Pozdrav urednice izpod Krvavice
Bankomat Delavske hranilnice je pred prostori občine oziroma Pogodbene pošte Tabor ponovno
pričel delovati 8. julija 2016 in podpira sprejem BA/Maestro, MasterCard, Visa in Diners Club
kartic in nakup GSM vrednotnic (Mobitel, A1, Tuš, Izimobil, Bob).
Od tega dne dalje mesečno spremljamo število dvigov in vpogledov na dan. Podatki so
spodbudni, saj ugotavljamo, da število dvigov gotovine in vpogledov stanja na transakcijskih
računih narašča, kar nas zelo veseli.
Želimo si, da bi v prihodnje še lahko povečali število dvigov, zato vas pozivamo, da uporabljate
bankomat, ki je namenjen samo vam.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Pomlad se obotavlja
Zima se nikakor ni hotela posloviti. Izvajalci zimske službe niso klonili niti pod obilico snega. Zahvala v imenu vseh
občanov jim pripada na prvem mestu.
V postopku je izbira izvajalca za rekonstrukcijo ceste Tabor‒Spodnja cesta, prav tako tudi za sanacijo cest zaradi poškodb
v lanskem aprilu. Dodatna sredstva so bila odobrena, tako da se je kljub negodovanju nekaterih občanov izplačalo
počakati. Izvedba bo mogoča po 10. aprilu 2018.
Enako je tudi z ureditvijo pešpoti v Taboru in do Ojstriške vasi, kjer se bo po odmeri tudi pričela izgradnja.
Intenzivno se pripravljamo na 20. slavnostno sejo, ki bo letos 25. aprila 2018 in 26. Šentjurski sejem, ki bo 29. aprila 2018.
Čestitke vsem letošnjim občinskim nagrajencem! Vabilo vsem občankam in občanom, da aktivno sodelujejo na vseh
prireditvah občinskega praznika in se udeležijo slavnostne seje.
Župan Tone Grobler
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Pomladanska očiščevalna akcija bo 7. aprila
Kot že nekaj let zapored tudi letos organiziramo čistilno akcijo in k sodelovanju vabimo vsa
društva Občine Tabor, vse okoljsko ozaveščene občane ter JVIZ POŠ Tabor.
Zaradi dolgoletnega prizadevanja in zavedanja, da je čisto okolje naša naravna danost in ena
od naših največjih prednosti, se lahko pohvalimo, da na našem območju ni večjih črnih
odlagališč. Pa vendar se kljub stalni skrbi in opozarjanju še zmeraj najde dovolj odpadkov, da
vsako pomlad organiziramo očiščevalno akcijo.

ČISTILNA AKCIJA
bo potekala v
soboto, 7. 4. 2018, med 9. in 13. uro,
po vnaprej dogovorjenem programu, po celotnem območju lokalne skupnosti.
Logistično bomo organizirani podobno kot vsa leta doslej. Vrečke in rokavice bomo POŠ Tabor in društvom predhodno
razdelili, za ostale udeležence pa bodo na voljo na dan akcije od 8.30 dalje pred Domom krajanov Tabor.
Društva poskrbijo za zbiranje in prevoz zbranih odpadkov do kontejnerjev na zbirnem mestu, ki bo na parkirišču pri
igrišču POŠ Tabor. Po končani akciji bo poskrbljeno tudi za okrepčilo v gasilskem domu v Kapli.
Upamo, da bomo ponovili lanskoletno množično udeležbo in naredili nekaj dobrega in koristnega za lepše in čistejše
okolje naše občine.
Za morebitna dodatna vprašanja in izvedbo čistilne akcije je na Občini Tabor odgovoren Simon Jan, tel: (03) 705 70 85,
GSM: 040 706 029 ali e-pošta: simon.jan@obcina-tabor.si.
Simon Jan

Novice izpod Krvavice v aprilu

Zahvala

Spoštovane občane in občanke, vse stalne in
občasne pisce člankov in ostale ustvarjalce
podobe Novic izpod Krvavice obveščamo,
da bomo prispevke za aprilske Novice zbirali
do vključno 13. aprila 2018 do 12. ure.

Po zadnjih s snegom zelo bogatih vremenskih razmerah smo imeli
obilico težav na strehi Doma krajanov Tabor in v okolici. PGD
Žalec in PGD Ojstriška vas - Tabor sta se nemudoma odzvala
našemu klicu ter očistila streho Doma krajanov, za kar se obema
društvoma iskreno zahvaljujemo.

Vse kasneje poslane prispevke, žal, ne bomo
mogli vključiti. Aprilske Novice vas bodo
zaradi občinskega praznika razveselile že
nekaj dni prej kot običajno.

Simon Jan

Hvala za razumevanje
soustvarjanju.

in

pomoč

pri

Uredniški odbor
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Vključenost otrok v vrtce
Po podatkih Občine Tabor in JVIZ OŠ Vransko - Tabor je stanje vključenosti otrok v vrtce za mesec marec 2018
naslednje:
Vrtec Tabor
Stanje otrok po starostnih
skupinah
ODDELEK ŠT.
OTROK
1‒2 let
14
2‒3 let
14
2‒4 let
17
3‒4 let
18
4‒5 let
23
5‒6 let
24
SKUPAJ:
110

Stanje otrok po občini, zavezanki
plačila
razlike
med
ceno
programa vrtca in plačilom
staršev
OBČINA
ŠT.
OTROK
Tabor
105
Braslovče
1
Vransko
3
Žalec
1
SKUPAJ:
110

Vrtci izven Občine Tabor
Stanje otrok iz Občine Tabor v
drugih vrtcih
VRTEC
ŠT.
OTROK
Braslovče
3
Laško
2
Lipa Štore
1
Maribor
1
Polzela
1
Waldorfska šola Žalec 1
Zagorje
1
Žalec
1
SKUPAJ:
11

Občina Tabor je v letu 2017 za plačilo razlike v ceni programov vrtca in plačili staršev za otroke iz domače lokalne
skupnosti, vključene v Vrtec Tabor namenila 279.840,16 (88 %) EUR, za otroke, vključene v vrtce izven občine pa
39.902,05 EUR (12 %), skupaj torej 319.742,21 EUR (100 %) proračunskih sredstev.
Saša Zidanšek Obreza

Podpis pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe
V torek, 13. marca 2018, je bila v prostorih Občine Tabor podpisana pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe
za leto 2018. Poleg župana Občine Tabor g. Antona Groblerja so bili prisotni tudi g. Ivan Hrastnik, predsednik PGD Kapla
- Pondor, g. Davorin Drnolšek
in g. Dominik Drnolšek,
predsednik in poveljnik PGD
Loke, ter g. Blaž Kovče,
predsednik PGD Ojstriška vas Tabor. Podpis pogodbe sta
potrdila tudi predstavnika GZ
Žalec, in sicer g. Edvard
Kugler, predsednik, in g. David
Krk, poveljnik GZ Žalec.
Še pred podpisom pogodbe o
opravljanju lokalne gasilske
javne službe je bila formalno
izvedena predaja funkcije
poveljnika GPO Tabor, katero
je odlično in izjemno uspešno
vse od ustanovitve Občine
Tabor leta 1999 opravljal g.
Ivan Derča. Za novega
poveljnika GPO Tabor je bil
imenovan g. Peter Jezernik, za
njegovega namestnika pa je bil
imenovan in potrjen g.
Dominik Drnolšek.
Simon Jan
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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.
Veselimo se srečanja z vami!

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.

Vaša pravna klinika

Prejeli smo
Novosti v Občinski knjižnici Tabor, februar 2018:






Sivec, I.: Ne pozabi najine ljubezni: romantična povest o grofici in grajskem vrtnarju;
Valpy, F.: Za vedno po francosko;
Fitzek, S.: Osmina;
Divković, I.: Knjiga za Divjo žensko;
Gržan, K.: Jaz, Čarli Čeplin: kaplan Karli Karel Gržan v smešnih prigodah svojega življenja: Karel Gržan kot
Čarli (angl. Charlie ‒ Karli) čeplin (angl. chaplain ‒ kaplan).

Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek med 14. in 18. uro in vsak konec meseca na pravljično urico.
Občinska knjižnica Tabor

Pravljična ura v Občinski knjižnici Tabor
Letošnjemu februarju so poleg snega in mraza dale pečat tudi zimske olimpijske igre v Južni Koreji. Ker smo za naše
športnike vsi navijali, smo za pravljično uro izbrali zgodbico o lisjaku Foksiju. Foksi je maskota Olimpijskega komiteja
Slovenije. Foksi je lisjak, ki ima rad gibanje in naravo. Je močan in pogumen, vztrajen in potrpežljiv. Nekega dne je šel na
sprehod in zagledal živahno dogajanje v dolini. Živali so se pripravljale na največje zimsko tekmovanje. Ko je prišel bližje
k dogajanju, je videl, da so nekatere živali bile jezne in razočarane, ker so mislile, da se jim je zgodila krivica in da gre za
goljufijo. Foksi jih je miril, da je vse v redu, da ne gre za nobeno goljufijo. Saj so vendar športniki. Tako jim je prav Foksi
razložil, kaj je športni duh.
Po športni pravljici so si otroci izdelali čisto prave olimpijske kolajne.
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Karmen Kreže

Utrip domoznanstva: Čebelarsko društvo Tabor se predstavi
Čebela nas spremlja skozi vse življenje. Otrokom je simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge. Odrasli občudujemo
njeno učinkovitost, socialni red in gospodarnost. Zaradi teh lastnosti čebele se v zadnjih letih vedno več ljudi navdušuje za
čebelarstvo. Zato smo na Utrip domoznanstva 12. marca 2018 v Medobčinsko splošno knjižnico Žalec povabili Čebelarsko
društvo Tabor. Predsednik društva Dani Zupančič in člana društva Mira Pepel ter Darko Nemivšek so predstavili delovanje
društva in njegovo zgodovino. Pogovor sta vodili Karmen Kreže in Tanja Pilih. Člani so predstavili dolgoletno tradicijo
društva, ki je bilo ustanovljeno 17. februarja 1907. Za prvega predsednika društva je bil izvoljen Karel Čulk iz Ojstriške
vasi, med odborniki pa sta znani imeni Anton Pepel in Ivan Turnšek. Predstavljena je bila tudi Muzejska zbirka Antona
Pepela, prav tako njegovo življenje aktivnega čebelarja. Ob stoletnici društva so razvili tudi svoj prapor. Zavedati se
moramo, da brez čebelarjev ne bo čebele in posledično vsega, kar čebela s svojim poslanstvom stori za človeka in za
ohranjanje okolja. Z nabiranjem medu in opraševanjem čebele pripevajo k širjenju rastlin, kar je izjemnega pomena za
obstoj človeštva. Članom društva želimo veliko čebelarskih uspehov še naprej.

Tanja Pilih
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Zlato priznanje za 60 let lovstva
V Domu upokojencev Polzela je v torek, 20. marca, bila na obisku delegacija Lovske družine Tabor, ki je obiskala svojega
87-letnega člana Milka Ocepka. Glavni razlog obiska je bila izročitev zlatega jubilejnega lovskega znaka z listino za 60 let
članstva v lovski organizaciji, ki ga podeljuje Lovska zveza Slovenije. V tem času, oziroma štiri dni kasneje, pa je Milko
imel tudi rojstni dan.
Svojega lovskega tovariša so ob spremstvu njegovega sina obiskali predsednik LD Tabor Bojan Šolinc ter člana Marko
Semprimožnik in Peter Terglav. Slednji je tudi vodja odseka za gozdne živali in lovstvo na celjski območni enoti za
gozdove, kjer vsako leto izdelajo lovsko-upravljavski načrt za celotno savinjsko in kozjansko regijo.
Milko, ki je v polzelskem domu starejših od konca lanskega leta, nas je pričakal v oddelčni jedilnici, kjer je potekal
zajtrk. Našega obiska se je zelo razveselil ter bil hkrati presenečen, ko mu je predsednik društva predal zlati znak z listino,
ki bi ga sicer prejel na občnem zboru društva.
Kot nam je bilo povedano, je Milko eden od ustanovnih članov LD Tabor in ima velike zasluge na področju gojitve
divjadi in upravljanju z njo, še posebno v smislu pravičnega odstrela, za kar se je zavzemal v polni meri. Lovstvu je bil

predan z dušo in telesom in tako vzor mnogim mlajšim lovcem. Dobljeni zlati jubilejni znak in pred dvema letoma tudi
srebrno priznanje za lovske zasluge, kot tudi priznanja, ki jih je prejel že prej, so vsekakor potrditev njegovega
prizadevnega in uspešnega dela v LD Tabor in posledično v LZ Slovenije.
V pogovoru nam je Milko povedal, da je najraje lovil prašiče. Zadnjega je uplenil še pred tremi leti, ko je še bil aktivno
vključen v delo lovske družine. V svoji lovski karieri se lahko pohvali tudi z ulovom 206 kg težkega merjasca. Na enem od
lovov pa srečanje z velikim merjascem ni bilo nič prijetno. Gledala sta se namreč iz oči v oči, le okrog deset metrov
narazen: »To je bil neprijeten občutek, pol adrenalina in hkrati strahu, tako da me je po hrbtu kar mrazilo. A ostal sem
priseben in merjasca pokončal s strelom iz kratke razdalje kot še nikoli prej in ne pozneje,« nam je pripovedoval Milko in
nam povedal še kakšno drugo zanimivost iz svoje dolge lovske kariere, preden smo se poslovili.
Darko Naraglav

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja
V prostorih Občine Tabor je podjetje Racio, d. o. o., v mesecu februarju začelo izvajati izobraževalni program
»Usposabljanje za življenjsko uspešnost – IZZIVI PODEŽELJA«, ki je sofinansiran s strani Evropskega socialnega sklada
in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pomemben cilj programa je motiviranje udeležencev za pridobivanje
novih znanj za izvajanje dejavnosti na podeželju (bodisi v povezavi z osnovno ali dopolnilno dejavnostjo na kmetiji) in
spodbujanje k skrbi za trajnostni razvoj podeželja. V ta namen organiziramo 4. aprila 2018 ob 10. uri v prostorih Občine
Tabor brezplačno predavanje kmetijske svetovalke Andreje Žolnir, ki bo spregovorila o dopolnilnih dejavnostih na
kmetiji. Z veseljem se bo odzvala na vaša vprašanja in dileme.
Natalija Mlinarič, Racio, d. o. o.
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Policijska kronika za mesec februar 2018
9. 2. 2018 ob 21.40 je bil Operativno komunikacijski
center Celje (OKC) obveščen, da je bilo vlomljeno v
stanovanjsko hišo v Taboru. Po sprejetem obvestilu je na
kraj odšla policijska patrulja, ki je ugotovila, da je bilo
vlomljeno skozi terasna vrata hiše ter odtujen denar in
zlatnina.
10. 2. 2018 ob 7.13 je bil OKC Celje obveščen, da je
neznanec prejšnji dan med 16.30 in 20.00 vlomil v
stanovanjsko hišo v Črnem Vrhu. Po sprejetem obvestilu
je na kraj odšla policijska patrulja, ki je ugotovila, da je
neznani storilec vlomil skozi terasna vrata hiše in odtujil
zlati prstan.
11. 2. 2018 ob 13.25 je bil OKC Celje obveščen, da je
bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo v Taboru, in sicer v
času od 9. 2. 2018 zjutraj do prijave. Po sprejetem
obvestilu je na kraj odšla policijska patrulja, ki je
ugotovila, da je bilo vlomljeno skozi terasna vrata hiše ter
da so storilci celotno hišo pregledali in odtujili denar in
zlatnino.
Za vse dogodke sledi zbiranje obvestil in kazenska
ovadba ona ODT Celje.
V prejšnjem poročanju smo vam predstavili preventivne
nasvete, ki se nanašajo na samozaščitna ravnanja glede
preprečevanja vlomov v stanovanjske hiše in glede na
dogodke iz meseca februarja občanom svetujemo, da
upoštevajo naše nasvete.
Ker pa se pojavljajo sicer zelo redki primeri vandalizma,
pa še nekaj o vandalizmu, ki ga lahko tudi s skupnimi
močmi zaustavimo.
Uničevanje
spomenikov,
klopi, igral na otroških
igriščih, dreves in parkov,
telefonskih
govorilnic,
skrunitev grobov, razbijanje
okrasnih plošč na zidovih,
šip in uličnih svetilk,
pisanje
po
zidovih,
prevračanje
smetnjakov,
uničevanje prometnih in
drugih znakov, parkiranih
avtomobilov, nogometni huliganizem, metanje kamnov
na mimovozeča vozila, v okna vlakov, nastavljanje skal
na železniške proge ipd. so postali nekako del našega
vsakdana, vendar nikakor ne del, s katerim bi se lahko kar
tako sprijaznili, saj vandalizem poleg neposrednih
posledic v okolju zapušča tudi motnje v družbenih
odnosih ter lahko vodi v brezbrižnost, strah in razkroj.
Vandalizem sam po sebi kliče vandalizem. V mnogih

deželah je postal veliko zlo mestnega, pa tudi vaškega
življenja.
Zakaj takšna vandalska dejanja? Razlogov je več:
 Takšno stanje je včasih posledica prikritih napetosti v
družbi oziroma odsev splošnega družbenega stanja in
težav.
 V isti sapi, ko se pritožujemo nad ravnanjem
vandalov, pozabljamo na pivsko kulturo v Sloveniji,
saj pri nas gostom strežejo tudi potem, ko že pijano
visijo za šankom. Strežno osebje bi moralo prepoznati
pijanega gosta in ga nato znati prepričati, naj preneha
s popivanjem.
 Mnogi se sami ali združeni v skupine napadalno
vedejo do svoje okolice, najpogosteje v skladu s
pravili tolp, zaradi osebne neuspešnosti, značajskih
napak ali slabe vzgoje.
 Na urejenih nogometnih igriščih, kjer bi se lahko
gledalci dobro počutili, bi bilo manj vandalizma in
huliganskih izpadov, kot pa na običajno neudobnih
stadionih, kjer navijače obravnavajo kot kriminalce.
 Na vandalizem vpliva razbito in zanemarjeno okolje,
kjer se ljudje kaj hitro lahko počutijo ogrožene.
Zavedati se moramo, da posledice vandalizma nosimo
vsi!
Zaradi poškodovanih in uničenih javnih telefonskih
govorilnic ne trpijo le telekomunikacijska podjetja,
ampak vsi tisti, ki bi iz njih radi telefonirali, pa ne
moremo. Razbite svetilke ne kazijo le okolja, ampak tudi
otežujejo gibanje ponoči in ne zagotavljajo občutka
varnosti, itd.
Plačilo škode
 Če je škoda povzročena vam, boste zanjo plačevali
sami, če pa so poškodovane javne dobrine, bomo
plačevali vsi davkoplačevalci.
 Nekaterih vrst škode, še posebej na spomenikih in
naravnih dobrinah, seveda ni mogoče izraziti v
denarju in je pogosto tudi ni več mogoče popraviti.
Zato si prizadevajmo, da bi nam skupaj uspelo doseči
višjo kulturno zavest ljudi.
Preprečimo vandalizem!
Vsega ne moremo odpraviti s kaznijo. Kazen je izhod, s
katero preprečujemo nevarno ravnanje, dolgoročna
rešitev pa je ustvarjanje takšnih razmer, da vandalizma ne
bo več. Treba je odkriti vzroke takšnega ravnanja in jih
odpraviti. Poskrbimo za to v svojem okolju, posvetimo se
otrokom in mladini, omogočimo jim ustvarjalno
sproščanje napetosti, načrtno lepšanje praznih in pustih
betonskih zidov.
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Resda se proti vandalizmu ni vedno lahko boriti, vendar
je vredno poskusiti.

 Če presodite, da vašega poziva ne bodo upoštevali,
pokličite policijo.

Ob vandalskih dejanjih nikoli ne ostanite brezbrižni, češ,
saj to ni moje, to se me ne tiče in podobno.
 Če opazite, da se nekdo vandalsko obnaša, ga
skušajte opozoriti, naj tega ne počne.

Gorazd Trbovšek
komandir Policijske postaje Žalec

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

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA
ŽIVLJENJA »UČNA POMOČ«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»TAI – CHI«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»SPROŠČANJE S PLESOM«
ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE«
»ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE«
VSEBINE, NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU
»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA ZA STAREJŠE«

Poleg vsebin v sklopu VGC Planet generacij v Hiši Sadeži družbe Žalec organiziramo tudi številne druge brezplačne
delavnice, tečaje in vadbe.
Posebni dogodki:
1. četrtek, 5. 4., ob 11.00: POTOPISNO PREDAVANJE: ETIOPIJA (Rosana Cehte);
2. sobota , 7. 4., ob 9.00: DAN ZA SPREMEMBE ‒ POVEZUJMO SKUPNOST;
3. četrtek, 12. 4., ob 11.00: KAKO PREMAGATI RAKA IN SPOZNATI SEBE (Simona Vindish);
4. ponedeljek , 16. 4., ob 12.00: Izdelava talismana v millefiori tehniki (Andreja Kotnik);
5. četrtek, 26. 4., ob 10.30 : UPORABA ZELIŠČ IN ZAČIMB V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU (Alenka Tabor).
OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC
Vsak ponedeljek: urice pletenja ob 9.00, računalniška delavnica ob 12.00, konverzacija v
angleščini ob 17.00
Vsako sredo: risanje mandal ob 8.00, kuharska delavnica ob 10.00
Vsak četrtek in soboto: joga za starejše ob 18.00 in soboto ob 8.30
Vsak petek: kuharska delavnica ob 10.00, vsak drugi teden nordijska hoja okrog Ribnika
Vrbje
Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite 
DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA POTREBUJEJO VAS.
Več info na:
hisa-zalec@filantropija.org in 051 669 714,
FB Hiša Sadeži družbe Žalec
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
Vse aktivnosti so brezplačne. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
socialnega sklada in Občina Žalec.

iz Evropskega
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Med je več kot sladilo
V medu je več kot tisoč različnih sestavin, v belem
(kristalnem, trsnem) sladkorju, pa je le saharoza.

pridejo v med delno z medičino, v glavnem pa iz čebeljih
žlez.

Sladkor, s kemijskim imenom saharoza, je naravno
sladilo iz skupine ogljikovih hidratov. Surovi oz. rjavi
sladkor, ki je vmesni produkt ekstrakcije saharoze iz
sladkornega trsa, vsebuje do 99,5 % saharoze v suhi
snovi. Rafinirani oz. beli sladkor vsebuje več kot 99,5 %
saharoze v suhi snovi.

Čebela v mednem
želodčku prinese v
panj približno 50
mg nektarja ali
mane. Nato čebela
s posebnimi gibi

Med je gosto tekoče ali kristalizirano živilo, ki so ga
proizvedle čebele. Nastane iz cvetličnega nektarja ali
drugih izločkov živih rastlinskih delov ali pa iz različnih
vrst mane, to je izločkov žuželk, ki so na živih delih
rastlin. Osnovno snov prinašajo čebele v panj, ga
obdelajo, mu dodajo izločke svojih žlez, ga zgostijo in
nato shranjujejo v pokritih celicah satja.
Razlika med belim (kristalnim) sladkorjem in medom je
več kot očitna. V belem sladkorju je le disaharid
saharoza, ki se razkroji v dva monosaharida, glukozo in
fruktozo, pa nič drugega. V medu so tudi sladkorji,
vendar v njem najdemo še več kot tisoč snovi, torej
skoraj vse, kar vsebuje in potrebuje človeško telo, zato
ima med posebne lastnosti, ne le sladkost. Glavne
sestavine medu so: sladkorji, encimi, mineralne snovi,
hormoni, protibakterijske snovi, kisline, dišavne snovi,
vitamini, aminske kisline, flavonoidi in morebiti še kaj,
pa še ni raziskano.
Tisočletja je bil med edino sladilo. V tretjem stoletju
našega štetja so se Indijci naučili zgoščati sok
sladkornega trsa in tako je med dobil tekmeca v
sladkorju. Kot sladilo je med skoraj izgubil svojo vlogo
in jo prepustil sladkorju. Vendar so raziskovalci pozneje
spoznali, da sladkor poleg trsnega oziroma pesnega
sladkorja ne vsebuje ničesar. V medu pa je delež trsnega
ali pesnega sladkorja majhen, ker sta v njem glavna
grozdni in sadni sladkor. Poleg sladkorjev pa so v medu
našli še veliko drugih (več kot tisoč), za človeka zelo
koristnih sestavin.
Med
vsebuje
predvsem
enostavne
sladkorje
(monosaharide), zlasti fruktozo in glukozo, pa tudi
disaharide, kot sta trsni in pesni sladkor (saharoza) in le v
majhnih količinah polisaharide. V medu je običajno
največ fruktoze (33 do 42 %), nekaj manj glukoze (27 do
36 %), malo saharoze (1 do 4 %). Razmerje teh
sladkorjev je v medu zelo različno, odvisno od sorte
medu in učinkovitosti encimov (invertaze, saharaze), ki

iztisne nektar ali
mano iz mednega
želodčka na konec
svojega rilčka, s
čimer
zmanjša
vsebnost vode v
nabranem sladkem
soku.
Rečemo
lahko, da čebele nabrani nektar ali mano v panju
obdelajo, čemur dodajo izločke nekaterih svojih žlez in
med zgostijo. Čebele skladiščijo med v celicah satja, ki
jih zaprejo z voščenimi pokrovčki, s čimer preprečijo, da
bi med vezal vodo iz zraka. Potem sledi proces zorenja, v
katerem se vsebnost vode še zmanjša, zaradi delovanja
encimov pa se spremeni tudi sestava različnih vrst
sladkorja.
V medu je več fruktoze kot glukoze. Tudi v nektarju so
količine sladkorjev različne. Fruktoza težje kristalizira
kot glukoza. V kristaliziranem medu so kristali glukoze
obdani s tekočo fruktozo. Ta je slajša od glukoze.
Čebelji pridelki so živila, prehranska dopolnila in naravna
zdravila. Zaradi zelo bogate sestave čebeljih proizvodov
pa včasih lahko z njimi tudi preprečimo nastanek bolezni.
Čebelji pridelki (med, cvetni prah, propolis, matični
mleček, vosek, čebelji strup) vplivajo na zdravje na
številne načine. Predvsem delujejo ugodno na človeško
telo, zlasti pozitivno na dvig imunosti in zdravja nasploh.
S čebeljimi pridelki ne zdravimo osnovne bolezni, ampak
z njimi pomagamo pri zdravljenju.
Zavedati se moramo, da pri sladkanju tekočin (čaja, kave
...) z belim (kristalnim) sladkorjem, dobimo le občutek
sladkosti, ugodja, medtem ko z uporabo medu dobimo
tudi druge vrste sladkorjev, zlasti sadnega (fruktoze),
poleg tega pa še vrsto drugih, za telo zelo koristnih snovi.
prim. Peter Kapš, dr. med.
Čebelarska zveza Slovenije
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Iz vrtca in šolskih klopi
Povabilo k vpisu v Vrtec Tabor za šolsko leto 2018/2019
Vpis predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 26. 3., do
petka, 30. 3. 2018.
V petek, 30. 3., bo vpis možen v Vrtcu Tabor od 8.00 do 14.00, od ponedeljka, 26. 3., do četrtka, 29. 3. 2018, pa v
pisarni Vrtca Vransko - Tabor (zgradba Vrtca Vransko) vsak dan od 8.00 do 14.00, po predhodni najavi na št. (03) 703 23
92 pa tudi izven tega termina. V petek, 30. 3. 2018, ste vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo potekal v igralnicah vrtca od 9.
do 10. ure.
Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam nameravate
pridružiti med šolskim letom 2018/2019.
EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od ponedeljka, 19. 3., do petka, 30. 3. 2018. Starši
prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo.
In še dva napotka:
-Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s spletne strani
vrtca.
-Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, telefonske številke, na
katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski naslov; priporočamo, da te podatke prinesete s
sabo.
STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2018 (za otroke, ki se
nam bodo priključili 1. 9. in bodo takrat izpolnjevali pogoj, ki je starost najmanj 11 mesecev).

Veselimo se sodelovanja z vami.
OŠ Vransko - Tabor

Pozdravljeni, prijatelji narave
Zimski čas nam je postregel s svojimi darovi, torej s snegom. Sneg je v zimskem času zelo pomemben, še posebej v
visokogorju. Debele snežne odeje nam dajejo zalogo pitne vode vse do poletja in še dlje. Si lahko zamislite, da voda kar
preneha teči iz vaših pip? Ali da voda iz pipe ni pitna? Z vašimi odpadki veliko pripomorete k onesnaženemu okolju.
Vsekakor se morate truditi, da narava ostane zdrava in čista. Mogoče veste, na kakšen način packate ljudje naravo (promet,
odpadki, škropljenje sadja, zelenjave …)?
Veste, kaj je najboljše pri tem?
Da čisto vsak lahko pomaga naši prijateljici naravi. Vsak je lahko njen prijatelj, če se vsaj malo potrudi.
Eden od načinov je, da razvrščate odpadke, ki se nato ponovno predelajo. Prav tako lahko stroje popravite in jih ne vržete
stran. Iz odpadkov pripravite igrice. Predvsem pa se trudite, da imate odpadkov čim manj.
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Vse to boste danes spoznali in doživeli, zato veselo na delo. Danes bomo kar v vrtcu in se potepali po igralnicah in se na
različne načine rokovali s smetmi. Raziskujte in si poiščite svojo zaposlitev.

Da boste v pomladanskem času imeli kakšno sadiko, ki jo boste posadili v gredo, se je že sedaj potrebno lotiti sejanja.
Drobcena semena nosijo v sebi življenje in komaj čakajo, da vzklijejo in vas pozdravijo. Del semen ste si pripravili že
poleti, zato na plan z njimi. Ali veste, da paprika potrebuje do 10 tednov, da zraste v rastlino, ki jo boste lahko posadili v
gredo?
Prijetno, ustvarjalno in igrivo dopoldne.
Vaš Friderik

Sodelovanje na sejmu Altermed
V nedeljo, 18. 3. 2018, smo s projektom Ekošola kot način življenja, sodelovali na sejmu Altermed v Celju. Predstavile
smo se z naslovom Prijatelji narave, s katerim smo predstavile Friderikova pisma in nekatere dejavnosti. Ker smo letos
izdelali svoje prvo mazilo, smo ga odnesle s sabo in želele sporočiti, da je priprava mazila zelo enostavna, spoznati je
potrebno le nekaj sestavin in se lotiti izdelave.
Prijetno utrujene, izkušenejše za mnoga spoznanja in prijateljstva se vam zahvaljujemo za obisk in podporo.

Mateja, Nives in Urška
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ZBIRALNA AKCIJA PLASTENK
Na POŠ Tabor v okviru EKO šol že tretje leto sodelujemo pri zbiralni akciji plastenk.
Letošnji moto je
»Jaz, ti, mi za Slovenijo - Stara plastenka za novo življenje« letos za ultrazvočne naprave srca za
novorojenčke Splošne bolnišnice Murska Sobota.
ZBIRANJE ODPADNIH PLASTENK bo potekalo od svetovnega dne vode do svetovnega dne Zemlje:
od 22. marca 2018 do 22. aprila 2018,
v zabojniku pred ŠOLO TABOR.

Katere plastenke in kako jih zbiramo?
Vse zbrane odpadne plastenke ločujte DOSLEDNO in
PRAVILNO:
- Zbirajte samo plastenke z oznako PET.

PLASTENKE LAHKO ODDATE:


PROSTOR OGRAJEN Z

- Plastenke ne smejo biti termično obdelane, saj so s tem
uničene in jih ni mogoče naprej reciklirati.

ZELENO KOVINSKO
OGRAJO PRI IGRIŠČU POŠ

- Nalepk ni treba odstranjevati.
- Plastenke naj bodo popolnoma izpraznjene, stisnjene.
- Pokrovčke plastenk zbiramo za drug humanitarni namen, zato
jih v vreči oddate pri dežurnemu učencu, ta jih bo pospravil na
za to določeno mesto.
S skupnimi močmi nam bo gotovo uspelo napolniti zabojnik. Za
sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujemo.

V NAVADNIH VREČAH, V

TABOR.


V kolikor imate doma
večjo količino plastenk,
lahko rumene vreče
dobite v šoli.

Mentorica Manja Drnolšek in kolektiv POŠ Tabor

Sonce gre prvič v šolo
Sonce je šlo prvič v šolo.
Imelo je hudo tremo.
Nihče ni vedel, kaj se mu bo pripetilo.
Bal se je, da sošolci ne bodo prijazni do njega.
Skrbelo ga je, da ne bo pravilno računal.
In kaj, če ga učitelj ne bo maral?
Sonce je vzelo šolsko torbo in se s težavo odpravilo od
doma.
Ko je prišlo v šolo, je sedlo v šolsko klop in v strahu je
tiho čakalo …
Njegovi sošolci so ga lepo pozdravili.
Pa tudi učiteljica ga je prijazno ogovorila.
Vso šolo je iznenada obsijal topel sončni žarek!

Šola brez časa
Šola brez časa je zabavna,
saj ves čas se igramo in divjamo
ter ure in ure z lego kockami igramo.
Fino se imamo, saj samo šport imamo.
Telovadimo, tečemo, športne in štafetne igre
igramo.
Take vrste delo ‒ je zelo, zelo zdravo!
Je super tudi za imunski sistem!
Za to pa poskrbi tudi zdrav življenjski slog,
kjer se razne igrice igramo.
Erik Špacapan, 3. b, POŠ Tabor

Lara Rak Jezernik, 3. b, POŠ Tabor
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Aktivnosti naših društev
Mednarodni turnir v judu za slovenski pokal
V soboto,10. februarja 2018 je potekal Mednarodni turnir v judu za slovenski pokal v Žireh. Tekmovalke našega kluba so
dosegle odlične rezultate v skupini U ‒12:
1. mesto: NOELI KNAFELC ‒36 kg
2. mesto: JULIJA BLATNIK +52 kg

Čestitke za izkazan trud in odličen rezultat.
Judo klub Shido
PEVSKO DRUŠTVO TABOR
Tabor 25
3304 Tabor
pevsko.drustvo.tabor@gmail.com

in

OBČINA TABOR
Tabor 21
3304 Tabor
info@obcina-tabor.si

Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu,

29. 4. 2018 ob 11.00,
organizira že tradicionalno prireditev

»TABOR IMA TALENT«
Vabimo vse mlade talente,
ki radi pojejo, plešejo, igrajo in nastopajo.
Kdo vse se lahko prijavi?
1) mladi pevci, ki se bodo prijavili s skladbo domačega ali tujega avtorja (v prijavi navedite
ime in priimek, naslov, tel. št., starost, naslov pesmi in avtorja skladbe);
2) mladi glasbeniki, ki se bodo predstavili s svojim glasbenim inštrumentom (v prijavi navedite
ime in priimek, naslov, tel. št., starost, inštrument, naslov in avtorja skladbe);
3) mladi plesalci, ki bodo individualno ali v skupini izvedli plesno točko (v prijavi navedite
število plesalcev, imena in priimke, naslov, tel. št., starost, naslov in izvajalca skladbe);
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4) ostali mladi talenti – humoristi, žonglerji in ostali, ki nam želijo predstaviti kaj zanimivega.
Le pogumno. Izpolni priloženo prijavnico in se prijavi. Pokaži, kaj znaš!
Prijave sprejemamo pisno na naslov:
Pevsko društvo Tabor
Za prireditev »Tabor ima talent«
Tabor 25
3304 Tabor
ali na e-mail: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com

Rok za oddajo prijav:
23. 4. 2018
Več informacij na:
http://www.pevskodrustvotabor.si/
ali na telefon 031 872 814 (Magda)

Lepo vas pozdravljamo članice in člani Pevskega društva Tabor.
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Literarni utrinki
Zakaj

Ne glej nazaj …

Zakaj si prišla
na pot ljubezni,
ki mi je bila zaznamovana?
Zakaj je moralo
tvoje oko obstati
na mojih očeh?
Zakaj sem planil v
napačen objem?
Zakaj sem pozabil obljube,
ki sem jih že dal?
Zakaj …

Ne glej me v oči
brez upa!
Ne glej, saj veš,
da je bilo do sedaj že
‒ vse zaman!
Pozabi in uberi svojo pot!
Pusti rasti staro travo
in jo požanji!
Odsekaj vejo, ki je ‒
trhla!
Posadi že končno si ‒
mladiko!!!

TKsm
TKsm

Ko udari narava
Buran na obisku
Ne zgodi se ravno pogosto, da nas ob koncu februarja in začetku marca obišče mrzel kontinentalni zrak iz osrčja azijskih
step. Konec meteorološke zime 2017/2018 je postregel ravno s takšno sinoptično situacijo, podobnemu smo bili nazadnje
priča pred 13 leti, ob koncu zime 2004/2005, sibirska zračna masa pa nas je obiskala tudi februarja 2012 in lanskega
januarja. V članku pred vami bom poskušal pojasniti nastanek takšne situacije, njene vzroke in posledice.
Na območju širnih azijskih step in Sibirije v zimskih mesecih občasno zapiha zelo mrzel in oster veter, imenovan buran.
Ledeni veter je pozimi lahko zelo močan, prenaša sneg v zamete ter povzroča zelo zmanjšano vidljivost, občasno je
vidljivost ničelna. Poletni buran je ravno obratno ‒ vroč in suh veter, ki povzroča peščene viharje, predvsem na območju
puščav (Iran). Na Aljaski je znan pod imenom burga, piha pa iz severozahodne smeri. V kolikor postavitev sinoptičnega
vremenskega vzorca nad severno poloblo to dopušča, lahko buran pripiha do Slovenije. Pravilen vzorec pomeni razvito
anticiklonsko območje nad severom Evrope ter ciklon nad Balkanom. Tako se mrzla sibirska zračna masa (sibirski
anticiklon) spusti po vzhodni strani anticiklona proti Sredozemlju, ciklon nad Balkanom v tem primeru deluje kot črpalka
(črpa mrzel sibirski zrak). Ko mrzel zrak pripotuje nad Sredozemsko morje, lahko povzroči sredozemsko ciklogenezo
(nastanek več ciklonskih območij), ki nam prinaša padavine, o vrsti padavin pa odloča mesto nastanka in pot ciklona.
Zadnji februarski teden in začetek marca sta bila v znamenju mrzlega kontinentalnega zraka. Po celotni državi so vztrajale
nizke temperature, ki so se vse dni zadrževale pod lediščem. Občutek mraza je stopnjeval severovzhodni veter. Mrzel zrak
in buran sta prepotovala več kot 10.000 km dolgo razdaljo od svojega domačega praga do nas. 26. februarja je bilo v naših
gorah najhladnejše jutro v zadnjih 50 letih, na naši najvišji meteorološki postaji Kredarici (2515 m) je bila zabeležena
najnižja temperatura po noči iz 6. na 7. 1. 1985 (‒28.3 °C), in sicer je termometer pokazal kar ‒27.1 °C, najvišja dnevna
temperatura pa se je dvignila samo za tri stopinje na ‒24 °C. Tudi drugje v gorah smo zabeležili nizke temperature, na
Rogli ‒20.2 °C ter na Krvavcu ‒20.6 °C. Velja omeniti tudi jutranjih ‒5.7 °C v Portorožu, čez dan pa se je ogrelo na ‒2.8
°C.
Najnižje temperature po Sloveniji, izmerjene 28. februarja: Nova vas ‒ Bloke (‒27.6 °C), Zelenica (‒26.5 °C), Kredarica (‒
25.6 °C), Rudno polje (‒24.0 °C), Marinča vas (‒23.7 °C), Kanin (‒23.2 °C), Vogel (‒22.8 °C), Uršlja gora (‒22.1 °C),
Velike Lašče in Vršič (‒21.3 °C), Logarska dolina in Rateče (‒21.1 °C), Kočevje (‒21.0 °C), Celje in Ratitovec (‒20.9 °C),
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Cerklje ob Krki (‒20.6 °C), Zgornja Radovna (‒20.5 °C), Ljubljana‒Brnik (‒20.2 °C),
Slovenj Gradec (‒20.0 °C),
Maribor‒Slivnica (‒19.2 °C), Lisca (‒17.3 °C), Novo mesto (‒17.1 °C), Lesce (‒16.4 °C), Črnomelj in Murska Sobota (‒
16.0 °C), Postojna (‒15.5 °C), Ljubljana ‒ Bežigrad (‒12.6 °C), Nova Gorica (‒8.0 °C) in Portorož‒Sečovlje (‒5.9 °C).
Najnižje temperature po Sloveniji, izmerjene 1. marca: Jezersko (‒21.5 °C), Ptuj (‒20.9 °C), Gačnik (‒20.4 °C), Celje (‒
20.1 °C), Kredarica (‒20.0 °C), Murska Sobota (‒19.1 °C), Radenci (‒19.0 °C), Rudno polje (‒18.8 °C), Cerklje ob Krki (‒
17.9 °C), Slovenj Gradec (‒16.9 °C), Ljubljana‒Brnik (‒16.3 °C), Rateče (‒15.1 °C), Lisca (‒14.8 °C), Kočevje in Lesce (‒
14.6 °C), Novo mesto (‒13.7 °C), Črnomelj (‒13.5 °C), Postojna (‒11.0 °C), Ljubljana ‒ Bežigrad (‒10.1 °C), Nova Gorica
(‒3.6 °C) in Portorož‒Sečovlje (‒2.9 °C).
Literatura in viri:
Strahler A. N., Strahler A. H. 1992. Modern Physical Geography, 4th edition. New York [etc.], John Willey & Sons, Inc.,
638 str.
Petkovšek Z., Trontelj M. 1987. Skice vremena. Ljubljana, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, 101 str.
Buran (wind). Wikipedia. 2018. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Buran_(wind) (Citirano 12.3.2018).
Arhiv meteoroloških podatkov. Meteo.si. 2018. URL:
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet/#webmet=vUHcs9WYkN3LtVGdl92LhBHcvcXZi1WZ09Cc1p2cvAncvd2Ly
VWYs12L3VWY0hWZy9SaulGdugXbsx3cs9mdl5WahxHf; (Citirano 12. 3. 2018).
Mišel Podgorski (misel.podgorski@gmail.com)
Geografija Slovenije #geoslo
https://www.facebook.com/geoslovenija/

Zgodilo se bo
PLANINSKO DRUŠTVO TABOR
vabi

v ponedeljek, 2. aprila 2018, na

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD
V MARIJA REKO.
Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in Kisovarjeve domačije, mimo cerkvice sv. Miklavža do Doma pod Reško
planino.
Vračali se bomo po isti poti.
Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse generacije.
Odhod je ob 9. uri izpred
Kmetijske zadruge Tabor.
Vabljeni!
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB – KRAJEVNI ODBOR TABOR

VABILO
Prisrčno vabljeni na

tovariško srečanje Združenja borcev za vrednote NOB Tabor
ob dnevu upora proti okupatorju,
ki bo

v PETEK, 27. aprila 2018,
ob 11. uri,
pri Domu krajanov Tabor.
Po kulturnem programu sledi druženje ob slastnem golažu.

Predsednik KO Tabor
Andrej Natek
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VAŠKI ODBOR MIKLAVŽ IN HIŠA LISJAK

prirejata 13. SALAMIJADO
v PETEK, 27. 4. 2018, ob 20. uri,
NA KMETIJI LAZNIK ‒ STARA ŠTALA.

Letošnjo bero domačih salam boste lahko poskusili ob kapljici rujnega in prijetnemu druženju.
Vabljeni vsi izdelovalci in ljubitelji domačih salam, tudi tisti, ki ne boste prispevali salam v ocenitev.
SPREJEM SALAM BO V
TOREK, 24. 4. 2018, OD 19. DO 21. URE NA KMETIJI LAZNIK.
VLJUDNO VABLJENI.
Info: Adi, 041 543 396
18

Poslovili so se
Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(T. Pavček)

ZAHVALA
V 91. letu življenja nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica in sestra
ANA PODBREGAR
iz Ojstriške vasi.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem
za izrečeno sožalje, podarjene sveče, darove za sv. maše in cerkev.
Posebna zahvala župniku g. Alojzu Pirnatu za lepo opravljen cerkveni obred, Pogrebni službi Ropotar za opravljene
pogrebne storitve, govornici Saši, pevcem skupine Kvariton in Dejanu za odigrano žalostinko.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, poti k večnemu počitku.
Žalujoči vsi njeni

Oglasi

Redno čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav;

-

-

prvi pregledi kurilno-dimovodnih naprav;
strojno čiščenje katranskih oblog v dimnikih;

kemično čiščenje kurilnih naprav po sistemu FAUCH;

redne meritve emisij dimnih plinov (peleti, kurilno olje, plin).

Pri vseh naročilih na redne dimnikarske storitve ‒ redni letni pregled naprav in zapisnik ‒ GRATIS.
V skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah, ki velja od 1. 1.2017, si uporabniki dimnikarskih storitev lahko sami
izbirajo dimnikarja z licenco.

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – APRIL 2018
DATUM
31. 3. 2018
13.00‒16.00
2. 4. 2018
8.00

PRIREDITEV

KRAJ

VELIKONOČNA STOJNICA

trg Vranskega

VELIKONOČNI POHOD

zbor pred občinsko
stavbo

ORGANIZATOR
Folklorno društvo Vransko
(041 270 546)
Planinsko društvo Vransko
(041 464 185)
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Športna dvorana
Vransko

VELIKONOČNI TURNIR V NAMIZNEM
TENISU
BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI
DOMA
Tadej Toš
ČE BI JAZ BIL PRECEDNIK
Zaključek bralnega projekta
MALI SAVINJČANI BEREJO
BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI
DOMA

2. 4. 2018
9.00
3. 4. 2018
10.00
6. 4. 2018
20.00
12. 4. 2018
18.00
17. 4. 2018
10.00
20. 4. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Naš dom
Kulturni dom
Vransko
Kulturni dom
Vransko
Naš dom
Občinska knjižnica
Vransko

ŠRD Ločica
(031 284 649)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ŠKD Nasmehni se
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

... in še modrosti naših babic
 Če malega travna grmi, slane se kmet ne boji. 
 Dež v aprilu je res božji dar iz nebes, če pa je preveč dežja, kmet nad slabo letino godrnja. 
 Če se o sv. Juriju (23. 4.) more vrana v žitu skriti, dosti žita je mlatiti. 

Čestitke
Ob velikonočnih praznikih vam želimo zadovoljstva, upanja, radosti
in pomladnega sonca.
župan, občinski svet in občinska uprava

Koledar dogodkov in prireditev – april 2018
DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

PONEDELJEK,
2. 4.

9.00

VELIKONOČNI POHOD
V MARIJO REKO
PREDAVANJE KMETIJSKE
SVETOVALKE ANDREJE
ŽOLNIR
DOPOLNILNA DEJAVNOST
NA KMETIJI
POMLADANSKA
ČISTILNA AKCIJA

START:
izpred KZ Tabor

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

SREDA,
4. 4.

10.00

9.00

KROŽEK BIODINAMIČNO
KMETOVANJE

Občina Tabor
sejna soba

16.00

ZAKLJUČNA PRIREDITEV
PROJEKTA
MALI SAVINJČANI BEREJO

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

SOBOTA,
14. 4.

13.00

TURNIR
V NAMIZNEM TENISU

SOBOTA,
21. 4.

10.00

1. GORSKI TEK

Ojstrica‒Krvavica‒
Zajčeva koča

14.00

MEDVAŠKI TURNIR
V MALEM NOGOMETU

igrišče pri POŠ Tabor

SOBOTA,
7. 4.
ČETRTEK,
12. 4.
ČETRTEK,
12. 4.

SOBOTA,
21. 4.

9.00‒13.00

sejna soba
Občine Tabor
območje
Občine Tabor

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

Racio d.o.o.
(03 428 50 60)
Občina Tabor
(040 706 029)
Kmetijsko gozdarski
zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)
Medobčinska splošna
knjižnica Žalec,
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)
ŠD Partizan, Sekcija
namizni tenis
(041 767 883)
Blaž Ribič (040 453 407)
Viki Urankar
(040 636 295)
Filip Gregl, Primož
Vranič
(040 654 448,
051 437 541)
20

SOBOTA,
21. 4.
SOBOTA,
21. 4.
SOBOTA,
21. 4.
PON, 23. 4.
TO, 24. 4.
SRE, 25. 4.
ČET, 26. 4.
SOB, 28. 4.
NED, 29. 4.

BALINANJE

14.00

PROMOCIJA NAMIZNEGA
TENISA
ZA OBČANE

16.00

PROMOCIJA KOŠARKE
ZA OBČANE

8.00‒15.00
8.00‒15.00
8.00‒17.00
8.00‒15.00
8.00‒12.00
8.00‒15.00

RAZSTAVA IZDELKOV
LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA

TOREK,
24. 4.

18.00

TOREK,
24. 4.

19.00‒21.00

SREDA,
25. 4.

19.00

PETEK,
27. 4.

11.00

PETEK,
27. 4.

19.00

PETEK,
27. 4.
SOBOTA,
28. 4.
NEDELJA,
29. 4.

igrišče pri POŠ Tabor

14.00

dvorišče
med Domom
krajanov in POŠ
Tabor
igrišče pri POŠ
Tabor

PRAVLJIČNA URICA S
POUSTVARJANJEM
SPREJEM SALAM
V OCENJEVANJE
ZA SALAMIJADO
SLAVNOSTNA SEJA OS S
PODELITVIJO OBČINSKIH
PRIZNANJ
TOVARIŠKO SREČANJE
OB DNEVU UPORA
PROTI OKUPATORJU
POMLADNI KONCERT
GLASBENICE NINE KREČA Z
GOSTI
13. TRADICIONALNA
SALAMIJADA

8.00‒13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

8.00‒22.00

26. ŠENTJURSKI SEJEM

OBČINA TABOR

Mitja Zupan
(041 767 883)
Miha Bergant
(031 895 542)

Občina Tabor,
sejna soba

Likovna sekcija Mavrica
(068 146 126)

Občinska knjižnica
Tabor

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec,
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

kmetija Laznik

Adi Laznik
(041 543 396)

Dom krajanov Tabor,
telovadnica
pri Domu krajanov
Tabor
cerkev sv. Jurija
Tabor
kmetija Laznik,
Stara štala

20.00

Janko Zorenč
(051 621 959)

Kapla 16, Tabor,
dvorišče
okolica občinske
zgradbe, POŠ-a in
Dom krajanov Tabor

Občina Tabor in Pevsko
društvo Tabor
(03 705 70 80)
ZB za vrednote NOB
Tabor
(040 502 954)
Nina Kreča
(068 195 353)
Vaška skupnost Miklavž
in Hiša Lisjak
(041 543 396)
Steyr klub Savinjske
doline
(041 620 270)
Občina Tabor in
PGD Kapla - Pondor
(03 705 70 80)

PGD KAPLA-PONDOR

26. Šentjurski sejem – nedelja, 29. april 2018
(Koledar je informativne narave, možne so spremembe)

URA

8.00
9.00
10.00

PRIREDITEV / DOGODEK
PRIČETEK DELOVANJA
SEJEMSKIH STOJNIC
IN
KMEČKE TRŽNICE
SVETA MAŠA
V CERKVI SV. JURIJA
PARADA
HARMONIKARJEV, KONJENIKOV,
HMELJSKIH STAREŠIN, GASILCEV,
DRUŠTEV, OLDTIMERJEV …

KJE

ORGANIZATOR

okolica občinske stavbe,
POŠ-a in
v Domu krajanov

Občina Tabor
(03 705 70 80)

cerkev sv. Jurija

Župnija Sv. Jurij ob Taboru
(03 5727 092)

od KZ Tabor do
Doma krajanov

Občina Tabor
(03 705 70 80)
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10.30
10.45
11.00
12.30‒22.00
URA
10.00‒14.00

8.00‒15.00

PREDSTAVITEV
TAEKWON-DO KLUBA SUN
BRASLOVČE
PREDSTAVITEV
JUDO KLUBA SHIDO TABOR
TABOR IMA
TALENT
ZABAVA Z ANSAMBLI POSKOČNI
MUZIKANTI, NAVIHANI
MUZIKANTI, KAPLJA, ŠUS
TEKMOVANJA/RAZSTAVE/
DELAVNICE
SEKAŠKO TEKMOVANJE
LASTNIKOV GOZDOV

PRODAJNE RAZSTAVE:
 PECIVO DRUŠTVA ŽENA IN
DEKLET OT;
 UNIKATNI NAKIT, LESENI
IZDELKI IN PREDSTAVITEV
ALTERNATIVNE ENERGIJSKE
PODPORE;
 UNIKATNI IZDELKI.
RAZSTAVE:
 ČEBELARSKO DRUŠTVO
TABOR SE PREDSTAVI
(degustacija čebeljih pridelkov,
razstava čebelarske opreme);
 FOTOGRAFIJE FOTO KLUBA
TABOR;
 RAZSTAVA ROČNI DEL;
 UMETNIŠKI IZDELKI
LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA;
 RAZSTAVA MALIH ŽIVALI.

šotor
pri Domu krajanov
šotor
pri Domu krajanov
šotor
pri Domu krajanov
šotor
pri Domu krajanov

Taekwon-do klub Sun
Braslovče
(041 365 007)
Judo klub Shido
(070 346 463)
Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)
PGD Kapla - Pondor
(040 645 889)

KJE

ORGANIZATOR

Ribičev travnik
pri Domu krajanov

Društvo lastnikov gozdov
SSD in
Zavod za gozdove Slovenije
(041 657 580)
Društvo žena in deklet OT
(031 762 324)

Dom krajanov,
telovadnica

Andreja Kotnik
(040 897 205)
Ina Gržina
(040 206 991)
Čebelarsko društvo Tabor
(040 604 535)

Dom krajanov,
telovadnica

Foto klub Tabor
(041 714 737)
Vida Strožič
(03 5727 182)

Občina Tabor,
sejna soba

Likovna sekcija Mavrica
(068 146 126)

pod kozolcem Kmetije
Lukman

Savinjsko društvo gojiteljev
malih živali Občine Žalec
(031 669 970)

»Bodi krepak kot travna bilka: zakoreninjen, pripravljen na upogibanje in pomirjen z vsem
okoli sebe.«
(Natalie Goldberg)
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, Vrtec Tabor, Občinska
knjižnica Tabor, Darko Naraglav, Judo klub Shido, Čebelarska zveza Slovenije,
Nina Kreča, družina Podbregar.

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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