Tako kot vsako leto so se tudi letos zbrali na festivalu, tokrat v Noordung centru Vitanje. Tam so predstavili svoja
spoznanja, ekipo, model, delili ideje z vrstniki in obiskovalci, dobili povratne informacije odraslih radovednežev –
ocenjevalcev, proslavili zaključek sezone in se zabavali.
(Vir: http://www.fll.si/izziv-2018/fll-jr-2018-misija-luna, Dostop: 20. 4. 2019)
Taborski FLL-jevci in Robo Vrančki z mentoricama Simono Jan in Tino Žličar
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Plavalni tečaj
Učenci 1. c-razreda smo imeli v času od 6.
5. do 10. 5. 2019 plavalni tečaj na bazenu
Golovec v Celju. Prvi dan smo spoznali
plavalne učitelje, ki so skrbeli, da smo vse
vaje opravili pravilno. Razdeljeni smo bili v
tri skupine. Ves teden smo se učili plavati,
še zlasti pa smo uživali pri igri s sošolci v
bazenu. Po končanem plavalnem delu smo
se preoblekli, si posušili lase in pomalicali.
Fantje smo bili hitro suhi, pri deklicah pa je
trajalo malo dlje. Zunaj nas je vsak dan
čakal šofer Jože, ki nas je vozil v Celje in
nazaj. Vsi smo uspešno zaključili plavalni
tečaj in na koncu prejeli zaslužena
priznanja.
Na plavalnem tečaju mi je bilo všeč:
- ko sem se naučil narediti zvezdico (Tijaž),
- naučil plavati kravelj (Nik, Jaro, Jon, Naja),
- ko sem šel/šla plavat v veliki bazen (Lea, Jurij J.,
Tini J., Brut),
- se naučil/naučila plavati žabico (Jaka K., Vita),
- ko smo morali pod vodo prešteti prste na učiteljevi
roki (Ana),

-

se učili vajo za starše (Jaka M.),
se učili drsenje na vodi (Blaž),
spoznali nove učitelje plavanja (Mina),
ko sem preplavala cel velik bazen (Enja),
ko sem plavala v velikem bazenu in so me gledali
starši (Neja).

Razredničarki Silva Rizmal in Manja Drnolšek

Prosti čas … s športom
Imenujem se Bor in obiskujem tretji razred. Zelo sem vesel, da imam možnost uživati v
športu, ki mi je zelo pri srcu. Moja ljubezen je moj motor in moj štirikolesnik. Vesel sem, da
mi je ati kupil in ponosno podaril moj prvi motor ter verjel vame. Od takrat naprej so motorji
moja največja strast. Trenutno vozim motocross KTM.
Imam vso potrebno opremo, ki sodi zraven. Preden se grem vozit, oblečem: ščitnike za
kolena, komolce, želvo za hrbtenico, rokavice, škornje, čelado in očala. Za hišo imamo
zemljišče, po katerem lahko vozim. Kadar grem na motor ali štirikolesnik, moram mamici
obljubiti, da bom zelo previden.
Bor Pečovnik, 3. c

Dobili smo mucke
Živela je deklica Lina. Zelo rada je imela živali. Najraje muce. Doma so imeli kar štiri. Mamico muco, očka mačkona in
dva mladička. Zelo radi so se igrali mačje igre. Ko je prišla domov, so mucki stekli k Lini. Nahranila jih je. Medtem ko je
delala domačo nalogo, so jo mucki gledali.
Ko je končala domačo nalogo, so se šli igrat za hišo. Igrali so se z volno in gumijastimi miškami. Nekega dne je en
mladiček padel v blatno lužo. Morala ga je okopati. Ker se mucki ne kopajo radi, je ves čas žalostno cvilil. Zvečer jih je
spet nahranila. Mama muca in oče mačkon sta spala v košari, ljubka mucka pa kar v Linini postelji.
Naslednji dan je Lina ugotovila, da je mama muca breja in zvečer je že skotila tri mladiče. Hitro je šla povedat očku Janezu
in mamici Mateji. Enega mucka je podarila sestrični Sonji, drugega sosedu Leonu in tretjega babici Marjani. Vsi so bili
muckov zelo veseli, Lina pa jih je z veseljem redno obiskovala.
Laura Goršak, 3. c
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Šola v naravi s tečajem plavanja – Žusterna 2019
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 15. 4. do 19. 4. 2019 v Žusterni pri Kopru. Za nemoten potek dela so skrbeli učitelji Simona
Jan, Danijela Jeršič, Maja Jerman in Uroš Godler. Učenci so bili pet dni zelo aktivni. Spoznali so veliko novega. Ogledali
so si mesto Koper in Luko Koper. Z ladjico so odpluli v Piran, kjer so si ogledali mestno jedro in obiskali Muzej školjk.
Imeli so prekrasno predavanje o pticah, ki živijo v Škocjanskem zatoku. Obiskali so stadion Bonifiko, kjer so zelo uživali.
Pozdravit nas je prišel
tudi Samo Udrih,
trener
košarke v
Kopru. Vsak dan so
učenci
intenzivno
plavali in vsi dosegli
lep napredek.
Vtisi učencev:
V ponedeljek, 15. 4.
2019, smo se z
avtobusom odpeljali v
Koper. Odšli smo na
plavalno
šolo
v
naravi.
Razpakirali
smo se v hotelu
Aquapark Žusterna.
Po kosilu smo odšli
plavat, zvečer pa na
sladoled v center
Kopra. V torek zjutraj
smo odšli na ladjico
in z njo odpluli v Piran. Tam smo odšli v Muzej školjk in se posladkali s sladoledom. V sredo smo plavali dopoldne in
popoldne. Zvečer pa smo imeli predavanje o pticah v Škocjanskem zatoku. Četrtek si bom zapomnil po tem, da nisem
mogel odkleniti sobe. Hišnik je popravil vrata. V petek smo se vrnili domov. Bilo mi je všeč.
Ožbej Mlakar, 4. b
V Žusterni sem se dobro počutil. Bilo je zabavno. Veliko smo plavali in dobro jedli. Ocenjevali so tudi sobe. Ocene najine
sobe so bile: pon. 9, tor. 10, sre. 10 in čet. 9.
Ažbe Drnolšek, 4. b
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Všeč mi je bilo, ker smo se zabavali. Šli smo tudi na
stadion Bonifika. Tam smo igrali nogomet in se spuščali
po zipline. Ko smo se vračali proti hotelu, smo se igrali
ime, priimek, država in rastlina. Na koncu sem prejel
zlatega delfina in zlato medaljo v plavanju.
Jan Lukman, 4. b
V šoli v naravi mi je bilo všeč, ker smo se peljali z
ladjico in si v Piranu ogledali Muzej školjk. To mi je bilo
najbolj všeč. Posebej všeč pa mi je bila tudi jutranja
telovadba.
Lana Paulina Veniger, 4. b
Kako je potekal pouk?
Opisal vam bom naš pouk v Žusterni. Gospe učiteljice so
nas poklicale k pouku. Pisali smo dnevnik in
razglednico. Poskušali smo različne soli. Pod lupo smo si
ogledali ogrodja praživali in kristale soli. Reševali smo
tudi različne učne liste.
Anže Ribič Čvan, 4. b

Učence 7., 8. in 9. razreda je obiskal japonski študent
V torek, 16. 4. 2019, nas je na Podružnični šoli Tabor obiskal japonski študent. Poleg študenta se nam je pridružil še njegov
tutor oz. skrbnik. Na začetku je osmošolka Valerija predstavila Tabor in njegovo okolico. Naš pogovor z njim je potekal v
angleščini. Študent je bil zelo prijazen. Odgovoril je na vsa
naša vprašanja glede šolskega sistema, življenja v Tokiu, hrane
in praznikov. Vprašali smo ga, če lahko napiše Don't worry, be
happy (ne skrbi, bodi srečen) v japonščini. Imel je malo težav,
saj uporabljajo pismenke, ki lahko imajo več kot 3 pomene.
Konec koncev nas je naučil tudi nekaj japonskih besed, kot so
dobro jutro, hvala ter kako se predstavimo.
ありがとう
Arigatō
Hvala.
Tajda Strožič, 8. c

Aktivnosti naših društev
Tovariško srečanje ob dnevu upora proti okupatorju
27. aprila 2019, ob dnevu upora proti okupatorju, je Združenje borcev za
vrednote NOB Žalec, Krajevni odbor Tabor, organiziralo proslavo v počastitev
tega pomembnega zgodovinskega dogodka.
Na ta dan smo praznovali tudi 78. obletnico Osvobodilne fronte slovenskega
naroda – v slovenski zgodovini najbolj množične osvobodilne organizacije.
V sodelovanju s praporščaki, dramsko sekcijo Kulturnega društva Ivan Cankar
Tabor, Pevskega društva Tabor in POŠ Tabor so pripravili bogat kulturni
program, katerega rdeča nit je bila obujanje spominov na zločinski napad leta
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1941, na upor in boj naših junakov, ki so trpeli in umrli za domovino in njeno svobodo, s poudarkom na lokalnih
aktivnostih takratnega prebivalstva.
Predsednik KO Tabor Andrej Natek je v pozdravnem govoru poudaril pomen boja za domačo zemljo, identiteto, materni
jezik, proti fašizmu in nacizmu.

Slavnostni govornik letošnjega srečanja je bil Marjan Turičnik, predsednik žalskega združenja.
Za okusen »tovariški« golaž so poskrbele članice PGD Ojstriška vas - Tabor.
1. septembra bo minilo 80 let od vdora nacistične Nemčije na Poljsko. Ta dan velja za pričetek 2. svetovne vojne, ki je
terjala okoli 55 milijonov mrtvih, 35 milijonov ranjenih in 6 milijonov pogrešanih ljudi. Spomin na te dogodke še danes
pretresa človeštvo in nas opominja, da se kaj takega ne sme več ponoviti.
Saša Zidanšek Obreza

Pohod 50 + v aprilu
V aprilu, ko naša občina praznuje svoj praznik in
nam posamezna društva ponujajo številne dogodke,
prireditve, aktivnosti, smo se tudi mi, pohodniki 50
+, odpravili na malo daljši pohod. S kombijem smo
se odpeljali do planinskega doma pod Reško planino
in pot nadaljevali peš po obronkih te in Škrabarjeve
planine do naše lovske koče in naprej proti ribniku
pri Lisjaku v Tabor. Pot je bila zanimiva in
nezahtevna. V Mariji Reki smo si ogledali cerkev
Marije Vnebovzete, med potjo pa opazovali
ozelenela drevesa, cvetoče divje češnje, cvetoče
resje … Pogled nam je uhajal na okoliško hribovje,
cerkev sv. Miklavža, na daljne zasnežene Savinjske
Alpe, Raduho, na slikovito pokrajino našega
dolinskega območja …
K pozitivni energiji in dobremu razpoloženju
tokratnih pohodnikov je pripomoglo tudi oglašanje
kukavice in petje ostalih ptic, pa tudi vreme nam je
bilo naklonjeno.
Srečno do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor
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Pomladanska utrujenost nas ne ustavi
Čeprav smo že konkretno zakorakali v pomlad in je prišla pomladanska utrujenost, gasilci nismo zaspali in počivali.
Že v mesecu aprilu smo bili na čistilni akciji. Te se je udeležilo 12 članov iz našega društva, kjer smo skupaj očistili
območje ob glavni cesti od Prekope do Gomilskega, del Pondorja ter del vodotoka Bolske. Opažamo, da se na našem
območju, ki ga čistimo, število odpadkov iz leta v leto manjša, kar nas zelo veseli.
Živeti v čistem okolju je privilegij, o katerem mnogo ljudi po svetu lahko le sanja, zato bodimo prijazni do našega okolja, v
katerem živimo. Skrbeti, da bo naša domovina čista, naj bo v mislih vsakogar, saj je od nas odvisno, v kakšnem okolju
želimo živeti mi in bodo živeli naši zanamci. Zatorej naj si vsak vzame čas vsaj enkrat v letu, se udeleži čistilne akcije in s
tem pripomore k boljšemu jutri, saj je že majhen odpadek, ki leži ob cesti, lahko obremenjujoč za okolje. Odločitev je naša,
ali bomo živeli v okolju, ki je poln odpadkov, ali pa ne, zato
upamo, da se bomo v naslednjem letu zbrali še v večjem
številu.
V čast občinskega praznika je bila letos naša dolžnost, da
postavimo mlaj v Taboru. Tega smo se lotili gasilci Kaple in
Pondorja. Mlaj smo podirali na petek v gozdu, ki je v lasti
Antona Groblerja, v soboto pa smo ga postavljali na
župnijskem parkirišču v Taboru. Mlaj je v višino meril več kot
30 m.
V mesecu maju goduje naš zavetnik sveti Florjan, zato smo se njemu v čast udeležili svete maše gasilci iz GPO Tabor, ki je
bila v soboto, 4. maja, v cerkvi svete Radegunde v Kapli. Po maši smo za pogostitev poskrbeli v našem gasilskem domu.
PGD Kapla - Pondor

Tako ponosni pa že dolgo nismo bili
28. aprila 2019 je v Taboru v okviru Šentjurskega sejma potekal
prevzem kar dveh gasilskih vozil PGD Kapla - Pondor. Društvo
praznuje letos 120 let obstoja. Izpolnila se nam je velika želja, da
smo prvič v zgodovini društva nabavili gasilsko vozilo z vodo GVC
16/25, znamke DAF 75. Prav tako pa smo društvo obogatili z
GVM-1, znamke Renault Trafic, ki bo služil za prevoz naših
tekmovalnih desetin. Avtomobila nista nova, vendar sta lepo
ohranjena, vzdrževana in bosta zagotovo dobro služila našim
potrebam.
Zahvaljujemo se Občini Tabor, botrom, donatorjem in vsem
darovalcem iz Kaple in Pondorja, ki so pripomogli k nabavi obeh
vozil.
Zahvala gre tudi vabljenim gostom, ki so se odzvali našemu vabilu
in so s svojo prisotnostjo naredili prevzem še bolj svečan. Hvala
torej namestnici predsednika Gasilske zveze Slovenije Janji Kramer
Stajnko, poslancu državnega zbora Aleksandru Reberšku,
predsedniku Gasilske zveze Žalec Edvardu Kuglerju in domačemu
župniku Alojziju Pirnatu, ki je blagoslovil obe vozili.
Hvala pa tudi vsem gasilskim društvom, ki ste se množično odzvali
našemu vabilu.
Na pomoč!
PGD Kapla - Pondor
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Rezultati športnih iger Občine Tabor
Športne igre ob občinskem prazniku so se odvijale 13. aprila 2019 ob dokaj oblačnem in hladnem vremenu. Nogometaše in
balinarje tudi slabo vreme ni zmotilo.
Prijavljene ekipe za mali nogomet so bile štiri: Ojstriška vas, Tabor, Loke in Kapla.
Rezultati nogometnega turnirja:
Ekipa
Kapla

Goli
2

VS
:

Goli
6

Ekipa
Loke

Kapla

6

:

3

Ojstriška vas

Kapla

1

:

2

Tabor

Loke

3

:

6

Ojstriška vas

Loke

0

:

2

Tabor

Ojstriška vas

3

:

1

Tabor

Končni vrstni red:
1. mesto: Ojstriška vas,
2. mesto: Tabor,
3. mesto: Loke,
4. mesto: Kapla.
Ojstriška vas je že drugič zaporedoma zasedla prvo mesto. Vse
čestitke!
Vse čestitke tudi vsem igralcem za fair play igro.
Na balinarskem turnirju je bilo prijavljenih pet ekip. Ob zelo
izenačenih dvobojih je slavila ekipa upokojencev.
Rezultati:
1. mesto: Upokojenci,
2. mesto: ŠD Tabor,
3. mesto: Turistično društvo,
4. mesto: Planinci,
5. mesto: Pevci.
Po nekaj rezultatsko sušnih letih so upokojenci pokazali, da treningi niso bili zaman.
ŠD Tabor

Memorialna nogometna tekma
V četrtek, 2. maja 2019, smo odigrali memorialno nogometno tekmo v spomin na preminulega člana ŠD Partizan Tabor
Bojana Košenino – Bojčija ali po domače Planka. V super vremenu smo krstili novo zelenico obnovljenega nogometnega
igrišča Razgan v Ojstriški vasi. Igrišče je podobnih mer, kot je bilo v prejšnjih letih, samo obrnjeno je sedaj v smeri sever–
jug in ne več vzhod–zahod, ter tiste apnenčaste črte, ki zarisujejo igrišče, sedaj niso več tako izrazite, saj je bilo to najljubše
opravilo prezgodaj preminulega Bojčija. Njemu v čast smo se zato zbrali v zasedbi STARI – MLADI in tekmo pričeli ob
17.30 s slavnostnim govorom predsednika ŠD Partizan g. Staneta Petriča in spominsko skupno fotografijo. Prav tako smo
obudili spomine ter legendarne izjave, zgodbe in prigode našega Planka. Pred številnim občinstvom, VIP tribuno, okrepčili
in glasnim navijanjem smo napeto tekmo končali z rezultatom 7 – 4 v korist izkušenih starejših igralcev, mlajši pa so ob
porazu obljubili, da naslednjo leto vrnejo z obrestmi. Tekma v poseben spomin na Bojčija bo tradicionalna, kar še posebej
obljubljajo ne samo igralci, ampak tudi vodstvo športnega društva in nogometne sekcije, zato vabljeni ponovno prihodnje
leto na ogled in izkaz spoštovanja našemu legendarnemu članu.
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Žiga Baloh v Bojčijevi najljubši pozi ob vsaki nogometni tekmi.

Prva menjava na tekmi v 7. minuti,
iz igre gre na krajši počitek
najstarejši in najaktivnejši športnik v
občini g. Viki Urankar, menjava z
mladim Žigo Natkom.

Dokaz o igranju nogometa v prelepem vremenu na novem super igrišču, kjer se vidi kvalitetna
drenaža igrišča kot na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu.

ŠD Partizan Tabor

Iz domače župnije
Prva sveta spoved in prvo sveto obhajilo
Zakramenti so vidna znamenja, po katerih deluje Bog. Ko prejmemo zakrament, prejmemo milost, ki nas združuje s
Kristusom. Mnogim v najlepšem spominu ostane prejem zakramentov prve svete spovedi in prvega svetega obhajila. Letos
bo v Sloveniji prejelo zakrament prve svete spovedi in prvega svetega obhajila blizu deset tisoč otrok.
Lepo je opazovati tretješolce, potem ko opravijo prvo sveto spoved. Iz spovednice prihajajo nebeško svetlih oči in obraza.
Čutiš lahko njihov notranji mir in posebno veselje. Na dan, ko prvič prejmejo Jezusa pod podobo hostije, pa njihov obraz
žari, veselje kipi iz njihovega srca, so kot mladike na vinski trti.
Sveta spoved je zakrament ozdravljenja, sprave. Je Božji dar, dar Njegove ljubezni. Daje nam možnost in priložnost
pomiritve z našo preteklostjo in nam omogoča znova polno zaživeti prihodnost. Je zdravnik naših duš in posledično tudi
naših teles. Sveta spoved je zakrament premišljevanja, priznanja slabosti, slabih dejanj, grešnosti, kesanja, trdnega sklepa o
poboljšanju, pokore in dejanskega poboljšanja.
Pri sveti spovedi gre za osebno izpoved, osebno priznanje. Vsakdo ta zakrament opravi sam in v diskretnosti. Zato je prva
spoved še toliko večje doživetje. Pri spovedi nas posluša Jezus, ki ga telesno predstavlja duhovnik – spovednik.
Priprava na prvo sveto spoved je za otroka, pa tudi za odraslega, najprej srečanje s samim seboj. Potrebno je iti vase, kar
imenujemo izpraševanje vesti. S tem dejanjem si oblikujemo vest, da zmoremo ločiti med dobrim in slabim. To so zelo
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pomembni trenutki vzgoje za vsakogar. Kaj je dobro in kaj slabo, moramo ločevati vse življenje. Mnogi to delajo vse
življenje slabo. Pravimo, da nimajo vesti. Zakrament svete spovedi lahko opravimo, kadar koli čutimo željo po pomiritvi s
preteklostjo ali željo odložiti bremena življenja. Zakrament svete spovedi – sprave je Jezus postavil na veliko noč, ko se je
prvič po svojem vstajenju prikazal apostolom in jim naročil: »Prejmite Svetega Duha! Komur grehe odpustite, so jim
odpuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,23)
Pri prvem svetem obhajilu prvič prejmemo Jezusa pod podobo hostije. Prejmemo
hostijo, ki jo okusimo, čutimo, pojemo, doživljamo. Pri svetem obhajilu se nam Jezus
najbolj približa, saj postane naša hrana, postane del nas samih. In ne samo to, tudi
Jezus nas sprejme v svoje srce. Zakrament sv. evharistije – prejemanje Jezusa pod
podobo hostije – dopolnjuje in nadgrajuje zakrament svetega krsta. S tem
zakramentom prvoobhajanec (otrok ali odrasli) napreduje v odraščanju, da bi dosegel popolnost kristjana.
Od prejema tega zakramenta se lahko kristjan, če je notranje in zunanje pripravljen in če želi, udeleži svetega obhajila
vedno znova in tako prejema živega Boga. Pri sveti evharistiji se namreč kruh (hostija) spremeni v Jezusovo telo, vino pa v
njegovo kri. Zakrament je postavil Jezus pri zadnji večerji: Medtem ko so učenci jedli, je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil,
razlomil, jim ga dal in rekel: »Vzemite, to je moje telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In
rekel jim je: »To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge.« (Mr 14, 22–25)
Junij 2019, v Župniji Sv. Jurij ob Taboru
Nedelja, 2. junij, to bo v naši župniji posebej slovesna nedelja. Enajst otrok bo ta dan prvič prejelo Jezusa pod podobo
hostije.
Četrtek, 6. junij, to je v naši župniji dan molitve za duhovnike, njihovo stanovitnost in svetost. Pred izpostavljenim
Najsvetejšim posebej molimo in prosimo ter izročamo v Božje varstvo duhovnike naše župnije in našega novomašnika
Matica. Molimo in prosimo tudi za nove duhovne, redovne in misijonske poklice, tako v naši župniji kot v vsej vesoljni
Cerkvi. Z molitvijo bomo pričeli 30 minut pred večerno sveto mašo. Lepo vabljeni.
Petek, 7. junij, vsak prvi petek v mesecu, je naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat pripravljen obiskati vse, ki iz
kakršnega koli razloga ne morete priti v cerkev, in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi za
pogovor, sv. spoved ali bolniško maziljenje. Ne bojte se Najsvetejšega. Ne prinaša bolečin ali smrti, temveč upanje in
tolažbo. Dr. Pirnata lahko pokličite na tel. št.: 040 429 894.
Nedelja, 9. junij, BINKOŠTI. Praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan
po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo mater Marijo prišel Sveti Duh. S tem praznikom v Katoliški
Cerkvi sklenemo velikonočni čas.
Nedelja, 16. junij, zaključek veroučnega leta 2018–2019. Z zahvalno sveto mašo bomo zaključili veroučno leto. Bogu se
bomo zahvalili za vse nove izkušnje, novo pridobljeno znanje, vse lepe veroučne trenutke. Še posebej se bomo zahvalili za
15 letošnjih birmancev, 11 prvoobhajancev in 15 prvošolčkov. Razdelili bomo spričevala in si zaželeli lepe počitnice.
Četrtek, 20. junij, praznik SV. REŠNJE TELO IN KRI. Na ta dan kristjani obhajamo Jezusovo navzočnost v
zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi – evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. V
naši župniji je v navadi, da v nedeljo po prazniku verniki s procesijo tudi navzven pokažemo svojo vero. Prvo nedeljo po
prazniku je procesija okrog župnijske cerkve, naslednji nedelji pa še v podružnicah v Kapli in Miklavžu.
Sobota, 29. junij, praznik apostolov Petra in Pavla ter dan posvetitve novomašnikov. Sveto mašniško posvečenje je
zakrament, pri katerem se kristjan po predhodni temeljiti pripravi zaveže, da bo svoje življenje popolnoma posvetil Bogu.
V naši župniji bomo ta dan lahko obujali spomin na lanskoletno slovesnost posvetitve našega župljana Matica Lesjaka.
Letos bomo ta dan v slovenski Cerkvi dobili 20 novomašnikov.
Še podrobnejši podatki o posameznih dogodkih in slovesnostih bodo objavljeni v župnijskih oznanilih.
Nudimo vam možnost prejemanja naših župnijskih oznanil na
vida.slakan@gmail.com samo javite, da želite oznanila prejemati po e-pošti.

vaš

elektronski

naslov.

Na

e-naslov:

Vida Slakan
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Literarni utrinki
Radost

Nasvet

Rad sem hodil ob tebi,
rad sem te poslušal,
rad sem razmišljal o tebi,
rad sem šel od tebe!!

A bi lahko prosil,
da se izklopiš iz mojih misli?
Preseli se v misli nekoga,
ki ti bo verjel v lepe tvoje laži!

Radost me sedaj obdaja,
drugačno mišljenje življenja,
trdota laži in sprenevedanja,
prihodnosti se odluplja!!

Ustavi svojo zaverovanost vase
in zaživi življenje,
vredno tvoje lepote in dobrote!!
Ubogaj svoje nepokvarjeno srce
in naj ti prava ljubezen
razsvetli prihodnost …

Resnica in nova ljubezen
naj poganja kali novega
hrepenenja!!!

TKsm
TKsm

Fotokotiček
SLAVNOSTNA SEJA OBČINE TABOR S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ
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27. TRADICIONALNI ŠENTJURSKI SEJEM
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Zgodilo se bo
PLANINSKO DRUŠTVO TABOR in KTK pri PZS RAZPISUJETA
TURNOKOLESARSKO TURO

STKP v enem dnevu
Kdaj: 1. junij 2019
Ura: 8.15 (zbor od 8.00 naprej) pri Hotelu Trojane, Trojane 27, 1222 Trojane
Opis poti: Od hotela nadaljujemo pot po Slovenski turnokolesarski poti preko Prvin na Čemšeniško planino. S Čemšeniške
planine se spustimo na Presedle in nadaljujemo pot do Krvavice in Zajčeve koče. Naprej kolesarimo na Vrhe in Sv. Planino,
preko Javorja in Medvednice do Urankarja in od tu do Turistične kmetije Weiss, kjer sledi zaključek in analiza ture.
Tura bo potekala v okviru akcije PZS »STKP v enem dnevu«.
https://ktk.pzs.si/novice.php?pid=13422
Tura je del 38. etape te poti. Zaradi ureditve transferja do Trojan in omejenega števila udeležencev vas prosimo, da pravočasno
potrdite udeležbo na spodaj navedeno telefonsko številko in uradno stran PZS za prijavo:
https://migimigi.si/stkp1dan/
Tehnični podatki
Dolžina: 26 km
Skupaj vzpona: 970 v. m.
Zahtevnost: Srednje zahtevna tura, vzponi do V5, spusti do S4.
Podlage so: asfaltna cesta, utrjen makadam, gozdna cesta in planinske poti.
Čas kolesarjenja: 5–6 ur
Oprema: Obvezna oprema je gorsko kolo z ustrezno profiliranimi gumami, čelada in ostala zaščitna oprema. Pijača in hrana iz
nahrbtnika.
Vodnik: Uroš
Prijave (in dobra volja) obvezne: Uroš (031 509 323), do četrtka, 30. 5. 2019, oz. https://migimigi.si/stkp1dan/

ŠD Tabor
VABI

v nedeljo, 2. junija, na kolesarjenje po Občini Tabor in sosednjih občinah.
Dobimo se pred brunarico ob 9.30.
Kolesarilo se bo v dveh skupinah:
1 . skupina – POSAMIČNO in
2. skupina – DRUŽINSKA.
Prijave na telefon: 031 474 653 (Stane Petrič).
Informacije o trasah na: 040 795 591 (Tomaž Aubreht).
Na cilju nas čaka okrepčilo.
V primeru dežja kolesarjenje odpade.
Lep pozdrav in vabljeni!
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TRIDNEVNI GORSKO KOLESARSKI TABOR WEISS
Bi radi preživeli športen vikend na kolesu? Ste navdušeni gorski kolesarji ali bi to šele radi postali?
Potem je gorsko kolesarski vikend v Spodnji Savinjski dolini z vključenim zajtrkom in večerjo na
idilični Turistični kmetiji Weiss kot nalašč za vas.
Zasavsko hribovje, Dobrovlje, Spodnja Savinjska dolina, Turistična kmetija Weiss.
KDAJ? Od petka, 7. 6. 2019, do nedelje, 9. 6. 2019
KJE? Turistična kmetija Weiss, Miklavž pri Taboru 37, 3304 Tabor (nočitev v sobah ali kampu), manj kot 1 ura vožnje
iz Ljubljane in Maribora.
Minimalno število udeležencev: 5
Maksimalno število udeležencev: 15
Prijave so odprte do zasedbe mest.
Domača vikend MTB-izkušnja!
Cena: 150 € /osebo (130 €/osebo*)
Kaj je vključeno?









2-dnevno vodeno kolesarjenje po manj znanih terenih, povezanih v dve nepozabni celodnevni
MTB-(avan)turi, pod vodstvom turnokolesarskih vodnikov z licenco;
2x nočitev v dvoposteljni sobi z zajtrkom in večerjo oz.
2x nočitev v kampu* z zajtrkom in večerjo;
organizacija tabora in logistična pomoč;
učenje gorsko kolesarskih tehnik;
nastavitve kolesa;
osnove popravila kolesa;
servisni pregled vašega kolesa s strani izkušenega serviserja koles in še in še.

Vikend je idealen za kolesarje, ki že imajo nekaj izkušenj s turnim kolesarjenjem, a želijo svoje izkušnje
nadgraditi, in tudi za tiste, ki šele odkrivajo lepote gorskega kolesarjenja. Na srednje zahteve vzpone nas bodo v
naravo popeljali izkušeni turno kolesarski vodniki z licenco. Poti so prežete z zanimivo zgodovino Rimljanov,
Celjskih grofov in NOB, vse to v neokrnjeni naravi. Spusti po lahkih do srednje zahtevnih enoslednicah bodo
nagrada za trud.
PROGRAM
PETEK, 7. 6. 2019
15.00–17.00:
- Zbor udeležencev na Turistični kmetiji Weiss, Miklavž
pri Taboru 37, 3304 Tabor.
18.00–20.00:
- Pregled koles, opreme in nastavitev koles;
- Učenje osnovnih tehnik (osnovni položaj, zaviranje,
sestopanje …);
- Učenje osnovnih tehnik vožnje (zavijanje, vožnja v
klanec …);
- Osnove vožnje in obnašanja pri vožnji v naravi.
20.00:
- Večerja in spoznavni večer.
SOBOTA, 8. 6. 2019
7.30–8.30:
- Zajtrk.
9.00–9.15:

- Pregled koles in opreme;
- Opis poteka dneva in priprava na turo;
- Odhod na gorsko kolesarsko turo.
S Turistične kmetije Weiss se bomo povzpeli proti
pobočju Čemšeniške planine. Po slovenski turno
kolesarski poti se bomo podali proti Zajčevi koči. Od tu
se bomo odpravili na Planino in naprej na Mrzlico, kjer
bo možnost kosila v planinskem domu. Sledi lep spust
proti Kalu in vračanje proti izhodišču po južnih
obronkih Mrzlice. Ob vračanju se bomo ustavili na
kmetiji Laznik, kjer bomo poskusili domače dobrote.
Dolžina ture je približno 36 km, 1200 višinskih metrov.
17.30:
- Analiza ture, večerja ob tabornem ognju, družabni
večer.
NEDELJA, 9. 6. 2019
7.30–8.30:
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- Zajtrk.
9.00–9.15:
- Pregled koles in opreme;
- Opis poteka dneva in priprava na turo;
- Odhod na gorsko kolesarsko turo.
Pot nas bo vodila na Dobrovlje na drugi strani doline.
Skozi Tabor se bomo odpravili do gradu Žovnek. Od tu
se bomo mimo hribovskih kmetij ob čudovitih razgledih
povzpeli na Čreto. Tudi tokrat bo kosilo možno pojesti v
hribih, in sicer na Planinskem domu Čreta. Nadaljevali

bomo po lepi poti proti severozahodnem delu
Dobrovelj, kjer se bo odpiral pogled na KamniškoSavinjske Alpe. Osamljene poti nas bodo pripeljale do
cerkvice sv. Jošta in prelaza Lipa. Sledi še spust na
Vransko, kjer je možen ogled muzeja motociklov. Na
izhodišče se bomo vrnili v popoldanskih urah.
Tura je dolga približno 38 km, 1000 višinskih metrov.
16.00
- Analiza ture in zaključek tabora.

Lotili se bomo predvsem makadamskih poti (navzgor) in naravnih enoslednic navzdol, lepih in tekočih, le s kakšnim
bolj tehničnim odsekom. Vzponi bodo tehnično nezahtevni, zahtevajo pa nekaj osnovne kondicije.
Partnerji: Turistična kmetija Weiss, PD Tabor.
Kako se prijavim?
Prijava je enostavna. Na e-mail: uros.zorenc@gmail.com in kmetija.weiss@gmail.com pošlješ svojo prijavo, ki zajema:
ime in priimek, starost, telefonsko številko in e-mail ter izbiro nastanitve (soba/kamp).

Dan na Koroškem

Konec junija, predvidoma 26. junija 2019,
DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR
organizira
IZLET NA KOROŠKO,
kjer si bomo ogledali preko 250 let staro dediščino medičarske, lectarske in svečarske obrti, vključno s staroslovansko
medeno pijačo.
Za dobro razpoloženje se bomo odpravili na Holcerijo – humoristični šov s prikazom starih holcarskih opravil, seveda pa se
bomo okrepčali z okusno holcarsko malico.
Ogledali si bomo tudi na Koroškem priljubljeno romarsko cerkev sv. Križa pri Dravogradu. Za slovo od Koroške se bomo
zapeljali z vlakcem in doživeli prijeten zaključek na turistični kmetiji.
Prijave za izlet bodo sprejemali poverjeniki DU Tabor, kjer vam bodo posredovali še več informacij.
Prisrčno vabljeni, žal vam bo, če ne boste šli z nami.
Društvo upokojencev Tabor
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Poslovili so se
ZAHVALA
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

V 73. letu starosti nas je zapustila naša draga mama in babica Alojzija Kos iz Pondorja 10. Iskreno se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje in podarjene sveče, gospodu župniku za lepo opravljen obred in
pogrebni službi Morana ter njihovim pevcem. Posebna zahvala gre Martinu Juhartu za nošenje križa ter Bernardi Grobler
za nošenje luči. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni

Oglasi
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – JUNIJ 2019
DATUM
31. 5. 2019
20.30
4. 6. 2019
10.00
7. 6. 2019
10.30
11. 6. 2019
18.00
13. 6. 2019
17.00
15. 6. 2019
20.00
18. 6. 2019
10.00
20. 6. 2019
18.00
21. 6. 2019
19.00
22. 6. 2019
20.00
23. 6. 2019
8.00
24. 6. 2019
18.00

PRIREDITEV
Vranski poletni večeri – (p)oživimo trg
Maria Keck & Tomaž Pačnik
EX AURO – ETNO/FLAMENKO
BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA

KRAJ

ORGANIZATOR

Kulturni dom vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

Naš dom

8. KRIŽNIKOV PRAVLJIČNI FESTIVAL

Kulturni dom Vransko

Poletna ustvarjalnica
SKOK V POLETJE

Občinska knjižnica
Vransko

VALETA

Športna dvorana Vransko

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
KLEMEN LEBEN, akordeon
BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA

cerkev sv. Martina v
Šmartnem/Podvrhu
Naš dom

SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV

Kulturni dom Vransko

24-URNI TURNIR V ODBOJKI

Športni park Ločica

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
JURE HLADNIK, klarinet,
GODALNI KVARTET ACCADEMIA
KOLESARJENJE PO SPODNJI SAVINJSKI
DOLINI
POSTAVLJANJE MLAJA NA STAR NAČIN

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
OŠ Vransko - Tabor
(03 703 23 70)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občina Vransko
(03 703 28 00)
ŠRD Ločica
(031 284 649)

cerkev sv. Marije
Magdalene na Ločici

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

start pred Ekomuzejem
Žalec
Avtobusna postaja
Vransko

ZKTŠ Žalec in Občine
Spodnje Savinjske doline
Folklorno društvo Vransko
(041 270 546)
Občina Vransko
Planinsko društvo Vransko
OO RK Vransko
(03 703 28 00)
Klub mladih Vransko
(041 818 816)

25. 6. 2019
9.00

POHOD IN KOLESARJENJE NA ČRETO

start pred občinsko
stavbo

29. 6. 2019
20.00

VRANSKO SUMMER NIGHT

pri Energetiki Vransko
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VRTNARSTVO
METKA CVETKA,
Davorin Drnolšek, s. p.
Loke 24
3304 tabor
Mail: vrtnarstvo.metkacvetka@gmail.com
Tel.: 041 260 436, 041 388 934

Nudimo vam:

BALKONSKO CVETJE, ROŽE ZA GROBOVE IN GREDICE,
SADIKE ZELENJAVE in DIŠAVNIC.
Pri izbiri vam svetujemo in po želji tudi zasadimo.
V našem rastlinjaku nas lahko obiščete od 2. 5. 2019 dalje,
vsak delavnik med 9.00 in 17.00 ter
ob sobotah med 9.00 in 15.00, oziroma po dogovoru.

Navodila za pot:
Iz centra Tabora se peljete po glavni cesti v smeri vasi Loke, pred
pričetkom centra vasi Loke zavijete levo v smeri Zajčeve koče in po
približno 500 m boste prispeli na cilj, ki se nahaja tik ob glavni cesti na desni.

VLJUDNO VABLjeni!

REKSI NUJNO IŠČE DOM
Moje ime je Reksi. Po smrti svojega gospodarja,
sem v Miklavžu ostal popolnoma sam. Nekaj časa
mi je hrano nosila gospodarjeva znanka iz precej
oddaljenega kraja, nato me je oddala v zavetišče,
kjer žalosten čakam, da bi me kdo posvojil.
Želim si najti nov, prijazen dom, kjer bi lepo skrbeli
zame, me imeli radi in bi zopet lahko svobodno
tekal po tratah.

Če si kdo želi kužka kot sem jaz, prosim, da
pokliče gospo Ireno na telefon: 041 315 926.
Z veseljem vas bo pospremila v zavetišče, kjer
bomo uredili vse potrebno za posvojitev.
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... in še modrosti naših babic


 Če je na sv. Medarda (8. 6.) dan lepo, bo vino sladko. 
 Dež sv. Vida (15. 6.) ječmenu ne kaže prida. 
 Pred kresom (24. 6.) prosi, naj deži, potem prositi treba ni. 

Koledar dogodkov in prireditev – junij 2019
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

SOBOTA,
1. 6.

8.15

TURNOKOLESARSKA TURA
STKP V ENEM DNEVU

Start: Hotel
Trojane

NEDELJA,
2. 6.

9.30

KOLESARJENJE PO OBČINI
TABOR IN SOSEDNJIH
OBČINAH

Start: pred
brunarico

TRIDNEVNI GORSKO
KOLESARSKI TABOR WEISS

Start: Turistična
kmetija Weiss

Planinsko društvo Tabor
(031 509 323)

8.00–13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16

Steyr klub Savinjske
doline
(041 620 270)

8.00

KOLESARJENJE PO
SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Start: Eko
muzej Žalec
Cilj: Fontana
Žalec

ZKŠT Žalec
(041 993 777)

PETEK,
7. 6. do
NEDELJE,
9. 6.
SOBOTA,
8. 6.
NEDELJA,
23. 6.

TOREK,
25. 6.

9.00

POHOD IN PROSLAVA
OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Start: KZ Tabor
Cilj: Kmetija
Laznik

ORGANIZATOR
Planinsko društvo Tabor
in KTK pri PZS
(031 509 323)
ŠD Tabor
(031 474 653,
040 795 591)

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)
Turistično društvo
Braslovče
(031 896 938)

»Hvaležnost je bogastvo. Pritoževanje je siromaštvo.«
(Doris Day)

KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Leskovšek, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib
Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor.
Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko
glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli
blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega
avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so
prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si,
najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcinatabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Taekwon-do klub
Škorpijon, T. Tavčar, D. Naraglav, MSK Žalec, Naš dom Vransko, UE Žalec, OZ
RK Žalec, JSKD Žalec, Hiša Sadeži družbe Žalec, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, DU
Tabor, PGD Kapla - Pondor, ŠD Tabor, Uroš Zorenč, družina Kos.

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

Objava
oglasa

1/1 stran
1/2 strani
1/4 strani
1/8 strani

90 €
50 €
35 €
15 €

Objava oglasa za
DOMAČE
SUBJEKTE
63 €
35 €
24,50 €
10,50 €
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