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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Prihaja mesec prižiganja prazničnih lučk, obiskov dobrih mož in drobnih pozornosti. Nekaj teh lahko za vaše najdražje 

najdete tudi v Turistično-informacijskem centru Tabor, ki deluje že šesto leto. V prostorih TIC-a oziroma pošte lahko 

izbirate med različnimi izdelki naših ponudnikov, ki s svojimi pridnimi rokami znajo ustvariti čudovite oziroma tudi 

okusne izdelke. Na policah najdete različne vrste medu, nakita, torbic, predpasnikov, Veronikine klobučke, 

suhomesnate izdelke in izdelke iz lesa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabimo vas v prostore TIC-a, kjer boste našli kaj zase oziroma za svoje bližnje. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 
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Iz županovega kabineta 11 
 

Leto 2019 se počasi, a vztrajno bliža koncu, ob tem pa se radi zazremo v pretekle mesece, da presodimo o svojih 

dejanjih, doprinosu k izboljšanju svojega življenja in življenja družine, pa tudi skupnosti, v kateri živimo.  

 

Po svojih močeh si prizadevamo k lepemu danes in boljšemu jutri vseh nas, vsak na svojem področju. Motor za 

življenje v takšni skupnosti, kot je majhen kraj na prelomu savinjskih hmeljišč in Zasavskega hribovja, so največkrat 

prebivalci, tako posamezniki kot tisti, ki se povezujejo v društvih. Ideje, angažma ter volja po uresničitvi zastavljenih 

ciljev bogatijo našo skupnost. Društva ponujajo pestro paleto dejavnosti, v katere se lahko vključi vsakdo. Zimske 

večere, ki so pred nami, si lahko krajšamo z društvenimi aktivnostmi, pa naj bo to šport, kultura, ročne spretnosti ali 

skrb za zdravje.   

 

V oktobru, mesecu požarne varnosti, so bila posebej dejavna vsa tri gasilska društva, pa tudi člani občinske Civilne 

zaščite. Teoretično in praktično so preverili pripravljenost, opremo in odzivnost za posredovanje ob morebitnih 

intervencijah ob požaru ali potresu. Seveda si nihče ne želi, da bi prišlo do posredovanj, izkazalo pa se je, da smo 

pripravljeni na uspešno reševanje in varovanje ljudi ter lastnine. 

 

Župan Marko Semprimožnik 
 

             
 

 

Novice izpod Krvavice v decembru 
 

Spoštovane občane in občanke, vse stalne in občasne pisce člankov in ostale ustvarjalce 

podobe Novic izpod Krvavice obveščamo, da bomo prispevke za praznične Novice zbirali do 

petka, 13. decembra 2019, do 10. ure. Vse kasneje poslane prispevke, žal, ne bomo mogli 

vključiti. Decembrske Novice vam bodo dobri možje v vaše nabiralnike dostavili že nekaj dni 

prej kot običajno.  

 

Hvala za razumevanje in pomoč pri soustvarjanju. 

 

Uredniški odbor 

 

Obisk 90-letnice Fanike Ljubič 
 

V petek, 15. novembra 2019, sta župan Občine 

Tabor Marko Semprimožnik in predsednik 

Društva upokojencev Tabor Milan Blatnik na 

domu obiskala kleno 90-letnico Faniko Ljubič iz 

Tabora.  

 

V topli kuhinji so za mizo skupaj obujali spomine 

na prenekateri dogodek iz preteklosti, slavljenka 

pa je povedala, da še zmeraj rada speče kakšno 

pecivo in redno spremlja svoje najljubše 

nadaljevanke na televiziji. V času obiska pa ji je 

poštar dostavil tudi rožico in jo lepo presenetil.  

 

Gospa Fanika, še na mnoga leta! 

 

Saša Zidanšek Obreza 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

Iz županovega kabineta 
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Prižiganje sveč v počastitev dneva spomina na mrtve 
 

Župan Občine Tabor Marko 

Semprimožnik in predsednik Krajevne 

organizacije Tabor Združenja borcev 

NOB Žalec Andrej Natek sta v 

ponedeljek, 28. oktobra 2019, prižgala 

sveče ob spominskih ploščah NOB na 

Domu krajanov, ob spomeniku padlim 

partizanom na Lepih tratah, na Presedlah 

in na domačiji Matko v Miklavžu ter ob 

spomeniku NOB, ob grobovih častnih 

občanov in pri križu na pokopališču v 

Taboru.  
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Ana Leskovšek 

Ob tem sta povedala, da si bosta še vnaprej prizadevala, da spomin na junaške domoljube in ostale nikdar ne bo utonil v 

pozabo. 

 

V torek, 29. oktobra 2019, je župan skupaj s predstavniki župnije sv. Jurij ob Taboru prižgal sveče še na grobovih dveh 

častnih občanov na Frankolovem in v Žalcu. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

 

Posodobitev telovadnice v Domu krajanov 
 

Občina Tabor se je v mesecu novembru 2019 prijavila na javni razpis Fundacije za šport 

za sofinanciranje gradnje športih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 

in 2022. 

 

Kandidirali smo za sofinanciranje posodabljanja športnih objektov in za sofinanciranje 

športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objekta. S pomočjo pridobljenih sredstev želi 

občina v letu 2020 posodobiti telovadnico v Domu krajanov. 

 

Za potrebe razpisa je občina izdelala Dokument identifikacije investicije projekta, ki ga je 

Občinski svet Občine Tabor potrdil na svoji 8. redni seji v novembru 2019. 

 

Planirana investicija zajema vgradnjo parketa (obstoječa plastična masa na tleh je na več 

mestih razpokana in stanjšana, kar neugodno vpliva na kvaliteto in varnost športnih 

aktivnosti), zamenjavo dvojnih vrat, oplesk telovadnice, namestitev zaščitnih stenskih 

blazin in nakup  športne opreme (klopi, gredi, bradlja). 

 

Neto vrednost investicije je približno 44.000,00 EUR, pričakujemo pa, da bo projekt s 

strani Fundacije za šport financiran v višini 50 odstotkov. 

 

Podatki o uspešnosti kandidature na javni razpis bodo znani predvidoma v marcu 2020. V 

primeru, da ne bomo izbrani, bomo budno spremljali nove razpise s področja športa in nanje tudi kandidirali. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Opozorilo 
 

Občina Tabor skupaj s Policijsko postajo Žalec opozarja na povečano število kraj oz. tatvin po domovih 

občanov na našem območju.  

 

Tatovom posebej zanimivi so osamljeni zaselki, kjer bivajo starejše osebe, vendar jih ne ustavi niti 

bližina prometne ceste ali sosedov. Ni odveč opozorilo, da bodite pozorni na neznane in sumljive osebe, 

ki se gibljejo oz. dlje časa zadržujejo v vaši okolici, pozorni bodite na avtomobile in registrske številke. Gre tako za tuje 

državljane kot tudi za slovenske. V nobenem primeru ne spuščajte neznanih oseb v hišo in ne nasedajte pretvezam. 

Tatovi običajno prosijo za vodo, povedo, da se jim je pokvaril avto, iščejo hotel za prenočitev, sprašujejo za pot, se 

izdajajo za prodajalce na domu. Osebo zamotita dva, tretji se izmuzne v hišo. Pomembno in koristno je o sumljivih 

osebah čimprej obvestiti sosede in ostale vaščane, tudi prek družbenih omrežij in elektronske pošte. Tatovi običajno ne 

želijo zbujati pozornosti, če so vrata odklenjena, pridejo in vstopijo tiho. Zaklepanje je priporočljivo čez dan in tudi, če 

le za hip zapustite hišo. Ne puščajte ključev kar v ključavnicah vhodnih vrat, pod predpražnikom, na okenski polici ali 

pod koritom za rože. Predhodno si vlomilci ogledajo teren ter opazujejo in spremljajo premikanje stanovalcev, 

opazujejo dvigovanje in spuščanje rolet, prižiganje luči. V zimskem času se zunaj zgodaj stemni, stanovalcev pa 

pogosto še ni domov, kar vlomilci s pridom izkoristijo.  

 

Če ugotovite, da ste bili žrtev tatvine, to takoj javite na 113 ali na 713 47 00 (Policijska postaja Žalec), prijava ni 

plačljiva. Javite tudi, če opazite sumljive osebe, pozorni bodite na število oseb, njihove značilnosti (višina, oblačila, 

barva las, govorica), na avtomobile (znamka, barva) in registrsko številko. Več informacij koristi tudi policistom pri 

njihovem delu. Pazite na imetje, svoje najbližje, sosede in sebe.  
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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. 

 

 

 

 

    

 
 

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 storitve za naše občane 

BREZPLAČNE MERITVE  

KRVNEGA TLAKA, 

KRVNEGA SLADKORJA 

IN KISIKA V KRVI 

 
v prostorih Občine Tabor 

vsak tretji ponedeljek v mesecu od 

13. do 14. ure. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj44_a6u4jgAhXHDuwKHcBRAvEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/novice/novica/2f55464d-1e92-4ddd-a776-06fa4774e3f4/!ut/p/z1/tZPLboMwEEV_pRuWaAYwmCxTFkloUi_yIHhTUWwSR8Xk4ULbr6_TVaUqTao03ljW-J57NZoBDkvgumjVqjCq0cWLfec8enoYsWnv3usjGzwijoZsPGbJHAeUwAI48FKbrVlDLj7uRFO-1lKbg4O1FGqjHNRNq0rpoF-FIYmIcD3Z810ihHALSiMXo6oglBIZVORI25ZKQH7R7-xcPG7LeOL0EXKrpyf1Cw-yVskO5rrZ17Yb0z_GG_5wQPSODrMgTVIMWEyudDiDj26LD2-LpzfFs2t7n35N1y_DZ5dHbXY73rcb0mgj3wws_2FFLNbfT5LJyqYtzNpVumpgeZF0W9dx8O7madt1s6pOnuNvVxYfPgHQOjIL/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/&psig=AOvVaw050dUwbDzxp2IyUu1MxL36&ust=1548489602842147
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Prejeli smo 
 
 

                                                                                                                      
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Obvestilo Medobčinske splošne knjižnice Žalec 
 

Obveščamo vas, da bodo od srede, 27. novembra 2019, do sobote, 30. novembra 2019, zaradi izvajanja inventure 

knjižničnega gradiva zaprte vse enote Medobčinske splošne knjižnice Žalec. 

 

V tem času bodo možne zgolj elektronske storitve (Cobiss). V teh dneh zamudnina ne bo evidentirana. 

 

Hkrati vas obveščamo, da bodo vse enote Medobčinske splošne knjižnice Žalec v torek, 24. decembra 2019, odprte 

do 15. ure. 

V torek, 31. decembra 2019, pa bodo vse enote Medobčinske splošne knjižnice Žalec zaprte. 

 

Hvala za razumevanje.  

 

                                                                           Kolektiv Medobčinske splošne knjižnice Žalec 

 
 

Nekaj novosti v Občinski knjižnici Tabor, november 2019 

 
 Karlin, Alma M.: Moj kitajski ženin; 

 Miklavčič, M.: Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 3, Moške zgodbe;  

 Za srečo v družini; 

 Debevc, M.: Strah, moj najboljši prijatelj;  

 Radcliffe, T.: Na robu skrivnosti;  

 Guinness world records 2020. 

 

Prijazno vabljeni tudi v našo čitalnico, kjer lahko listate, berete in si izposodite revije s področja zdravja, vrtnarstva, 

notranje opreme, znanosti, zgodovine in razvedrila. 

 

Savinjčani beremo 2019/2020 
 

V sredo, 20. novembra 2019, na dan slovenskih splošnih knjižnic, začenjamo z novo sezono bralnega projekta za 

odrasle Savinjčani beremo. Vabimo vas, da se nam pridružite in prebrskate seznam priporočenih knjig, ki smo ga 

oblikovali za vas. 

 

Karmen Kreže, 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

 

 

Pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor 
 

Letošnji oktober nas je vreme resnično razvajalo s svojimi prijetnimi temperaturami in sončkom. Zato je bila ta jesenska 

pravljična urica v Občinski knjižnici Tabor kot nalašč, da smo prebrali staro slovensko ljudsko pravljico o Petru Klepcu 

po priredbi Franceta Bevka. 

 

Ta stara slovenska ljudska pravljica govori o majhnem šibkem fantku, ki ga zaradi njegove šibkosti vsi preganjajo in 

tlačijo. Nekega dne je spet moral iti pastirjem po vodo, medtem pa se  mu je izgubila čreda ovac. Iskal jo je in klical, 

ampak je ni našel. Med iskanjem je prišel visoko v hrib in na zeleno jaso, kjer je sredi visoke trave spala deklica. Sonce 

Občinska knjižnica Tabor bo tako v torek, 24. decembra 2019,  

odprta od 11. do 15. ure. 
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ji je neusmiljeno sijalo v obraz in Peter ji je takoj naredil senco iz nalomljenih vejic. Ko se je zbudila, je Peter še vedno 

bil ob njej in jo gledal. Zahvalila se mu je in mu rekla, naj ji pove, česa si želi za plačilo, da mu lahko vse izpolni. Peter 

Klepec ji je takoj povedal svojo željo, in sicer, da bi rad bil tako močan, da bi premagal pastirje, ki mu tako nagajajo. 

Gorska vila mu je željo izpolnila. Peter Klepec je nato kmalu našel svojo čredo in ves vesel prišel nazaj v dolino, kjer so 

ga že čakali drugi pastirji. Želeli so ga zgrabiti in pretepsti, ampak je bil Peter hitrejši in močnejši. Ubranil se je, ampak 

tudi pastirjem ni storil hudega. Odgnal je čredo domov in se vrnil k mami. Nihče več se ga ni upal nadlegovati. Z 

veseljem je pomagal tudi drugim, ki so potrebovali pomoč.   

 

Otroci so na koncu izdelali Petra Klepca ali gorsko vilo kot knjižno kazalo. 
 

Karmen Kreže 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Katere pravice lahko uveljavljajo invalidi na upravni enoti 
 

Osebe, ki imajo status invalida, lahko na upravni enoti 

uveljavljajo različne pravice. Pridobijo si lahko parkirno 

karto, Evropsko kartico ugodnosti, tehnične 

pripomočke, lahko si uredijo  prilagoditev vozila kot 

tudi uveljavljajo oprostitev plačila letne dajatve za 

vozila. 

Parkirno karto za invalide izda Upravna enota Žalec v 

skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa, do 

katere so upravičene:  

- osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali 

paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali 

medenice priznano najmanj 60 % telesno okvaro,  
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- osebe z multiplo sklerozo,  

- osebe z mišičnimi in živčno-

mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 

30 % telesno okvaro,  

- težko duševno prizadete osebe, ki jim 

je zaradi tega priznana invalidnost po 

predpisih o varstvu telesno in duševno 

prizadetih oseb,  

- osebe, ki imajo najmanj 90 % telesno okvaro zaradi 

izgube vida in 

- mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno 

prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, 

paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane 

pri gibanju.  

 

Upravičenci lahko zahtevo za izdajo parkirne karte 

podajo na pristojni upravni enoti ali na krajevnem 

uradu, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno 

prebivališče. Zahtevi je potrebno priložiti odločbo o 

invalidnosti, iz katere je nedvoumno razvidna 

upravičenost oziroma potrdilo izbranega osebnega 

zdravnika o izpolnjevanju enega izmed zgoraj opisnih 

pogojev in dve fotografiji, velikosti 35 x 45 mm, ki 

kažeta pravo podobo osebe. 

 

Za izdajo parkirne karte oziroma za zamenjavo znaka za 

parkiranje motornih vozil se ne plača upravne takse, 

plača se le obrazec v višini 2,86 EUR. V kolikor 

vlagatelji vlogi priložijo vse zgoraj navedene priloge se 

jim parkirna karta izda takoj. 

 

Evropska kartica ugodnosti za invalide invalidom 

omogoča uveljavljanje komercialnih popustov predvsem 

na področju prometa, turizma, kulture, športa, prostega 

časa in na drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti 

osebam na podlagi pridobljenega statusa invalida in 

nekaterih opredeljenih telesnih okvar, tako v Sloveniji 

kot tudi v nekaterih drugih državah članicah EU.  

 

Bazo komercialnih ugodnosti v Sloveniji najdete na 

naslednji povezavi: http://www.invalidska-kartica.si/. V 

aplikaciji so navedene ponujene komercialne ugodnosti 

za invalide iz vse Slovenije. Ugodnosti je mogoče iskati 

po posameznih krajih in po posameznih področjih 

(kultura, šport, prosti čas, transport in turizem).  

 

Evropsko kartico ugodnosti lahko pridobijo tisti 

upravičenci – invalidi, ki so državljani Republike 

Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 

ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki 

Sloveniji, to so slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, 

gluhoslepi, osebe s telesnimi okvarami, osebe z 

motnjami v duševnem razvoju in osebe z drugimi 

dolgotrajnimi okvarami zdravja. 

 

Vlogo za izdajo kartice upravičenci – invalidi lahko 

vložijo na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu, 

ne glede na kraj bivanja. Vlogi je 

potrebno priložiti barvno fotografijo 

velikosti 21 mm x 28 mm (velja tudi 

fotografija za osebno izkaznico, potni 

list ali vozniško dovoljenje) ter navedbo 

invalidnosti ali telesne okvare. Zaželeno 

je, da je k vlogi priložena odločba o 

invalidnosti. Tujci s stalnim 

prebivališčem v Sloveniji morajo k vlogi obvezno 

priložiti dokazilo tuje države, da imajo status invalida, 

skupaj z uradnim prevodom.  

 

Pravico do tehničnega pripomočka oziroma do 

prilagoditve vozila lahko uveljavljajo osebe s 

posebnimi potrebami na osnovi Zakona o izenačevanju 

možnosti invalidov, in sicer pravico do tehničnega 

pripomočka uveljavljajo gluhi, naglušni, slepi, 

slabovidni, gluhoslepi, pravico do prilagoditve vozila pa 

gibalno ovirani invalidi, ki lahko vozilo upravljajo sami, 

ter invalidi, ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa 

je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno 

vožnjo. Lista tehničnih pripomočkov in prilagoditve 

vozila se je od leta 2014 spremenila/dopolnila že 

dvakrat, tako da lahko izbirate med 37 pripomočki oz. 

54 prilagoditvami vozila. Največja sprememba pa je, da 

lahko gluhe osebe, ki imajo nad 95 % okvare sluha po 

Fowlerju, tudi če nimajo izkaznice o priznani pravici do 

uporabe znakovnega jezika, pridobijo računalnike in 

mobilne telefone. Skrajšala se je tudi doba uporabe iz 5 

let na 4 leta za računalniške in mobilne naprave. 

 

Vlogo lahko upravičenci oddajo na obrazcu na 

katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu. 

 

Pripomoček oziroma prilagoditev se (so)financira 

praviloma v višini 85 % vrednosti, ki so določene v 

Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi 

vozila, pod posebnimi pogoji pa lahko tudi v celotni 

vrednosti. 

 

Upravičenci na upravni enoti skupaj z odločbo prejmejo 

tudi vrednotnico, ki velja kot »plačilno sredstvo«. 

Upravičenci lahko nabavijo pripomoček oziroma 

uveljavljajo prilagoditev vozila pri kateremkoli 

dobavitelju/izvajalcu v Sloveniji. Paziti pa morajo, da 

unovčijo vrednotnico, ki so jo prejeli, v roku 1 leta od 

izdaje.  

 

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za 

osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter 

za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na 

invalidskem vozičku, če se vozila uporabljajo za prevoz 

oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna 

okvara ali 80 % vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih 

je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih 

okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna 
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okvara ali 60 % vojna invalidnost, ali oseb, ki so 

popolnoma izgubile vid na obeh očesih. 

 

Upravičenec mora k vlogi priložiti odločbo, izdano na 

podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 

oziroma odločbo, izdano na podlagi predpisov o vojnih 

invalidih, ob upoštevanju izvida in mnenja pristojne 

zdravniške komisije. Upravičenec pa je tudi oseba z 

zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno 

prizadetostjo, ki ji je priznana invalidnost po predpisih o 

družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. 

Za polnoletne osebe se oprostitev uveljavlja na podlagi 

odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi 

o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, 

za mladoletne osebe pa na podlagi odločbe pristojnega 

centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega 

mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami 

v telesnem in duševnem razvoju ali odločbe o usmeritvi, 

ki jo izda območna enota Zavoda Republike Slovenije 

za šolstvo. 

 

Polnoletna oseba lahko uveljavlja oprostitev plačila 

letne dajatve za eno vozilo, ki je registrirano nanj ali na 

njegovega starša, zakonca ali zunajzakonskega 

partnerja, s katerim živi na istem naslovu. Mladoletna 

oseba pa lahko uveljavlja oprostitev plačila za eno 

vozilo, registrirano na svoje ime ali zakonitega 

zastopnika, pri katerem ima ta oseba stalno prebivališče. 

Vloga, za katero se upravne takse ne plača, se lahko 

poda pri Upravni enoti Žalec ali na Krajevnem uradu 

Vransko, lahko pa tudi pri nosilcu javnega pooblastila 

(npr. organizaciji, ki opravlja tehnične preglede), ki to 

vlogo nato pošlje v pristojno reševanje upravni enoti. 

 

Upravna enota Žalec je pristojna tudi za priznavanje 

pravic po Zakonu o vojnih invalidih, ki so vojaški vojni 

invalidi, vojaški mirnodobni invalidi, civilni invalidi 

vojne in pod določenimi pogoji tudi njihovi družinski 

člani. Uveljavljajo lahko npr. invalidnino, dodatek za 

pomoč in postrežbo, zdravstveno varstvo, invalidski 

dodatek, družinski dodatek itd., več o tem pa kdaj 

drugič. 

 

Simona Stanter, načelnica 

 

 
 

 

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. oktobrom in 15. novembrom 2019 

 
Dogodki: 
 

V mesecu varstva pred požari tudi gasilska društva, ki sodijo v GZ Žalec, izvajajo tradicionalne aktivnosti, pri katerih 

smo, v sodelovanju z mediji, občane opozarjali na nevarnost požarov ter pravilno ukrepanje, da do njih sploh ne bi 

prišlo.  

 

V Sloveniji je na leto približno 500 dimniških požarov. »Gori v dimniku. V dimniku verjetno gorijo saje. Zagorelo je 

zaradi pregretega dimnika. Vžig saj zaradi neočiščenega dimnika …« – tako se bere poročilo Centra za obveščanje o 

vzrokih požarov, zaradi katerih so morali posredovati gasilci, največkrat zaradi težav, povezanih z nepravilno uporabo 

oziroma neustreznim vzdrževanjem dimnikov.  

 

Od začetka leta 2015 je bilo na operativnem območju GZ Žalec 61 dimniških požarov. Stroški intervencij so znašali 

31.450 EUR oziroma povprečno 731 EUR na intervencijo. Povprečno je intervencija potekala 1,5 ure. Na intervenciji je 

bilo prisotnih v povprečju 20 operativnih gasilcev.  Da ne bi bil vaš dom letošnjo zimo del statistke, smo vam svetovali, 

kako se zaščititi pred nastankom dimniškega požara.  

 

Letos smo še posebej opozarjali na dimniške požare, saj so eden glavnih vzrokov, da se v času kurilne sezone poveča 

število požarov. Obiskali smo šole in vrtce ter otrokom predstavili našo dejavnost in tematiko letošnjega meseca 

požarne varnosti. Izvajali smo vaje, na katerih smo preizkusili operativno sposobnost naših enot.  

  

Že tradicionalno smo pregledali hidrantna omrežja, šolam, vrtcem ter drugim organizacijam pa smo pomagali pri 

izvedbi evakuacij, ki so sicer v pristojnosti organizacij samih, gasilci pa jim pri tem lahko pomagamo s strokovnimi 

nasveti. V primeru nesreče gasilci ne sodelujemo pri evakuaciji, ampak po potrebi, ob pomoči za to pooblaščenih oseb, 

rešujemo občane, ki se ne uspejo pravočasno evakuirati sami. 

 

V soboto, 12. oktobra 2019, je v dvorani Doma krajanov v Taboru potekalo 59. srečanje veteranov in veterank Gasilske 

zveze Žalec, ki se ga je udeležilo 165 veterank in veteranov iz 28 gasilskih društev Gasilske zveze Žalec. Po predaji 

veteranskega prapora GZ Žalec iz GPO Vransko v GPO Žalec je sledilo poročilo o pregledu aktivnosti veterank in 
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veteranov, ki ga je podal predsednik komisije za veterane GZ Žalec Ivan Derča. Povedal je, da so od lanskega do 

letošnjega srečanja pripravili in se udeležili več posvetov, predavanj in tekmovanj. V imenu županov spodnjesavinjskih 

občin je veteranke in veterane nagovoril taborski župan Marko Semprimožnik, nato so srečanje pozdravili predsednik 

sveta veteranov Jože Smole, namestnik predsednika GZ Žalec Milan Pustoslemšek ter predsednik komisije za veterane 

GZ Prebold Franc Jeromel. Podelili so plakete veterana, ki so jih prejeli Miha Kokole (PGD Kapla - Pondor), Konrad 

Rizmal (PGD Braslovče) in Viktor Zorec (PGD Letuš). Srečanje so s kulturnim programom popestrili otroci iz šole in 

Vrtca Tabor ter članice skupine OK!tete Pevskega društva Tabor. Hvala PGD Ojstriška vas - Tabor za organizacijo in 

Miji Pustoslemšek za vodenje programa. 

 

V soboto, 19. oktobra 2019, je v dvorani Doma kulture Braslovče potekalo tradicionalno srečanje gasilk Gasilskih zvez 

Žalec in Prebold. Kot vsako leto so se tudi letošnjega srečanja udeležile v velikem številu (131 gasilk). Na srečanju so 

jih nagovorili predsednik Gasilske zveze Žalec Edvard Kugler, predsednik regijskega sveta SŠ regije Branko Verk in 

podžupanja Občine Braslovče Urška Hozjan. Kulturni program so jim popestrili otroci plesne šole Kulturnega društva 

plesa in animacije Mavrica, ki jih je vodila Zinayida Vovk. Po končanem kulturnem programu so članice nadaljevale 

sproščeno druženje ob večerji in glasbi. 

 

Nekaj statistike: 
 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 6 intervencij, ki so skupno trajale 7 ur in 35 

minut. Najdaljša intervencija je trajala 1 uro in 50 minut, najkrajša pa le 25 minut.  

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 
 

V GPO Žalec so bili štirje dogodki, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Braslovče in GPO Vransko sta imeli 

eno intervencije, GPO Polzela in GPO Tabor pa niso imeli intervencij. 

 

Tadej Zupan, 

predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi 

 

 

 

 
 

Potrdila o opravljenih tečajih in izpitih iz prve pomoči 
 

Rdeči križ Slovenije po Zakonu o Rdečem križu Slovenije med drugim organizira tečaje in izpite iz prve pomoči in o 

tem izdaja listine in potrdila. To dejavnost izvajajo tudi drugi, ki pa delujejo v nasprotju z zakonom. 

 

Tečaje in izpite iz prve pomoči morajo pred začetkom vožnje v avtošolah opraviti vsi bodoči vozniki motornih vozil, 

vsakih 5 let pa tudi zaposleni v organizacijah. To dejavnost opravljajo tudi ostala podjetja, kar je v nasprotju z zakonom 

in kaznivo. Ustreznost izdanih potrdil nadzira inšpektorat za delo, ki organizacijo, v kateri zaposleni niso opravili 

tečajev in izpitov iz prve pomoči v RKS, kaznuje.   

 

V okviru Rdečega križa Slovenije izvaja tečaje in izpite 56 območnih 

združenj, na našem območju RKS – Območno združenje Žalec. 

 

Več informacij: Matjaž Črešnovar, sekretar RKS – OZ Žalec, telefon: 041 601 751. 

 

OZ RK Žalec 

 

 

 
 

Slovenski med je odlično darilo za praznike 
 

Turobni jesenski dnevi naj ne bodo razlog za malodušje. Pred nami je čas, da razmislimo, kako bomo obdarovali svoje 

najbližje in jih razveselili ob bližajočih praznikih. Mogoče vam bo to letos uspelo narediti brez večjih zapletov in 

mrzličnega tekanja. Za vas smo pripravili nekaj predlogov za obdarovanje.  
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V jesensko-zimskem času je povpraševanje po čebeljih pridelkih in izdelkih največje. Ko nastopi prvi mraz, čebelarji 

hitro zaznajo povečan obisk kupcev, ki se želijo založiti z medom in povprašujejo tudi po ostalih pridelkih iz čebeljega 

panja. Kupci pogosteje povprašujejo po izdelkih, ki jih bodo lahko uporabili za obdarovanje svojih najdražjih ali 

poslovnih partnerjev. Številni slovenski čebelarji bodo pripravili bogato ponudbo, ki bo zadovoljila še tako zahtevne 

porabnike. Postregli vam bodo z različnimi sortami medu, ki jih boste pred nakupom lahko poskusili in tako izbrali med 

po svojem okusu. Svoje najdražje pa boste obdarovali z njihovim najljubšim medom, lahko pa jim za spremembo 

privoščite kakšen drug med iz široke palete okusov slovenskega medu. Med, ki ga boste podarili v ličnih darilnih 

embalažah, ima močno sporočilno vrednost, povezujemo ga s tradicijo, marljivostjo čebel, opraševanjem, slovenskim 

zajtrkom … Zato je med primerno darilo za vsakogar in za vsako priložnost, naj si bodo to bližajoči se prazniki, rojstni 

dnevi, drobne pozornosti, zahvale …   

 

Na slovenskem trgu boste lahko kupili tudi med, označen z oznako ene 

izmed shem kakovosti, kar kaže na posebnost ali višjo kakovost 

proizvoda. Na področju medu poznamo tri zaščite geografskega 

poimenovanja medu priznane na evropskem nivoju, in sicer Slovenski 

med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med in 

Kraški med, ki nosita zaščiteno označbo porekla. Nekateri čebelarji 

pa se vključujejo tudi v ekološko pridelavo medu.  

 

Med, ki ga imenujejo tudi tekoče zlato in ga cenimo kot posebno darilo narave, lahko s pridom  uporabimo tudi v 

kulinariki. Z medom pogosto namažemo kos kruha, uporabljamo ga kot naravno  sladilo, zelo uporaben pa je tudi v 

kuhinji, saj ga lahko dodajamo mesnim jedem, ribam, omakam, marinadam, zelenjavi, sadju seveda pa slaščičarsko-

pekovskemu pecivu.   Zakaj ne bi npr. vsakodnevne navade pitja kave in čaja spremenili in sladkor zamenjali z 

odličnim medom slovenskih čebelarjev? Med bo s kuhanjem izgubil biološko vrednost, še vedno pa bo uporaben kot 

sladilo. Zato ga, če želimo, da se bo ohranila njegova biološka vrednost, ne damo v vroč čaj. V primeru, da bo 

temperatura medu presegla 40 °C se bodo v medu poškodovale ali celo uničile nekatere njegove sestavine, kot so 

encimi, hormoni, vitamini. K različnim jedem (omakam, zelenjavi, mesnim jedem), ki jih pečemo ali kuhamo, ga 

dodamo predvsem zato, ker bodo dobile posebno svojevrstno aromo.  

 

Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, je izdala elektronsko knjižico medenih receptov z 

naslovom Jedi z medom od tu in tam. Recepte smo opremili s priporočilom o tem, kateri med je najbolj primeren za 

pripravo posameznih jedi. Obiščite spodnji spletni naslov in za svoje goste pripravite prav posebno medeno 

presenečenje, naj bo to letos medeno praznična pojedina: http://www.czs.si/Upload/Jedi%20z%20medom% 

202019%20last%20(1).pdf 

 

Polepšajte sebi in drugim praznike z odličnim medom slovenskih čebelarjev. 

 

Nataša Klemenčič Štrukelj,  

svetovalka za ekonomiko pri ČZS 

 
 

 

 
 

 

Brezplačne aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij 

Hiša Sadeži družbe Žalec – DECEMBER 2019 

 
vsak dan 

od 14.00 do 17.00  

(do 23. 12.) 

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA 

ŽIVLJENJA  »UČNA POMOČ« 

vsak PONEDELJEK ob 

12.00 (do 23. 12.) 

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»UPORABA PAMETNIH TELEFONOV« 

Vsak TOREK ob 9.00 

(do 24. 12.) 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

»FALUN DAFA, QI GONG IN MEDITACIJA« 

OBČINA ŽALEC                                                                        

http://www.czs.si/Upload/Jedi%20z%20medom%25%20202019%20last%20(1).pdf
http://www.czs.si/Upload/Jedi%20z%20medom%25%20202019%20last%20(1).pdf
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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 . 

Obiskala nas je štorklja 

vsak TOREK ob 11.00 

(do 23. 12.) 

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»DELAVNICA ŠIVANJA« 

vsak PONEDELJEK ob 

9.00 in vsako SREDO 

ob 10.00 (do 23. 12.) 

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»URICE PLETENJA« 

(nadaljevalna v ponedeljek in začetna skupina v sredo) 

vsako SREDO 

ob 8.30 (do 23. 12.) 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico« 

vsako SREDO 

ob 10.30 (do 23.12.) 

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»KUHAMO VEGI JEDI« 

vsak ČETRTEK 

ob 9.00 (do 23. 12.) 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 

»JOGIJSKE ASANE« 

Vsak PETEK 

ob 10.00 (do 23. 12.) 

USTVARJALNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 

»KUHARSKA DELAVNICA« 

 
POSEBNI DOGODKI: 

 
Torek, 3. 12., ob 18.00: PODELITEV PRIZNANJ PROSTOVOLJCEM HIŠE SADEŽI DRUŽBE ŽALEC 

 
OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC (do 23. 12.) 

 

Vsako sredo: slovenščina za tujce ob 10.30 

Vsako sredo: nadaljevalni tečaj nemščine ob 17.00 in angleščine ob 18.00. 

Vsak četrtek, soboto in nedeljo: JOGA v četrtek ob 18.00, v soboto ob 8.30 in v nedeljo ob 18.00  

Vsak petek: španščina – nadaljevalni tečaj ob 16.45 

 

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  iz Evropskega 

socialnega sklada in Občina Žalec. 

 

 
 

 

 

 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčka: 

 

 12. novembra se je rodil 54 cm velik in 3650 g težek deček Lenart staršema Barbari 

in Maksu Kvasu iz Tabora. 
 

 

 

 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

 
 

 

 
 

 

Oktober, mesec požarne varnosti 
 

Za nami je mesec oktober, ki že dolga leta velja za mesec požarne varnosti. Tudi letos so se v ta namen v Vrtcu Tabor 

dogajale pestre in poučne dejavnosti v povezavi s požarno varnostjo in gasilstvom.  

 

Iz vrtca in šolskih klopi 



 

14 

Ob začetku tedna je otroke in starše že zjutraj v garderobi pričakal gasilski poligon. Tu se gre zahvaliti PGD Ojstriška 

vas - Tabor za izposojeno gasilsko opremo in pripomočke, brez katerih bi se težko pripravile tudi ostale dejavnosti skozi 

celoten teden. V nadaljevanju smo za otroke pripravili igran prizor požara v kuhinji. Pozornost smo namenili predvsem 

preventivnim ukrepom, in sicer kaj storiti, ko zagori, kam poklicati, kako poteka pogovor, ko pokličemo 112 ... Pri tem 

so otroci aktivno sodelovali s svojimi odgovori in predlogi, kako ukrepati in pravilno ravnati. Kot zanimivost pa so se 

otroci prvič srečali s požarno odejo, ki je nemenjena gašenju manjših požarov.  

 

Na temo gasilcev smo v vrtcu pripravili tudi obogatitveni dan, ki se je odvijal na vrtčevskem igrišču. Otroci so ta dan 

prehajali in sodelovali pri postajah, ki so od otrok zahtevale različne gasilske spretnosti in pa seveda medsebojno 

sodelovanje, ki je poglavitnega pomena tudi med gasilci. Razvijali in sklapljali so cevi, gasili ogenj z vedrovkami, 

plezali po lestvi, oskrbovali ponesrečence ...  

 

Starejši otroci (4–6 let) so se odpravili na pohod do gasilskega muzeja v Prekopi. Tam so si ogledali gasilske vozove, 

pripomočke in zaščitno opremo, ki so jo nekoč uporabljali za gašenje požarov. Najbolj zanimiva pa je bila seveda 

gasilska sirena, ki so jo sami tudi preizkusili. 

 

Teden požarne varnosti smo zaključili z uspešno evakuacijo. Zahvaliti se želimo Petru Jezerniku in Anji Lončarek iz 

PGD Ojstriška vas - Tabor, ki sta nam priskočila na pomoč pri izvedbi evakuacije. Seveda pa to še ni bilo vse. 

Razkazala sta nam gasilsko vozilo s cisterno, gasilsko opremo in nam omogočila nepozabno doživetje s špricanjem 

vode s pravimi gasilskimi cevmi in ročniki.  

Iskrena hvala in gasilski pozdrav: »NA POMOČ!« 

 

Mateja Jezernik in Ana Ribič 

 

Obogatitveni dan v Vrtcu Tabor 
 

V sredo, 23. oktobra 2019, smo v sklopu požarne varnosti izvedli 2. obogatitveni dan: Gasilci, v povezavi s prednostno 

nalogo vrtca – razvijanje temeljnih vrednot.  
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Gasilci skrbijo za požarno preventivo, za varovanje ljudi, živali, okolja. Podajajo strokovno znanje, demonstrirajo 

situacije, usposabljajo ljudi in ozaveščajo širšo skupnost. Ker smo del družbenega okolja, smo se dela lotili odgovorno. 

Vprašali smo se: »Kaj delajo gasilci? Kaj je požar? Kdaj pokličemo gasilce? Kakšne avtomobile, opremo imajo?« 

 

Prehajali smo na igrišču, kjer smo z otroki pripravili dejavnosti. Preizkusili smo se v moči, vztrajnosti, koordinaciji in 

ravnotežju na gasilskem poligonu, polnili smo gasilske brentače z vodo in podirali piramide, pripravili smo manjši 

ogenj, zavarovali del igrišča in ga vztrajno gasili – kjer je dim, je tudi ogenj! Za konec pa smo se okrepčali z gasilsko 

malico – palačinke z bučo. Otroci so ta dan pridobili izkušnje, veščine, znanje in hkrati vpogled v širšo družbo.  

 

Vrtec Tabor, Laura Fekonja 

 

»Škorenj dežela« 
 

V mesecu oktobru smo 

spoznali sosednjo državo 

Italijo, »Škorenj deželo«, kot 

jo je poimenovala deklica 

Daša. Poleg vključevanja v 

lastno kulturo ter našo 

tradicijo smo se seznanili s 

kulturo sosednje dežele.  

 

Od bližnjega k daljnemu smo 

se pogovarjali o obliki držav, 

si natikali visoke škornje, 

gibali ob slovenski ter 

italijanski glasbi, izdelovali zastave ter si pripravili in izvedli pravo milansko modno revijo. Skozi dejavnosti smo 

vsakodnevno evalvirali. Na plakat smo lepili kulturne znamenitosti, značilnosti obeh držav ter navade ljudi, se 

pogovarjali, sodelovali in bili kreativni. Naredili smo testenine – pripravili testo, jih izdelali in zabelili s paradižnikovo 

omako, degustirali in bili zelo zadovoljni. Sprotno evalviranje, interes in doživljanje otrok, konkretno pri izdelavi 

»paste«, nas je navdihnilo. Zato smo si pripravili še pico margerito!  

 

Ob obisku pedagogov iz projekta Erasmus plus smo slikali po reprodukciji umetniško delo Mona Liza, znanega 

italijanskega umetnika Leonarda da Vincija. Otroci so spoznavali umetniško delo, doživljali radovednost, tudi odkrivali 

svoje sposobnosti. Pri oblikovanju stolpa – poševnega stolpa v Pisi, so gnetili glino, modelirali in ustvarjali ter 

doživljali ugodje. 

 

Nekaj izjav otrok:  

»To je Škorenj dežela!«: Daša 

»Laura, to je pa slovenska glasba!«: Živa (igra v peskovniku, poslušanje glasbe med igro) 

»Ne samih testenin, daj še omako, zelo dobra je.«: Ema J. (prehajanje med igralnicami) 

 

Otroci oddelka 3–4 let z Lauro Strojanšek in Lauro Fekonja 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk v Vrtcu Tabor  
 

V okviru medenega zajtrka v slovenskih šolah in vrtcih smo se tudi v našem vrtcu ves teden poglabljali in pridobivali 

nova znanja in spoznanja o čebelarstvu in čebelah ter pridobivali koristne informacije preko različnih dejavnosti. Tako 

smo v ponedeljek, 11. novembra 2019, vsi otroci vrtca pričeli dopoldan z reševanjem ugank o čebelah in čebelnjaku, 

nakar je sledil ogled kratke poučne oddaje o čebelah, nato pa je sledila predstavitev čebelarskih pripomočkov, 

seznanitev z vrstami čebel in za konec še deklamacija Ciciban in čebela. Naslednji dan so si otroci starejših skupin 

ogledali čebelarski muzej v Ojstriški vasi pri ge. Miri Pepel, ki jih je pogostila tudi z domačimi medenjaki. Skozi ves 

teden so potekale pestre dejavnosti na to temo, priprava pogrinjkov, izdelava čebelnjakov, sestavljanke o čebelah, 

pesmice in plesi čebel, različne didaktične igre, katerih ustvarjalci so bili otroci, izdelovanje čebel iz odpadnih 

materialov … 
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V petek, 15. novembra 2019, nas je v garderobnih prostorih pričakal malce drugačen poligon, ne samo gibalni, ampak 

tudi poučen, saj smo ga doživljali tako gibalno, senzorno, slušno in vizualno, skratka tako, kot bi vstopili v čebelnjak. 

Povabilu na medeni zajtrk so se odzvali tudi župan in predstavnika čebelarskega društva, ki so skupaj v jedilnici 

zajtrkovali skupaj z otroki. Za zajtrk smo si privoščili domač kruh, med in maslo ter jabolka, medtem pa smo prisluhnili 

tudi čebelarski himni. Nato so sledile dejavnosti po igralnicah, obisk gostov, oddelek 4–5 nam je predstavil plesno 

dramatizacijo Medved in čebele, pekli so se medenjaki. 

 

Teden smo zaključili bogatejši z novimi izkušnjami in doživetji ter spoznanji, kako pomembno je sobivati z naravo, kaj 

pridobimo iz nje in da je domače najboljše. 

                                                                                                      Mateja in Irena 
 

 

 

 

 

Pohod 50 + v oktobru 
 

Kar ne moremo verjeti, kako hitro čas beži. Pot, ki smo jo predvideli, tokrat na ponedeljek, 28. oktobra, smo že 

prehodili pred tremi leti in vsakič jo doživljamo drugače. Krenili smo iz Tabora, se ustavili na pokopališču in v spomin 

na naše že pokojne 

pohodnike prižgali 

svečo. Pot smo 

nadaljevali po barvitem 

gozdu do Klovna, mimo 

zoranih njiv Devc in čez 

regionalno cesto Celje–

Ljubljana proti sosednji 

vasi Gomilsko. Pri 

Rančigajevih smo 

krenili levo, šli ob hmeljiščih do malega gozdiča v Borštih in naprej na Gorjakovo. Tu smo obiskali našega člana 

Toneta, z njim in družino poklepetali, obudili spomine in mu zaželeli dobro okrevanje. Zahvaljujemo se za topel 

sprejem in gostoljubnost. Pot smo nadaljevali proti Ojstriški vasi, šli mimo novega športnega igrišča Razgan na naše 

izhodišče v Taboru in zadovoljni zaključili to triurno pohajkovanje. 

 

Srečno do prihodnjič! 
 

 

 

 

 

Društvo upokojencev Tabor 

Aktivnosti naših društev 
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Martinovanje 2019 
 

Novembra se narava umiri in odene v pisane barve. Da pa ni preveč turobno, poskrbi sveti Martin, katerega dan vsi radi 

proslavimo.  

 

Občina Tabor vsako leto financira srečanje starejših občanov, starejših od 75 let, mlajši prispevamo sami, nam, društvu 

upokojencev, pa je zaupana naloga, da vse organiziramo. Srečanje je vedno na martinovo soboto, zato ga imenujemo 

kar martinovanje.  

 

Kot se spodobi, je dobrodošlico vsem prisotnim zaželel predsednik društva g. Milan Blatnik.  

 

Sledil je pester program učencev POŠ Tabor pod vodstvom gospe Manje Majcen na temo »Vzemimo si čas tudi zase«. 

Učenci POŠ Tabor: Teo, Gaja, Sven, Andraž in Matevž so nam s svojim igranjem na harmoniko in petjem pokazali, 

da nam v naši občini že pridno rastejo novi glasbeni talenti. Tudi recitaciji Luke, Eveline in Maksa smo z veseljem 

prisluhnili. Seveda pa so nam vsi nastopajoči učenci prav lepo tudi zaplesali ob zvokih prijetne glasbe.  

 

Sledil je kratek nagovor podžupana Občine Tabor Žana Groblerja. 

 

Za živahnost srečanja so tokrat poskrbeli fantje iz Marija Reke, »Reški bend« s svojo voditeljico gospo Silvo. Njihovo 

ubrano petje ob spremljavi harmonike in hudomušna besedila ljudskih zabavljaških pesmi so pritegnila pozornost vseh 

prisotnih v dvorani. Tudi pesmi Mira Klinca, Nika Zajca, Lojzeta Slaka in druge ti fantje lepo zapojejo. 

 

Po končanem programu je sledila še zelo okusna in obilna martinova pojedina, ki jo je pripravil in postregel domači 

gostinec. Seveda je bilo poskrbljeno tudi za dobro kapljico.  

 

Ko pa človek ni več lačen in žejen in je zadovoljen, da je zopet srečal prijatelja ali znanca, morda po letu dni, se hitro 

spomni, kakšnega prijetnejšega opravila. Tokrat je bilo to petje. Gospod Franc Tratnik je na harmoniko zaigral znano 

Slakovo pesem »V dolini tihi,« skupaj z njim pa je pritegnila vsa dvorana. Ko pa so enkrat grla ogreta, postane petje 

pravi užitek in pesmi so kar vrela iz ust starejših. In tako je bilo tudi tokrat v dvorani. Nekateri so celo zaplesali.  

 

Luštno je bilo, zato, dragi starejši občani, ostanite zdravi in pridite naslednje leto še v večjem številu.   

 

Društvo upokojencev Tabor  

 
 

 

Mednarodni turnir Nagaoka 2019 – Ljubljana, 17. 11. 2019 
 

Mlajše članice: U 23 

 

Anita Kramar: 2. mesto – 57 kg; 

Nuša  Hrustel: 5. mesto.   

 Kadetinje 

 

Anita Kramar: 3. mesto – 57 kg; 

Nuša Hrustel: 3. mesto – 70 kg.  

 

Judo klub Shido 
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Mednarodni turnir Judo Borsa Open – Mostar 
 

Mednarodni turnir Judo Borsa Open – Mostar velja za najmočnejši turnir v Evropi za starostne skupine U 10, U 12, U 

14, U 16 ter U 18. Nastopilo je preko 1200 tekmovalcev iz 30 držav, naši tekmovalci pa so zasedli vidne rezultate, in 

sicer: Zala Pevec: 5. mesto, Nuša Hrustel: 5. mesto, Anita Kramar: 5. mesto, Noeli Knafelc: 7. mesto, Neža Pevec: 7. 

mesto.  

 

Jaka Boznik je prvo kolo dobil suvereno z iponom, nato pa je žal malo zmanjkalo športne sreče. Jaka P. in Gašper sta se 

uvrstila med 7. in 12. mesto. Turnir je bil ena izkušnja več za vse in potrditev, da brez želje in truda ni uspeha. 

 

Čestitke. 

 

Judo klub Shido 

 

Plesali so 
 

Na Ljubečni pri Celju smo bili v soboto, 9. novembra 2019, priča čudovitemu dogodku, ko se je odvijalo 2. srečanje oz. 

festival srednjeveških plesnih skupin v Sloveniji. Galiarda iz Celja je gostila že znane skupine: Pellegrina iz Ptuja, 

Šaleška gospoda, KD IS viteza Gašperja Lambergarja Jesenice. Likovno sekcijo našega KD Ivana Cankarja so povabili 

k sodelovanju v kulturnem programu, in sicer z razstavljanjem likovnih del na temo zgodb iz zgodovine Celjskih, naša 

članica Stanka Kopušar pa se je predstavila s pesnitvijo Friderikova tožba in Veronika. 

Dogodek je bil prava poslastica, predvsem pričaran duh srednjega veka in prebrani zgodbi naše Stanke. Oblačila so k 

temu pripomogla. Ponosni smo na to! 

 

                                                                              Likovna sekcija Mavrica 
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Obnovitvena dela v cerkvi sv. Radegunde v Kapli so končana in blagoslovljena 
 

V nedeljo, 17. novembra, je bilo posebej slovesno v naši podružnični cerkvi sv. Radegunde v Kapli. Tam smo obhajali 

zahvalno nedeljo in blagoslovili prenovljeno notranjost cerkve. Slovesnost je vodil upokojeni celjski škof dr. Stanislav 

Lipovšek. Slovesnosti se je udeležil tudi naš župnijski upravitelj na bolniškem dopustu g. Martin Cirar, ki ima veliko 

zaslug, da je podružnica sv. Radegunde dobila novo notranjo obleko. Restavrirani so glavni ter oba stranska oltarja, 

prižnica in križev pot. Obnovljena je tudi električna napeljava, oplesk … Somaševala sta tudi naš duhovni pomočnik dr. 

Alojz Pirnat in Vlado Bizjak, župnijski upravitelj v odsotnosti župnika. Slovesnosti je kljub slabemu vremenu 

prisostvovalo preko 150 ljudi. 

Iz domače župnije 
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Stroški prenove cerkve v Kapli so znašali nekaj preko 33 tisoč evrov in so že v celoti poravnani. Bogu hvala za 

blagoslov pri delu in Bog povrni vsem darovalcem za finančno pomoč, pomoč v prostovoljnem delu ter organizaciji 

prenove. 

 

Žal moramo povedati, da je gospod Rudi Polner, ki je opravil restavratorska dela, letos že prestopil prag večnosti. Naj 

se veseli med svetniki, katerih kipe je v svojem zemeljskem življenju s takšno skrbnostjo restavriral.  

 

December 2019, v Župniji Sv. Jurij ob Taboru 

 

Nedelja, 1. december, prva adventna nedelja. Blagoslov adventnih venčkov.  

 

Četrtek, 5. december 

Vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim za duhovnike, njihovo stanovitnost in svetost in za nove duhovne poklice, posebej 

pa še za duhovnike iz naše župnije. Z molitvijo bomo pričeli 30 min pred večerno sveto mašo, to je ob 16. 30. 

 

Petek, 6. december, prvi petek v mesecu decembru 

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, 

sveto spoved ali bolniško maziljenje. To še posebej velja za decembrski predpraznični čas. Pokličite ga na tel. št.: 040 

429 894. 

 

Nedelja, 8. december, druga adventna nedelja in hkrati praznik Brezmadežne. 

 

Nedelja, 22. december, četrta adventna nedelja, na stranskih oltarjih si boste lahko vzeli blagoslovljeno vodo, kadilo 

in zgibanko, kako blagosloviti dom, stanovanje. Blagoslov je velik Božji dar. 

 

Na četrto adventno nedeljo nam bodo skavti prinesli betlehemsko lučko. Njeno letošnje sporočilo je čudovito: »Ne boj 

se goreti.« Nikoli ne moreš ugajati vsem. Ko to sprejmeš in v svetlobi plamena pogledaš sočloveka, vidiš, da je tvoj brat 

in ne nasprotnik, tvoja sestra in ne sovražnica. Samo z lučjo lahko preženeš temo in samo z ljubeznijo lahko prižgeš 

mir. 

 

Torek, 24. december, sveti večer 

 

Ob 18. uri bo otroška božičnica z blagoslovom otrok. Pri tej sveti maši bomo odkrili in blagoslovili jaslice 2019. 

 

Ob 24. uri bo polnočna sveta maša ali polnočnica. Sveta maša bo tudi na božični dan, dopoldne ob 9. uri. 

 

Pri vseh božičnih mašah bo božični »ofer« za cerkvene potrebe, letos še posebej za plačilo nove investicije v naši 

župniji – ogrevanje župnijske cerkve. Veliko ljudi dela v naši župniji dobrodelno, vendar to ni vedno dovolj. Za uspešno 

vzdrževanje in delovanje župnije so potrebna tudi denarna sredstva. Se priporočamo in se že v naprej tudi lepo 

zahvaljujemo. 

 

V času po božiču do praznika Gospodovega razglašenja 6. januarja vas bodo obiskali naši koledniki. Dan obiska bo 

objavljen v župnijskih oznanilih.  

 

V mesecu decembru se bo v naši župnijski cerkvi izvajala nova velika investicija. Župljani smo že nekaj let dajali 

pobudo za izvedbo investicije v ogrevanje  naše župnijske cerkve. Člani gospodarskega sveta so se zato projekta 

zavzeto in načrtno lotili, iskali informacije, si ogledali nekaj praks po drugih cerkvah pri nas in v tujini, zbirali ponudbe, 

opravili nešteto pogovorov. Na podlagi vseh informacij so se odločili za ogrevanje z IR paneli, ki bo gradbeno manjši 

poseg v cerkvi, hkrati pa tudi nižja investicija kot nekateri drugi sistemi ogrevanja. Menijo, da je takšen sistem 

ogrevanja najprimernejši za naše potrebe. Paneli bodo s svojo energijo oddajali dovolj toplote v svoji ožji okolici, tako 

da ne bo prihajalo do višjih temperaturnih razlik, ki bi škodovale naši cerkvi. Predračun investicije znaša skoraj 35 tisoč 

evrov. Tu niso všteta pripravljalna dela in elektro inštalacija, katero bo opravil naš župljan. Takšno kombinacijo izvedbe 

je omogočilo podjetje Elpan. Gospodarski svet načrtujemo, da bodo dela končana že letos. 
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Zgodilo se bo 

Nekaj denarja je že privarčevanega, gospodarski svet je za pomoč zaprosil tudi našo občino, ostalo pa bomo morali 

zbrati še župljani sami. Zato vabimo, da se pri tej investiciji, tako kot v Kapli, velikodušno odzovete. Darujete lahko v 

puščico, v župnišču ali pa preko transakcijskega računa župnije: SI56 048350003307466. Že v naprej se vsem lepo 

zahvaljujemo. Vsi, ki bi želeli pomagati preko prostovoljnega dela ali ponudbi hrane za delavce, se obrnite na 

telefonsko št: 051 318 035. 

 

Še podrobnejši podatki o posameznih dogodkih in slovesnostih bodo objavljeni v župnijskih oznanilih. 

 

Nudimo vam možnost prejemanja naših župnijskih oznanil na vaš elektronski naslov. Na e-naslov: 

vida.slakan@gmail.com samo javite, da želite oznanila prejemati po e-pošti.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vida Slakan 

 
 

 

 

                  

 

 

   

Dragi otroci! 

 

V četrtek, 5. decembra 2019, ob 18. uri vas bo v Domu krajanov Tabor 

obiskal sv. Miklavž, zato vas vabimo, da se nam pridružite. 

Pred prihodom sv. Miklavža si boste ogledali pravljico 

 

LE KJE SI, MAMI? 
 

Avtorica in režiserka: Marija Petrovec 

KUD SVOBODA PREBOLD, GLEDALIŠKA DRUŽINA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tu je še pesmica, da jo boste lahko skupaj z nami zapeli. 

 

 V NAŠEM GOZDU VLADA 

RED,  

PRAV ČAROBEN JE TA 

SVET.  

VSE ŽIVALI TU POZNAM,  

V GOZDU NIKDAR NISI 

SAM.  

 

ČE PA KDAJ SE PRIPETI,  

DA V GOZDU REDA NI,  

PA POKLIČEM NA 

POSVET 

VES ŽIVALSKI GOZDNI 

SVET. 

 

DANES RES JE SREČEN 

DAN,  

SINKO NI VEČ ČISTO 

SAM.  

V OBJEMU SVOJE MAME,  

SE NASLONI JI NA 

RAME.

 

Društvo žena in deklet Tabor 

ter KD Ivan Cankar Tabor 
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Sekcija namizni tenis  

 

VABI 

vse ljubitelje namiznega tenisa 

 

na Miklavžev turnir, 

 

ki bo 

V SOBOTO, 7. 12. 2019, ob 13. uri 

v telovadnici Doma krajanov Tabor. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodja sekcije: Mitja Zupan (041 767 883) 

 

Likovna sekcija MAVRICA,  

KD IVAN CANKAR TABOR, 

 

V A B I 

 

na ogled slikarskih del  

 

RADOST ŽIVLJENJA 

od 9. decembra 2019 do 20. januarja 2020. 

 

Razstava je na ogled v 1. nadstropju Občine Tabor  

v delovnem času občine. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Vse ljubitelje košarke 

vabimo na 

 

TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V 

KOŠARKI, 

 

ki bo v torek, 17. decembra 2019, ob 19. uri v Domu krajanov Tabor. 

 

Košarkarska sekcija ŠD PartizanTabor 

 

Vodja sekcije: Miha Bergant 
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Oglasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – DECEMBER 2019 

 
 

 
 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

30. 11. 2019 

9.00–18.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME IN 

ADVENTNA TRŽNICA 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 041 919 829) 

1. 12. 2019 

9.00–13.00 

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME IN 

ADVENTNA TRŽNICA 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(041 238 749, 041 919 829) 

3. 12. 2019 

10.00 
BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 



 

24 

... in še modrosti naših babic 
 Ako je prvi teden v adventu mraz, trajal bo ves zimski čas. 

 

 
 

 

 

 

 Če v decembru bliska, grmi, za drugo leto vetrove budi.  
 

 Če zime dolgo dočakati ni, se kasneje huda oglasi.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK KJE ORGANIZATOR 

ČETRTEK, 

5. 12. 
18.00 

PRIHOD MIKLAVŽA 

IN 

OTROŠKA GLEDALIŠKA 

PREDSTAVA 

KUD SVOBODA PREBOLD 

»LE KJE SI, MAMI?« 

Dom krajanov 

Tabor, 

telovadnica 

KD I. Cankar Tabor (031 

692 554) in 

Društvo žena in deklet 

Občine Tabor (031 762 324) 

SOBOTA, 

7. 12. 
13.00 

MIKLAVŽEV TURNIR 

V NAMIZNEM TENISU 

Dom krajanov 

Tabor, 

telovadnica 

ŠD Tabor, 

Sekcija namizni tenis 

(041767 883) 

OD PONEDELJKA, 

9. 12. 2019, DO 

PONEDELJKA, 20. 

1. 2020 

V ČASU 

ODPRTJA 

OBČINE 

RAZSTAVA 

RADOST ŽIVLJENJA 

LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA 

Občina Tabor, 

sejna soba 

KD Ivan Cankar Tabor, 

Likovna sekcija Mavrica 

(068 461 126) 

3. 12. 2019 

11.00–15.00 

Ta veseli dan kulture 2019 

BREZPLAČEN OGLED SCHWENTNERJEVE 

HIŠE IN RAZSTAVE ACA MARKOVIČA 

Schwentnerjeva hiša 
ZKTŠ Vransko 

(041 919 829) 

5. 12. 2019 

17.00 

SREČANJE SV. MIKLAVŽA Z OTROKI V 

ŽUPNIJSKI CERKVI NA VRANSKEM 

Cerkev sv. Mihaela na 

Vranskem 

Župnija Vransko 

(031 227 694) 

7. 12. 2019 

10.00 

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR V 

ODBOJKI ZA ŽENSKE 

Športna dvorana 

Vransko 

Športno društvo Vransko 

(031 283 113) 

7. 12. 2019 

10.00 

Otroški abonma in izven 

SEDEM KUR IN LISICA 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

7. 12. 2019    

19.30 

Gledališki abonma in izven 

DRUŽINSKE ŠTORJE OD ZMAGOTA IN 

VITORJE 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

10. 12. 2019 

18.00 

BOŽIČNO-NOVOLETNA USTVARJALNA 

DELAVNICA 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

17. 12. 2019 

10.00 
BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

19. 12. 2019 

17.00 

Otroška predstava z obdarovanjem za zaključene 

skupine 

ŠKRATJA HIŠICA 

Kulturni dom 

Vransko 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

21. 12. 2019 

19.00 

Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

SPEVOIGRA DOBER VEČER, BOGDAJ 

Kulturni dom 

Vransko 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

24. 12. 2019 

18.00      

23.00 

ŽIVE JASLICE 
pred cerkvijo sv. 

Mihaela 

Folklorno društvo Vransko, 

Župnijska Karitas Vransko, 

Občina Vransko 

(041 270 546) 

25. 12. 2019 

17.00 
NOČNI POHOD NA ČRETO 

Start pred občinsko 

stavbo 

Planinsko društvo Vransko 

(041 464 185) 

31. 12. 2019 

8.00 
SILVESTRSKI POHOD 

Zbor pred občinsko 

stavbo 

Planinsko društvo Vransko 

(041 464 185) 

Koledar dogodkov in prireditev – december 2019 
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CENIK OGLASOV 

 

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 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 

PONEDELJEK, 

9. 12. 
18.00 

RAZŠIRITEV LASTNEGA 

ENERGETSKEGA POLJA 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Damijana Lukman 

(031 328 990) 

SREDA, 

11. 12. 

9.00–10.00 

 

KROŽEK 

BIODINAMIČNO 

KMETOVANJE 

Občina Tabor, 

sejna soba 

Kmetijsko gozdarski zavod, 

Izpostava Žalec 

(041 498 266) 

SOBOTA, 

14. 12. 
8.00–13.00 

SEJEM STARODOBNIKOV, 

DELOV IN OPREME 

Inotrak, d. o. o. 

Kapla 16 

Steyr klub Savinjske doline 

(041 620 270) 

TOREK, 

17. 12. 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

Občinska 

knjižnica Tabor 

Medobč. spl. knjižnica Žalec 

(03 712 12 52) 

TOREK, 

17. 12. 
19.00 

TRADICIONALNI 

DECEMBRSKI 

TURNIR TROJK V KOŠARKI 

Dom krajanov 

Tabor, 

telovadnica 

ŠD Tabor 

Sekcija košarka 

(031 895 542) 

PETEK, 

20. 12. 
16.00 ZIMSKA PLESNA PRAVLJICA 

Dom krajanov 

Tabor, 

telovadnica 

KD I. Cankar Tabor, 

Plesna sekcija 

(040 471 051) 

SOBOTA, 

21. 12. 

9.00–12.00 

 

DAN ODPRTIH VRAT 

KMETIJE LAZNIK IN 

BOŽIČNO-NOVOLETNA 

TRŽNICA TD GUŠT 

Stara štala in 

dvorišče 

kmetije Laznik 

Adi Laznik 

(041 543 396) 

SREDA, 

25. 12. 
00.00 

POGOSTITEV 

PO POLNOČNICI 

pri cerkvi sv. 

Jurija ob Taboru 

Društvo podeželske mladine 

Tabor 

(070 321 516) 

SREDA, 

25. 12. 
16.00 

BOŽIČNI NOČNI POHOD 

NA KRVAVICO IN ZAJČEVO 

KOČO 

izpred stare šole 

Loke ali iz 

Ojstrice 

Planinsko društvo Tabor 

(031 604 429) 

ČETRTEK, 

26. 12. 
18.00 

PRAZNIČNI KONCERT 

TABORSKIH PEVSKIH 

ZBOROV 

župnijska 

cerkev 

sv. Jurija 

ob Taboru 

Pevsko društvo Tabor 

(041 657 580) 

SOBOTA, 

28. 12. 
19.00 

PREDNOVOLETNI PLES 

Z ANSAMBLOM 

ZAKA PA NE 

Pod kozolcem 

pri ribniku, 

Miklavž pri 

Taboru 

Hiša Lisjak 

(051 365 040) 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 »Čas, ki ga imamo na tem planetu na razpolago, je omejen, zato ga ne tratite za to, da bi 

živeli življenje nekoga drugega. Sledite svojim lastnim sanjam.«  
 
 

 

 (Steve Jobs) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLOFON 

 

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 – avtor Peter Strouhal. 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.obcina-tabor.si. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Vrtec Tabor, MSK 

Žalec, DU Tabor, ČZS, Likovna sekcija Mavrica, Jelka Reichman, Tilen Slakan. 

 



Foto: Saša Zidanšek O
breza


