NOVICE
IZPOD KRVAVICE
POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE
ČISTILNA AKCIJA USPELA

Informativna tiskovina Občine Tabor
November 2022 (11|XX)
www.obcina-tabor.si | +386 3 705 70 80 | info@obcina-tabor.si

POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE
Lokalne volitve,
na katerih volimo
župane in člane
občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane
krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, so
bile v nedeljo, 20. novembra 2022. V Občini Tabor
je od 1.414 volilnih upravičencev svoj glas oddalo
721 volivcev, kar pomeni, da je bila volilna
udeležba 51-odstotna.
Za župana se je potegoval en kandidat, in sicer
aktualni župan Marko Semprimožnik, ki bo tako
nastopil svoj drugi mandat.
Drugi mandat bodo nastopili tudi nekateri občinski
svetniki, in sicer Vanja Lednik (volilna enota Tabor),
Žan Grobler (volilna enota Pondor) in Boštjan Kreča
(volilna enota Črni Vrh). Ivan Hrastnik (volilna
enota Kapla) bo v občinskem svetu že tretji mandat
(prvega je nastopil leta 2014 zaradi nadomestnih
volitev). Občinski svetniki, ki se bodo na novo

spoprijeli z izzivi občinskega sveta naše občine pa
so: Jernej Grobler (volilna enota Tabor), Lovro
Leskovšek (volilna enota Ojstriška vas), Leopold
Mikek (volilna enota Miklavž pri Taboru) in Peter
Cafuta (volilna enota Loke).
Županu Marku Semprimožniku in vsem izvoljenim
članom občinskega sveta v imenu Občinske uprave
Občine Tabor iskreno čestitam, predvsem pa želim
konstruktivnega sodelovanja in modrih odločitev
za dobrobit občine in občanov.
Članom občinskega sveta, ki se jim bo s sklicem
konstitutivne seje iztekel mandat, Tadeju
Lukmanu, Blažu Kovčetu, Mihaelu Centrihu in
Mateji Cestnik, se najlepše zahvaljujem za tvorno
sodelovanje, saj je prav vsakdo doprinesel v malho
dobrih taborskih zgodb.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 44
Spoštovane in spoštovani,
Območno razvojno partnerstvo je interesno
sodelovanje razvojnih partnerjev na določenem
območju, kar v primeru Spodnje Savinjske doline
(SSD) pomeni, da je vključenih vseh šest občin:
Žalec, Polzela, Braslovče, Prebold, Vransko in
Tabor.
Za nas in naše območje splošne razvojne naloge
izvaja Razvojna agencija Savinja, prav tako pa
pripravlja in usklajuje Območni razvojni program
(ORP), ki je v okviru Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja opredeljen kot
»temeljni strateški in programski dokument na
regionalni ravni«. Oktobra letos je Razvojna
agencija Savinja predstavila nov program, in sicer
za programsko obdobje 2021–2027. S programom
so usklajeni razvojni cilji v regiji na področju
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gospodarskega, socialnega, izobraževalnega,
javno-zdravstvenega, prostorskega, okoljskega ter
kulturnega razvoja, določeni so instrumenti ter
ocenjeni viri za njihovo uresničevanje ter
opredeljeni okvirni terminski načrti izvajanja
programov.
Da se vse to lahko načrtuje za naslednje obdobje,
se upošteva analiza ORP 2014–2020. Ta je pokazala
za Spodnjo Savinjsko dolino veliko zanimivih, za
Občino Tabor pa tudi zelo spodbudnih dejstev.
Glede na leto 2014 so se v SSD izboljšali vsi kazalniki
razvitosti, pri kazalnikih ogroženosti pa največje
poslabšanje kaže staranje prebivalstva. Za eno
mesto se je izboljšala uvrstitev regije na lestvici
med vsemi regijami, ki je tako peta najmanj
razvojno ogrožena regija v Sloveniji.

Koeficient razvitosti občin za leto 2020 in 2021
(vir: Ministrstvo za finance): Koeficient razvitosti
občin se določa za vsaki 2 leti in se izračunava na
podlagi kazalnikov razvitosti občine, kazalnikov
ogroženosti občine in kazalnikov razvojnih
možnosti.
Občina
Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec

Naravni, selitveni in skupni prirast po občinah SSD
(vir: SURS, 2020)
Naravni
prirast

Koeficient razvitosti
1,03
1,01
1,19
1,02
1,01
1,07

Občina
Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec
Skupaj
SSD

Preglednica površin teritorialne enote (vir: SURS,
2020)

Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec
SSD
Savinjska regija
Slovenija

2020
-4
-58
-29
10
-14
-49
-144

Skupen
prirast

2014
3
24
-2
32
6
2
65

2020
15
76
102
2
21
51
267

Povprečna starost prebivalcev po občinah SSD
(vir: SURS, 2020)

Površina teritorialne
enote (km²)
55
34
40,6
34,8
53,3
117,1
334,8
2.384
20.273

Občina
Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec
Povprečje SSD

2014
42,1
43,3
42,2
41,2
42
42,8
42,3

2020
43,3
43,5
43,9
41,7
42,8
44,2
43,3

Indeks staranja prebivalstva po občinah SSD (vir:
SURS, 2020)

Število prebivalcev po spolu in občinah SSD (vir:
SURS, 2020)
Občina

2014
17
-29
-4
14
-4
54
48

Skupni
selitveni
prirast (na
1.000
prebivalcev)
2014 2020
-2,6
3,4
8,7
21,1
0,4
25,4
11,1 -4,8
3,9
13,2
-2,4
4,6
19,1 62,9

Skupaj
2014
2020
Braslovče 5.438 5.640

Ženske
2014
2020
2.703 2.797

Moški
2014
2735

2020
2843

Polzela

6.091

6.346

3.132

3.252

2.959

3.094

Prebold

4.996

5.155

2.504

2.555

2.492

2.600

Tabor

1.626

1.667

809

805

817

862

Vransko

2.592

2.642

1.307

1.306

1.285

1.336

Žalec

21.237 21.557 10.652 10.673 10.585 10.884

Skupaj
SSD

41.980 43.007 21.107 21.388 20.873 21.619

Občina
Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec
Povprečje SSD

2014
109,3
113,6
110,6
106,1
113,5
121,4
112,41

2020
121,3
126,4
130,1
95,6
119,3
140,9
122,26
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Stopnja delovno aktivnih prebivalcev in stopnja
delovne aktivnosti po občinah SSD (vir: SURS,
2020)

Izobrazbena struktura prebivalstva starega 15 ali
več v občinah SSD leta 2020 (vir: SURS, 2020)
Občina

Občina
Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec
Skupaj
SSD

Število delovno
aktivnih
prebivalcev
2014
2020
2.177
2.494
2.331
2.714
1.998
2.264
700
765
998
1.150
8.041
9.031
16.245 18.418

Stopnja
delovne
aktivnosti (%)
2014 2020
59,7
69,3
58,8
68,1
59,4
69,5
64,3
70,2
58,3
68,1
56,1
65,5
59,4
68,5

Stopnja registrirane brezposelnosti v občinah SSD
(vir: SURS, 2020)
Občina
Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec
Povprečje SSD

2014
12,3 %
13,1 %
13,0 %
12,2 %
13,1 %
15,8 %
13,3 %

2020
7,0 %
8,2 %
8,2 %
7,5 %
7,9 %
10,2 %
8,2 %

Izobrazbena struktura prebivalstva starega 15 ali
več v občinah SSD leta 2014 (vir: SURS, 2020)
Občina

Osnovnošolska ali
manj
Braslovče 248
Prebold
263
Polzela
264
Tabor
93
Vransko
177
Žalec
966
Skupaj
2.011

Srednješolska

Višješolska,
visokošolska

1.237
1.318
1.132
392
572
4.781
9.432

711
721
613
217
253
2.282
4.797

Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec
Skupaj

Osnovnošolska ali
manj
198
252
248
73
139
853
1.763

Srednješolska

Višješolska,
visokošolska

1.324
1.471
1.241
409
639
5.218
10.302

981
1.008
804
284
381
2.941
6.399

Delež območij Natura 2000 po občinah SSD (vir:
SURS, 2020)
Občina

Površina
Natura 2000
(ha)

Braslovče
Polzela
Prebold
Tabor
Vransko
Žalec
Skupaj SSD

206
20
362
106
0
318
1.012

Delež
površine
Natura 2000
v občini (%)
3,76
0,58
8,88
3,05
0,00
2,71
18,98

Ob vseh pokazateljih so se za regijo SSD oblikovali
tudi razvojni potenciali. Kakšen del teh potencialov
v Taboru že razvijamo, seveda pa je še ogromno
možnosti za napredek in razvoj, sploh na področjih,
kot so nadgradnja javne infrastrukture (okoljske,
prometne), nadgraditev turistične infrastrukture,
energetska samooskrba, razvoj zelenih tehnologij
in krožnega gospodarstva, izkoriščanje dobre
geostrateške lege, trajnostna mobilnost, skrajšanje
prehranskih dobavnih verig in prehranska
samooskrba. Usmeritve so jasne, rezultate našega
dela pa bomo ocenjevali ob koncu programskega
obdobja 2021–2027.
Marko Semprimožnik, župan
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OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA

Uradne objave izhajajo v elektronski obliki in so objavljene na spletni strani Občine Tabor.

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 srede, 7.
decembra 2022.
Vseh kasneje poslanih prispevkov, 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

POČASTITEV DNEVA SPOMINA NA MRTVE
Župan Občine Tabor Marko Semprimožnik je dan
spomina na mrtve počastil z obiskom in
prižiganjem sveč na naslednjih obeležjih:
četrtek, 28. oktober
• pokopališče Frankolovo: grob častnega občana
Leopolda Selčana,
• pokopališče Žalec: grob častnega občana
Maksimilijana Lesjaka.
petek, 29. oktober
• Dom krajanov Tabor: spominska plošča NOB,
• Lepe trate – Črni Vrh: spomenik padlim
partizanom,

• Presedle: spomenik padlim partizanom,
• domačija Matko, Miklavž pri Taboru: spomenik
padlim sinovom,
• pokopališče Tabor:
- spomenik NOB,
- grob častnega občana Alojza Raka,
- grob častnega občana Janka Kobaleta,
- grob častne občanke Emilije Pustoslemšek,
- grob častnega občana Milana Lesjaka st. in
- vsem pokojnim občanom pri križu.
Spomin nanje bo v živih večno živel.
Saša Zidanšek Obreza
5

BREZPLAČNE STORITVE ZA NAŠE OBČANE
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PREJELI SMO
VESELO PRI ŠPANOVIH
Te dni je bilo pri Španovih v
Lokah še posebej veselo in
slovesno. Karolina Verdelj
oz. Dragica, kot jo kličejo,
je praznovala okroglih 90
let!
Dragica se je rodila 12.
novembra
1932
pri
Tičarjevih v Lokah. V
družini se je poleg nje
rodilo še sedem otrok:
Ivan, Marija, Ana, Jože, Elizabeta, Frančiška in
Pavlina. Žal so trije že pokojni. Osnovno šolo je
obiskovala v Lokah, kjer je nekaj let med vojno
potekal pouk v nemškem jeziku, ki ga še danes kar
dobro govori. Po osnovni šoli je obiskovala Bagatov
tečaj šivanja in krojenja v Celju. Nekaj let se je
preživljala s šivanjem po naročilu doma in po
domačijah, kjer je ostajala tudi po več dni, če je bilo
več otrok in odraslih pri hiši.
Leta 1968 se je poročila s Francem Verdeljem na
kmetijo Španovih v Lokah. Danes ji tako življenje
bogatijo otroci Matjaž, Branka in Karol. Opravljala
je delo gospodinje na kmetiji, šivala pa je samo še
za domačo potrebo, če je ostalo kaj časa od
napornega dela. Vedno je rada obiskovala
nedeljsko sveto mašo in se za praznike še
posebej skrbno pripravila. Ni bilo praznika ali
večjega opravila na kmetiji, da ne bi spekla velike
orehove potice, ki so jo vsi hvalili in je z njo vsakega
rada pogostila.

Dolga leta je požrtvovalno skrbela za bolnega moža
in leta 2002 ovdovela. V uteho so ji bili vnuki Nika,
Žan, Nina, Lucija in Žiga.
Poleg vsega dela ji je bilo v veselje priskočiti na
pomoč hčerki Branki pri ročnem šivanju bleščic na
obleke in izdelavi oblek za folkloro, pri čemer so
njeni izurjeni prstki še kako prišli prav. Vedno se je
nesebično razdajala za družino in bližnje, rada je
hodila na izlete, se udeleževala srečanj
upokojencev in tudi zaplesala dokler so jo noge še
toliko nesle.
Praznovanju njenega visokega jubileja sta se
pridružila tudi župan Marko Semprimožnik in
predsednica taborskega društva upokojencev
Zvonka Drča. Nazdravili so s polno kupico, gosta pa
sta ji zaželela vsega lepega in tistega, česar v tako
častitljivih letih ni nikoli preveč – zdravja.
Branka Verdelj

PODALJŠANJE ZAČASNE ZAŠČITE ZA RAZSELJENE OSEBE IZ UKRAJINE
Zaradi vojne v Ukrajini, ki ji ni videti konca, je
Evropska komisija 14. oktobra 2022 na zasedanju
Sveta za pravosodje in notranje zadeve sporočila,

da se bo začasna zaščita, aktivirana marca 2022 za
začetno obdobje enega leta, samodejno podaljšala
za dve šestmesečni obdobji do 4. marca 2024. V
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skladu z odločitvijo Evropske komisije se bo tudi v
Republiki Sloveniji začasna zaščita za razseljene
osebe iz Ukrajine, veljavna do 4. marca 2023,
samodejno podaljšala do 4. marca 2024.
Na Upravni enoti Žalec bomo pribežnikom iz
Ukrajine, ki živijo na našem območju, s priznano
začasno zaščito v Sloveniji, po uradni dolžnosti, in
sicer pred iztekom roka veljavnosti, izdali novo
izkaznico osebe z začasno zaščito z veljavnostjo do
4. marca 2024. Ta bo nadomestila dosedanjo
izkaznico osebe z začasno zaščito z veljavnostjo do
4. marca 2023.
Izkaznico osebe z začasno zaščito z veljavnostjo do
4. marca 2024 bomo upravne enote v primeru
pozitivne odločitve izdale tudi v vseh postopkih za
priznanje začasne zaščite, v katerih še ni bilo
odločeno. Izkaznico bomo osebi vročili pri upravni
enoti, ki je izkaznico izdala, ali po pošti. Način
vročitve predlaga prosilec za začasno zaščito ob
vložitvi vloge za začasno zaščito oziroma oseba z
začasno zaščito. Izdaja izkaznice je za osebe z
začasno zaščito brezplačna.
Naj spomnimo, da je zaradi kriznih razmer v
Ukrajini Svet Evropske unije 4. marca 2022 sprejel
odločitev o aktiviranju začasne zaščite razseljenih
oseb v Evropski uniji, ki je omogočil takojšnjo in
začasno zaščito osebam, ki so bile 24. februarja
2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi
vojaške invazije ruskih oboroženih sil. Vlada
Republike Slovenije je skladno s to odločitvijo 9.
marca 2022 sprejela sklep o uvedbi začasne zaščite
za razseljene osebe iz Ukrajine v Republiki Sloveniji,
ki je začel veljati 10. marca 2022. Z uveljavitvijo
sklepa se je začel uporabljati Zakon o začasni zaščiti
razseljenih oseb, ki ureja uvedbo, trajanje in
prenehanje začasne zaščite razseljenih oseb,
pogoje in postopke za pridobitev in prenehanje
začasne zaščite ter pravice in obveznosti oseb z
začasno zaščito v Republiki Sloveniji.
Upravne enote v skrajšanem ugotovitvenem
postopku ugotavljamo, ali prosilec izpolnjuje
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pogoje za pridobitev začasne zaščite za prebivanje
v Republiki Sloveniji, kot to določa zakonodaja.
Upravičenci so državljani Ukrajine, posamezniki, ki
so imeli v Ukrajini status mednarodne zaščite, in
tujci, ki so v Ukrajini prebivali na podlagi dovoljenja
za stalno prebivanje ter se ne morejo varno vrniti v
domovino, in njihovi družinski člani, ki so v Ukrajini
prebivali pred 24. februarjem 2022.
In kaj upravne enote še ugotavljamo v postopku
priznanja začasne zaščite? Med odločanjem
moramo preveriti tudi, ali prosilec ni osumljen
kakšnega kaznivega dejanja in ali je pravnomočno
obsojen v Sloveniji. Vse to zahteva komunikacijo in
vpogled v evidence drugih organov, kar terja
določen čas.
Upravne enote smo odločitve o priznanju začasne
zaščite najprej izdajale v obliki pisne upravne
odločbe, od junija 2022 dalje pa v obliki izkaznice
osebe z začasno zaščito. Oseba mora izkaznico
imeti pri sebi, z njo lahko dokazuje tudi svojo
istovetnost. Izkaznica velja tudi kot dovoljenje za
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, velja pa
dokler traja začasna zaščita, to je do 4. marca 2023
oziroma do 4. marca 2024. Izkaznica je
plastificirana, vsebuje fotografijo, osebno ime,
državljanstvo, spol, datum rojstva in EMŠO osebe
ter podatek o naslovu njenega začasnega
prebivanja v Republiki Sloveniji.
V primeru pogrešitve, izgube in tatvine izkaznice
osebe z začasno zaščito mora oseba to naznaniti
takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v osmih dneh
upravnemu organu, ki je izkaznico izdal, izkaznico
pa je treba organu vrniti v primeru prenehanja,
odvzema ali odpovedi začasni zaščiti.
Od dneva, ko je bil aktiviran Zakon o zaščiti
razseljenih oseb, in sicer od 10. marca 2022 do 9.
novembra 2022, smo na Upravni enoti Žalec prejeli
244 vlog beguncev iz Ukrajine. Do konca oktobra
2022 smo rešili oziroma izdali 117 odločb oziroma
izkaznic o začasni zaščiti razseljenih oseb. Več kot
120 vlog smo odstopili v pristojno reševanje

krajevno pristojnim upravnim enotam, saj so se
osebe preselile izven našega območja. Dejstvo je,
da se število pribežnikov spreminja iz dneva v dan.
Trenutno je na območju Upravne enote Žalec
preko 80 razseljenih oseb iz Ukrajine.
Dodajamo še, da morajo osebe z začasno zaščito na
krajevno pristojni upravni enoti ali krajevnem
uradu prijaviti začasno prebivališče in vsako

spremembo prebivališča v treh dneh po
spremembi. Pri prijavi morajo osebe predložiti
dokazila o pravici do prebivanja na naslovu (npr.
pisno soglasje (so)lastnika nepremičnine, najemno
pogodbo, podjemno pogodbo), na katerem se
prijavljajo.
Simona Stanter, načelnica

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED
10. OKTOBROM IN 10. NOVEMBROM 2022
V soboto, 15. oktobra 2022, je v dvorani Doma
krajanov v Taboru potekalo jubilejno 60. srečanje
veteranov in veterank Gasilske zveze Žalec. Po
uvodnem pozdravu je sledila predaja prapora
veteranov in veterank GZ Žalec iz Gasilskega
poveljstva Občine Žalec v Gasilsko poveljstvo
Občine Polzela, saj je prapor vsako leto hranjen v
enem izmed petih gasilskih poveljstev. Nato je
sledil krajši kulturni program, pregled aktivnosti
gasilskih veteranov GZ Žalec, ki jih je predstavil
predsednik komisije za veterane GZ Žalec Milan
Lesjak, ter slovesna podelitev plaket veterana, ki jih
je prejelo 16 posameznikov veteranov. Druženje se
je zaključilo ob večerji in prijetnem pogovoru.
Srečanja se je udeležilo 120 veterank in veteranov.

društva Griže, Zabukovica, Kasaze – Liboje, Vrbje,
Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini in Žalec.
Skupno je v intervenciji sodelovalo 67 gasilcev s 14
gasilskimi vozili. Objekt je bil pregledan s
termovizijsko kamero in prezračen. Uničeno je
ostrešje hiše, zaradi požara in odprave posledic
požara hiša začasno ni primerna za bivanje.
Stanovalci objekta so začasno nastanjeni v
prostorih PGD Griže. Intervencijo je vodil Gregor
Videc, poveljnik PGD Griže.
V soboto, 22. 10. 2022, je v Gasilskem domu na
Dobrovljah potekala prva tekma v spajanju
sesalnega voda v 1. Ligi GZ Žalec SSV. Tekmovanja
se je udeležilo 12 ekip.
V soboto, 5. novembra 2022, je v večnamenski
dvorani Prebold, potekalo tradicionalno družabno
srečanje članic Gasilskih zvez Žalec in Prebold. Za
dobro voljo so poskrbele plesalke plesnega studia
COOL KIDS Mavrica iz Braslovč in OMB Jože Novak.
Srečanja se je udeležilo 80 članic iz GZ Žalec.

V ponedeljek, 17. oktobra 2022, je ob 21.55 v
Migojnicah, Občina Žalec, zagorelo ostrešje
stanovanjske hiše. Po prejemu informacije o
dogodku so bila aktivirana prostovoljna gasilska

V soboto, 12. novembra 2022, je v OŠ Prebold,
Gasilska zveza Prebold, potekal 19. regijski kviz
mladine Savinjsko-Šaleške regije 2022. Tekmovanja
so se iz GZ Žalec udeležile tri ekipe pionirjev, dve
ekipi mladincev in tri ekipe pripravnikov, ki so se na
9

tekmovanje uvrstili iz tekmovanja GZ Žalec. Med
najboljšimi so bili:
• Pionirji: 1. Drešinja vas, 3. Braslovče
• Mladinci: 2. Kapla - Pondor
• Pripravniki: 2. Braslovče
Prva in druga najboljše uvrščena ekipa v vsaki
kategoriji sta se s tem uvrstili na državno
tekmovanje, ki bo 26. novembra 2022 v Trebnjem.
V obdobju mesečnega poročila so operativne
enote Gasilske zveze Žalec opravile 18 intervencij.

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 12 dogodkov, kjer je bilo
potrebno ukrepanje gasilcev, v GPO Polzela so
imeli štiri dogodke, v GPO Braslovče pa so imela
dva dogodka, v GPO Tabor in v GPO Vransko pa
intervencij niso imeli.
Za GZ Žalec Tadej Zupan, predstavnik za odnose z
javnostmi, in Sabina Sorčan, strokovna sodelavka

UŽIVANJE MEDU PRI SLADKORNI BOLEZNI
14. novembra praznujemo dan sladkorne bolezni.
Sladkorna bolezen je nenalezljiva kronična
bolezen. Pojavnost bolezni iz leta v leto narašča.
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Razlikujemo med sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa
2. Sladkorna bolezen tipa 1 se največkrat pojavi pri
otrocih ali mlajših odraslih. 5 do 10 odstotkov vseh

sladkornih bolnikov ima diagnosticirano sladkorno
bolezen tipa 1. Za tip 1 je značilno, da telo ne tvori
inzulina. Inzulin je hormon, potreben za prenos
sladkorja iz krvnega obtoka v notranjost celice. V
primeru, ko telo ne proizvaja inzulina, se začne
sladkor in z njim energija, potrebna za opravljanje
vsakodnevnih funkcij, kopičiti v krvi, zato je za
zdravje nujno dodajanje inzulina. Vzrok za
nastanek sladkorne bolezni tipa 2 je večinoma
nezdrav življenjski slog, kamor prištevamo
nezdravo
prehrano,
pomankanje
telesne
dejavnosti ter genetsko predispozicijo. Prevladuje
tip 2, ki se najpogosteje razvije pri odraslih. Vse
pogostejša je pojavnost sladkorne bolezni tipa 2
tudi pri otrocih. Pri sladkorni bolezni tipa 2 telo ne
izdela dovoljšne količine inzulina, istočasno pa telo
porablja inzulin neučinkovito, zato pride do
povišane koncentracije sladkorja v krvnem obtoku.
Če je sladkor v krvi dlje časa
povišan, pride do negativnih
zdravstvenih učinkov, kot so
okvare organov. Na udaru so
predvsem ledvice, oči ter žilni in živčni sistem. Zato
mora biti prehrana sladkornih bolnikov dobro
načrtovana in nadzorovana, kljub vsemu pa
prehranske smernice za sladkorne bolnike ne
odstopajo od priporočil za splošno populacijo.
Sladkorni bolniki morajo biti pozorni na skupno
količino zaužitih ogljikovih hidratov, saj ta vpliva na
spremembo koncentracije glukoze v krvi.
Priporočene vrednosti krvnega sladkorja na tešče
je 6,0 mmol/L ali manj, po jedi pa pod 10,0 mmol/L.
Med je naravno živilo, ki za uživanje ne potrebuje
obdelave. Ne sme vsebovati dodanih snovi kot so
aditivi, je pa bogat s funkcionalnimi spojinami, kot
so vitamini, minerali in antioksidanti, ki imajo
ugodno delovanje na zdravstveno stanje
posameznika. Med je v največji meri sestavljen iz
enostavnih sladkorjev in vode. Vsebuje vitamine C
in B kompleksa, minerale, beljakovine in
protibakterijske snovi. Zaradi vseh naštetih
lastnosti je njegova uporaba priporočljiva. Pozorni
moramo biti na količine zaužitega medu. Za
sladkorne bolnike se priporoča ena do dve jedilni
žlici medu na dan v kombinaciji z drugimi živili.

Najbolj priporočljivo ga je kombinirati s
polnozrnatimi izdelki. Prav tako je za diabetike
priporočljivo, da izbirajo sortni med, kot so gozdni,
hojev, akacijev in kostanjev med. V sestavi
akacijevega in kostanjevega medu je namreč večji
delež fruktoze, ki v manjši meri dvigne
koncentracijo sladkorja v krvi (imata nižji glikemični
indeks). Ne smemo pozabiti, da je med energijsko
bogato živilo, sestavljeno iz ogljikovih hidratov. Pri
beleženju energijskega vnosa in vnosa ogljikovih
hidratov smo pozorni na to, da ima jedilna žlica
medu (približno 20 g medu) 67 kcal oz. 281 kJ in
približno 15 g ogljikovih hidratov. Diabetiki se naj
pred uživanjem medu, spremembo prehranskih
navad ali vnosom novih živil v prehrano
posvetujejo z zdravnikom ali diabetologom.
Diabetikom se za slajenje svetuje, da posegajo
naravnih sladilih, med katera sodi tudi med.
Pomembno je predhodno načrtovanje vnosa
sladkorja in temu primerna razporeditev drugih
obrokov. Prednost uporabe medu za namen
slajenja je le raznolikost in obogatitev okusa.
Uživanje medu ima podoben vpliv na dvig krvnega
sladkorja kot uživanje namiznega sladkorja.
Določeni elementi medu bi naj imeli ugodno
delovanje na sladkorno bolezen. Pri tem imamo v
mislih hipoglikemično delovanje. Do tega pride
zaradi upočasnjenega dviga koncentracije
sladkorja v krvi, kar ne obremenjuje krvožilnega
sistema. Hkrati bi naj uživanje medu na tešče
vplivalo na znižano raven serumske glukoze. Vse to
so lastnosti, ki sodelujejo pri uravnavanju krvnega
sladkorja.
Še kuharski nasvet:
pripravimo ajdovo
kašo z dušenimi
jabolki in cimetom, za slajenje uporabami med.
Viri:
Justinek D., Lilek N. 2020. Čebelji pridelki v prehrani
sladkornih bolnikov. Čebelarska zveza Slovenije,
Brdo pri Lukovici, Slovenija: 1–7.
Meo S. A., Ansari M. J., Sattar K., Chaudhary H. U.,
Hajjar W., Alasiri S. 2017. Honey and diabetes
mellitus: Obstacles and challenges – Road to be
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repaired. Saudi Journal of Biological Sciences, 24:
1030–1033.
Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob
sladkorni bolezni tipa 2. 2020. Ur: Klavs J., Pongrac
Barlovič D. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje.

Sladkorna bolezen tipa 2. Pridobljeno iz:
https://sladkorna.si/vrste-sladkornebolezni/sladkorna-bolezen-tipa-2/ (avgust, 2022).
Ana Janžekovič, svetovalka za varno hrano JSSČ,
Čebelarska zveza Slovenije

KAKO KUPITI KAKOVOSTEN MED, PRIDELAN V SLOVENIJI?
Skoraj na vsakem izletu skozi naše podeželje vas bo
pot peljala mimo kakšnega čebelnjaka, ki stoji v
idiličnem naravnem okolju. Slovenija je dežela z
bogato čebelarsko tradicijo in ponosnimi čebelarji,
podnebne razmere so za čebelarjenje dokaj
ugodne, velika rastlinska pestrost naravnega okolja
pa nam omogoča pridelovanje kakovostnega medu
različnih vrst.
Tako kot pri kupovanju ostalih živil,
se moramo tudi pri medu vprašati,
ali je res varen in kakovosten, z
znanim poreklom, pridelan na
naraven način kot proizvod naših
čebel. Kako se lahko prepričamo,
da vse to drži in da smo res kupili
kakovosten med? Eden izmed
načinov je, da kupimo med
čebelarjev, ki so vključeni v
evropske sheme kakovosti.
V Sloveniji je približno 11.000
čebelarjev, med njimi je 468
takšnih, ki zagotavljajo višjo
kakovost svojega medu z
vključitvijo v eno izmed evropsko
priznanih shem kakovosti. V
Sloveniji imamo tri takšne sheme
za med.

Prelepka za
»Slovenski
med
z
zaščiteno
geografsko
označbo«.

geografskem območju Republike Slovenije,
ustrezati pa mora tudi višjim kriterijem kakovosti.
To je zagotovljeno z laboratorijskimi analizami
medu in kontrolami pri čebelarjih. V to shemo je
trenutno vključenih 439 čebelarjev, njihov med pa
prepoznamo po posebni zaščitni prelepki, ki je
opremljena z evropskim znakom kakovosti
»zaščitena geografska označba« ter unikatno
serijsko številko, s katero je zagotovljena
sledljivost, saj jo lahko povežemo z dotičnim
čebelarjem, koristnikom sheme kakovosti. Čebelar,
ki je vključen v shemo višje kakovosti kot je
»SMGO« jasno sporoča svojim potrošnikom, da
ima ogromno čebelarskega znanja, dela vestno,
brez strahu pred dodatno kontrolo, njegov med pa
je varen in kakovosten, s tem pa tudi vreden višje
cene.

Vrstna pestrost »Slovenskega medu z zaščiteno
geografsko označbo«. Od leve proti desni: akacijev,
cvetlični, lipov, kostanjev, smrekov, hojev in gozdni med.

V kolikor želite okusiti med s prav posebnimi
značilnostmi specifičnega rastlinskega sestoja
neokrnjene narave, kupite med čebelarjev, ki so
vključeni v naslednji dve shemi kakovosti.
Evropski znak

»Slovenski med z zaščiteno
kakovost
geografsko označbo« je eden
»Zaščitena
izmed redkih zaščitenih živilskih
geografska
pridelkov, ki v imenu nosi ime naše označba«.
države. To ni vsak med, pridelan v
Sloveniji, ampak zgolj med čebelarjev, ki so
vključeni v shemo kakovosti. Vsi postopki od
pridelave do polnjenja tega medu potekajo na
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»Kraški med« z 12 vključenimi čebelarji je
posebnost našega Krasa, tamkajšnji čebelarji poleg
bolj znanih vrst medu pridelajo še med divje češnje,
rešeljike in žepka.
V shemo »Kočevski gozdni med« je vključenih 17
čebelarjev, ki pridelujejo odličen gozdni, smrekov,
hojev in lipov med.

Za čebelarje, ki so vključeni v zgornji dve shemi
kakovosti, velja, da pridelujejo med na manjšem
geografskem območju oziroma regiji s posebnim
rastlinskim sestojem, kar daje medu tega porekla
značilen okus in aromo. Njihov med nosi evropski
znak kakovosti »Zaščitena označba porekla«.
Dodatna kakovost je prav tako zagotovljena s
kontrolami in laboratorijskimi analizami.
Med čebelarjev, vključenih v evropske sheme
kakovosti, je slovenskega porekla z zagotovljeno
višjo kakovostjo in bogato pestrostjo okusov.

Evropski znak
kakovost
»Zaščitena
označba porekla«.

Kočevski gozdni
med z zaščiteno
označbo porekla.

Kraški med z
zaščiteno
označbo
porekla.

Aljaž Debelak, svetovalec za varno hrano,
Čebelarska zveza Slovenije

Z ENERGIJO LAHKO VARČUJEMO TUDI V PROMETU
Promet je eden izmed najpomembnejših virov
emisij toplogrednih plinov, saj predstavlja kar
četrtino skupnih emisij v Evropski uniji in ima
mnoge škodljive posledice za okolje, prostor,
družbo in gospodarstvo. V letu 2017 je bilo po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije
12 odstotkov vseh z avtomobilom opravljenih poti
krajših od enega kilometra, 30 odstotkov krajših od
dveh in pol kilometra in kar 45 odstotkov krajših od
pet kilometrov. Skupno kar dva milijona
kilometrov, ki jih lahko povprečni prebivalci
opravimo peš ali s kolesom. Na ta način bi lahko za
skoraj polovico zmanjšali število vseh poti,
opravljenih z avtomobilom, s tem pa prihranili
energijo in denar ter močno zmanjšali škodljive
vplive prometa na okolje in družbo.
Motoriziran promet je namreč krivec za številne
neljube učinke. Je eden glavnih virov toplogrednih
plinov, zaradi katerih se na naših cestah kuhajo
podnebne spremembe. Je vir prometnih nesreč,
povzroča hrup in neprespane noči, onesnažuje
zrak, kar povzroča prezgodnjo umrljivost, razvoj
bolezni srca in ožilja, pljučnega raka, sladkorno
bolezen in astmo ter nasploh znižuje kakovost
življenja.
Raziskave še kažejo, da smo prebivalci Slovenije
zelo obremenjeni s stroški prevoza, saj jim
namenimo kar 17 odstotkov vseh odhodkov, to pa

nas uvršča močno nad povprečje v Evropski uniji.
Zanemariti ne gre niti dejstva, da mobilnostne
navade prebivalstva najhitreje občuti prav lokalno
okolje.
Zaradi vseh omenjenih razlogov pravimo, da avto
že dolgo ni več v modi. Z vidika zanesljivosti,
varnosti, finančne dostopnosti in manjšega vpliva
na okolje sta javni potniški promet in aktivna
mobilnost boljša izbira. Aktivne oblike mobilnosti,
kot sta hoja in kolesarjenje, pa poleg številnih
prednosti za naše zdravje in dobro počutje
predstavljajo tudi najcenejšo in energetsko varčno
obliko premikanja. Z izbiro trajnostnih oblik
mobilnosti tako zmanjšamo negativen vpliv na
okolje in lastno zdravje, preprečimo izrabo
prostora, ohranimo več zelenih na račun
asfaltiranih površin in prihranimo energijo ter
denar, ki ga moramo nameniti za mobilnost.
Kako lahko prav vsak posameznik pripomore k
zmanjšanju porabe energije v prometu, boljši
družbi in okolju ter hkrati prihrani? Ministrstvo za
infrastrukturo svetuje naslednje:
Z zmanjševanjem števila poti
Razmislimo, ali je naša pot z osebnim avtomobilom
nujna. Avto, ki stoji v gneči, namreč porabi več, zato
se je smiselno izogniti prometnim konicam.
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Razmislimo tudi, ali lahko združimo različne poti in
jih opravimo naenkrat. Tako bo avto uporabljen
manjkrat, to pa pomeni, da bodo enake obveznosti
opravljene z manj stroški.
Z zmanjševanjem števila poti do 2 km
Razmislimo o nujnosti vožnje na kratke razdalje do
enega, dveh in petih kilometrov. Kratke poti do
dveh kilometrov lahko opravimo peš, razdalje do
pet ali deset pa premagamo s kolesom ali javnim
potniškim prometom. Poleg tega lahko v dveh
kilometrih hoje ali kolesarjenja v službo
mimoidočim podarimo veliko nasmehov in hkrati
prihranimo 46 litrov goriva na leto.
S promocijo aktivnega prihoda na delo
Delodajalci lahko trajnostno mobilnost spodbujajo
z enostavnimi ukrepi, kot so na primer uvedba
gibljivega delovnega časa, možnost dela od doma,
spodbujanje aktivnega prihoda na delo, ureditev
prostorov za prhanje, postavitev pokritih
kolesarnic, spodbujanje skupnih voženj ali uvedba
organiziranega prevoza. Hoja in kolesarjenje
blagodejno vplivata na počutje zaposlenih. Aktiven
prihod v službo bo poskrbel za več kisika v krvi, kar
bo ugodno vplivalo na njihovo zbranost in
učinkovitost.
Z uporabo javnega potniškega prometa (JPP)
Raziščimo vozne rede vlakov, avtobusov, prevozov
na klic in drugih oblik JPP ter preverimo, ali jih lahko
morda med seboj združimo. Vožnja z JPP je lahko
tudi priložnost za pogovor s prijatelji ali sopotniki,
odgovarjanje na elektronsko pošto, branje, počitek
ali druge aktivnosti, ki jih med vožnjo avtomobila
ne moremo opraviti. Presenečeni bomo nad
količino časa, denarja in energije, ki jo lahko
prihranimo na ta način. Vožnja z JPP je energetsko
varčna in cenovno ugodna, zato se tudi izlete
izplača načrtovati z uporabo JPP. Ob koncih tedna
do vključno 30. 6. 2023 namreč velja na vse enotne
vozovnice v medkrajevnem avtobusnem in
domačem železniškem prometu 75-odstotni
popust za vse uporabnike.
S sopotništvom
S sopotništvom se stroški prevoza razdelijo med
potnike in posameznika manj obremenijo. Tako se
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lahko izognemo tudi stroškom parkirnin, pa še pot
je kratkočasnejša in bolj sproščujoča.
Z varčnejšo vožnjo
Z varčno vožnjo avtomobila zmanjšamo porabo
goriva in s tem znižamo stroške mobilnosti. Obstaja
več načinov za varčno vožnjo:
• Zmanjšanje hitrosti: vožnja pri 100 km/h na
avtocesti zniža rabo energije in s tem povezane
stroške za 10–15 odstotkov v primerjavi z
vožnjo pri 130 km/h. Poleg tega s hitro vožnjo
privarčujemo le 10 minut na 100 km, v zrak pa
izpustimo kar 80 odstotkov več CO2, kar je skrb
vzbujajoče tudi z okoljskega vidika.
• Manjša obtežitev vozila: manj kot je vozilo
obteženo, bolj bo vožnja varčna. Vsakih
dodatnih 50 kilogramov namreč poveča porabo
goriva za dva odstotka. Pomemben je tudi način
shranjevanja prtljage – prtljaga v prtljažniku
namesto na strehi je bistveno pametnejši in
varčnejši način njenega prevoza.
• Klimatska naprava: ta poviša porabo goriva za
do 12 odstotkov, zato se je smiselno odpovedati
njeni uporabi, kadar ta ni nujna.
Koliko avtomobilov imeti v gospodinjstvu oziroma
ali je lastništvo osebnega avtomobila nujno?
Razmislimo, ali naše gospodinjstvo zares potrebuje
avto oziroma več kot en avto. Vedno več urbanih
naselij je namreč opremljenih s sistemi za izposojo
koles in sistemi za izposojo avtomobilov. Z uporabo
teh sistemov se znebimo skrbi, ki pritičejo uporabi
lastnega avta. Ta namreč ne predstavlja zgolj
stroška nakupa in goriva, temveč tudi strošek
rednega vzdrževanja in zavarovanja. Na sledeči
povezavi preverite, koliko vas vaš jekleni konjiček
zares
stane:
https://focus.si/kajdelamo/programi/mobilnost/izracun-stroskovavtomobila/ .
Izberimo trajnostno mobilnost, saj s tem
prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih
plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti
bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.
Ministrstvo za infrastrukturo,
LIFE IP CARE4CLIMATE

OBISKALA NAS JE ŠTORKLJA
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčka:
 20. oktobra ob 23.59 se je rodil 3.490 g težek in 51 cm velik deček Oliver
staršema Urši Kotnik in Juretu Lukmanu iz Ojstriške vasi.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem
objavili v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.

IZ VRTCA IN ŠOLSKIH KLOPI
POHOD Z LUČKAMI
igrico Štiri črne mravljice in z njo navdušile staro in
mlado. Srečanje smo zaključili z nastopom
pevskega zbora otrok oddelka 5‒6, ki je z
besedilom in izvedbo pesmi dal piko na i srečanju
tega jesenskega večera, tam nekje na vasi ob
šelestenju jesenskega vetriča, v soju polne lune …

Po daljšem premoru smo se zopet lahko srečali v
živo na jesenskem srečanju otrok in staršev Vrtca
Tabor. Sestali smo se pred vrtcem, nato pa v dveh
skupinah odšli na pohod z lučkami. Vsi smo se
odpravili proti Ojstriški vasi, le da so starejši otroci
šli po daljši, mlajši otroci pa po krajši poti. Poleg
lučk, ki so si jih otroci izdelali v vrtcu, svetilk in
najrazličnejših
odsevnih
sredstev nam
je
pot
osvetljevala
čudovita polna
luna.
Ob vrnitvi nas
je pri šoli čakalo presenečenje. Strokovne delavke
so nam pod reflektorji in ob polni luni zaigrale

Da je srečanje na otrocih pustilo velik pečat,
povedo izjave nekaterih, kot npr.: »Všeč mi je bila
predstava in pohod z lučkami,« »Vse mi je bilo všeč
– predstava, lučke, pa vse to,« »Lepo mi je bilo, ko
je bila predstava,« »Všeč so mi bile one lučke
moje,« »Hodili smo z lučkami, moja je ugasnila,« pa
še in še so se ponavljali.
Renata Košica

OB MESECU POŽARNE VARNOSTI
Tudi letos je Vrtec Tabor zaradi dobrosrčnosti
gasilcev PGD Ojstriška vas–Tabor in PGD Loke

spoznaval njihovo poslanstvo iz prve roke. Gasilci
so za nas pripravili požarno vajo, v kateri so otroci
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morali iz zadimljene igralnice rešiti dojenčke,
pogasiti požar in dojenčkom oskrbeti poškodbe.
Poleg tega smo si ogledali njihovo opremo,
gasilsko vozilo pa spoznali tudi od znotraj.
Po oddelkih so potekale številne gasilske igre,
preizkusili smo se na gasilskem poligonu, se učili
osnov oživljanja, seveda pa nobena gasilska
dogodivščina ne mine brez gasilske malice.
Najstarejši oddelek se je peš odpravil v Prekopo,
kjer so si ogledali gasilski muzej, imeli pa smo
tudi poskusno evakuacijo za primer resne
nesreče. Vsi smo se rešili.
Glede na interes otrok se ni bati za podmladek v
gasilskih vrstah, če bo le ostalo pri tem…
Renata Košica

IGRIVA ARHITEKTURA
Na pobudo agencije SPIRIT in Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo so zasnovani
tehniški dnevi na temo LESA in LESENIH IZDELKOV.
Naš vrtec je bil izbran za izvedbo brezplačnega
tehniškega dne na temo LESA za vse oddelke 2.
starostnega obdobja v šolskem letu 2022/2023.

detektiv.
Na
delavnici
smo
spoznali
najrazličnejše vrste
lesa in kje v naravi
jih lahko najdemo,
spoznali
smo
različne obdelave
lesa,
les
smo
potipali, povonjali
in
primerjali.
Postali smo detektivi in po znanih prostorih vrtca
raziskovali, kje vse najdemo izdelke, narejene iz
lesa, ter jih kot pravi detektivi tudi naslikali.

Obiskali so nas zunanji sodelavci iz Centra
arhitekture Slovenije, programa Igriva arhitektura,
v okviru katerega si prizadevajo za ustvarjalno
opismenjevanje mladih na področju arhitekture in
prostora.
Ustvarjalna delavnica je vključevala uvod s pravljico
na temo lesa in izkustveno delavnico Lesni
16

Katja Rotar

OBISK POLICISTA

Eden izmed ciljev s področja prometne vzgoje je
sistematično, strokovno in kontinuirano pristopiti k
vzgoji otrok na področju prometne vzgoje ter jih
varno vključevati v promet, hkrati pa otroke
navajati na odgovoren, spoštljiv odnos do
udeležencev v prometu ob pridobivanju znanj in
razvijanju pojmov, povezanih s prometom in
njegovim družbenim pomenom. S prometno
vzgojo se seznanjajo vsi otroci našega vrtca.
Pomembno je, da otrokom tekom predšolskega
obdobja predstavimo različne dejavnosti in
situacije, ki jim bodo pomagale, da bodo kot
samostojni udeleženci v cestnem prometu
poskrbeli za svojo varnost in varnost drugih.
Strokovni delavci z načrtovanimi dejavnostmi s
področja prometne vzgoje tekom celega šolskega
leta otroke spodbujamo in krepimo veščine za
kulturno vedenje v prometu ter jih ozaveščamo s
pomembnostjo upoštevanja pravil v prometu v
vlogi pešca, kolesarja ali sopotnika v vozilu.

Skupini 4–5 ter 5–6 je
tako obiskal policist
Roman Jelen. Pogovorili
smo se, kako se vedemo
na cesti, pri prečkanju
ceste in kako pravilno
poskrbimo
za
svojo
varnost, varnost drugih
ter kako pomemben je
varnostni pas. Največ
zanimanja je nato požela predstavitev zaščitne
opreme ter seveda policijsko vozilo z vklopljenimi
lučmi ter sireno. Policistu se zahvaljujemo za
predstavitev.
Bodimo otroku dober zgled, saj opazuje naše
ravnanje in ga poskuša posnemati, ne samo takrat,
ko ga poskušamo naučiti najnujnejših prometnih
pravil, temveč vedno, na sprehodu, na poti do
vrtca, na kolesu ali v avtu. Predvsem pa se moramo
zavedati, da si otrok lahko pridobi potrebno znanje
in izkušnje samo v prometu.

Katja Rotar

ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Med veščinami, ki jih mora v življenju osvojiti
vsak otrok, zavzema pomembno mesto tudi
umivanje zob. V oddelkih od 4. do 6. leta
starosti poteka zobozdravstvena preventiva v
sodelovanju z ZD Žalec. Obiskala nas je ga. Petra
in nas seznanila s pomenom rednega umivanja
zob ter učenjem pravilne tehnike umivanja zob.
Zobozdravstvena vzgoja in preventivno delo
obsega predvsem navajanje otrok na redno,
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vsakodnevno umivanje zob. Predstavi se
pomembnost skrbi za ustno higieno, učenje
pravilne tehnike umivanja zob, cilj pa je tudi, da
otroke seznanimo, kaj je zdrava hrana, in jih
poučimo o škodljivosti pretiranega uživanja
sladkih jedi in pijač.
Katja Rotar

NARAVOSLOVNO-DRAMSKE URICE V VRTCU TABOR
Druženje, prijetne naravoslovne izkušnje in igra
vlog so nam popestrili dopoldneva v mesecu
novembru 2022. V oddelku 4–5 let smo z otroki
govorili o konceptu naravoslovno-dramskih uric, o
spoznavanju in odkrivanju narave, o njenih
razsežnostih. Pričeli smo z raziskovanjem.

neverbalno, gibalno izražali kot pajki, si izdelali
lutko in animirali pajka in muho. Zabavali smo se in
bili aktivni ter obzirni pri pridobivanju izkušnje z
živimi bitji.

Iskali, raziskovali smo pajke in se zanimali za
njihove življenjske pogoje. Postali smo prava
»naravoslovno-vodna postaja pajkov« – izjava
deklice med aktivnim pogovorom. Ogledali smo si
nekaj posnetkov in kratkih animiranih filmov,
obogatili knjižni kotiček. Govorili smo o bivališčih
pajkov, telesnih značilnostih, življenjskem krogu, o
prehranjevanju. Spoznali smo suho južino, osatega
pajka in navadnega križevca. Poskrbeli smo za
kakovostno bivanje pajka v terariju, ga ta čas
hranili, opazovali ter ga kasneje vrnili v njegov
naravni habitat.
Po zgodbi Pajek in muha, D. Ketteja smo
poustvarjali. Risali in pletli smo »pajčevino«, se

Koordinatorki Apolonija Križnik in Laura Bašič

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V petek, 18. novembra, smo v Vrtcu Tabor obeležili
Tradicionalni slovenski zajtrk. Že med tednom smo
spoznavali jabolka, mleko, čebele in kruh. Pekli smo
žemljice, jabolčne mafine, obiskali kmetijo Lukman,
čebelnjak pri Jezernikovih in spoznavali pomen
čebel.
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Vse se povezuje na krožniku in v
naravi. Brez opraševalcev ni
jabolk in medu, brez naravnega
in odgovornega kmetijstva pa ni
opraševalcev. Ta občutljiva bitja
potrebujejo pomoč vsakega
izmed nas in čebelarjev.
Otrokom smo preko lutkovne
igre Čebelje težave želeli
prikazati delček življenja čebel, pomen čebelarjev
in vsakega izmed nas. Vsak s svojim ravnanjem in
odločitvami prispeva k boljšemu in lepšemu jutri.

Hvala gostom, da ste se odzvali vabilu in tako dali
svoj pečat dnevu.
Koordinatorki Ida in Mateja

OBELEŽILI TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
S Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki poteka
vsako leto tretji petek v mesecu novembru, želimo
osveščati o pomenu kmetijske dejavnosti in
čebelarstva, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki
nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, ter
prednostih lokalno pridelanih živil, slovenskega
izvora. Tudi letos je že 12. leto zapored pobudnica
Čebelarska zveza Slovenije.

okusa. Vse te prednosti nam zagotavlja lokalna
oziroma slovenska hrana.
S tem, ko se odločimo za hrano, ki so jo pridelali in
predelali slovenski kmetje ter naša domača
kmetijska in živilska podjetja, spodbujamo in
povečujemo tudi samooskrbo s hrano. Prispevamo
tudi k ohranjanju poseljenosti podeželja ter
kulturne krajine.

Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o
pomenu zajtrka za zdravo in uravnoteženo
prehrano, zdravem načinu življenja, vključno z
gibanjem in izvajanjem športnih aktivnosti, ter
ohranjanju čistega okolja. Ljudje, ki redno
zajtrkujejo, imajo boljše prehranske navade, saj v
svojo prehrano vnesejo več prehranskih vlaknin,
manj nasičenih maščob in s tem lažje vzdržujejo
primerno telesno težo. Vsakodnevni zajtrk poskrbi
tudi za jutranjo energijo, ki jo še posebej otroci in
mladostniki potrebujejo za lažje sledenje učnemu
procesu.
Zaskrbljujoče je, da veliko hrane zavržemo. Vsaka
oseba zavrže kar 68 kilogramov hrane na leto, od
tega 40 odstotkov hrane, ki je še užitna.
Hrana, ki je bila pridelana in pripravljena v bližini je
bolj sveža, bolj hranljiva, polnejšega okusa in brez
dodatkov za daljše skladiščenje in poudarjanje

Živila, značilna za »klasičen« Tradicionalni slovenski
zajtrk so kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Letos
je potekal pod sloganom Zajtrk z mlekom – super
dan. Na naši šoli smo ga obeležili z radijsko oddajo,
ki so jo pripravile učenke 8. b razreda, ki sodelujejo
pri šolskem radiu, pod vodstvom Manje Majcen.
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Učenci čebelarskega krožka, pod vodstvom ge.
Marije Drnolšek, pa so naredili plakat, ki krasi
šolsko jedilnico.
Manja Majcen

DRUGOŠOLCI SMO RAZISKOVALI JESENSKO OBARVANO OKOLJE
Pri pouku smo spoznavali in raziskovali življenje
ljudi, živali in rastlin v jeseni. Pripravili smo govorne
nastope o živalih na vrtovih in poljih, razvrščali
zelenjavo in sadje ter pridobljeno znanje tudi v
praksi uporabili.

Podali smo se v naravo. Z gozdarjem Janezom smo
raziskovali jesenski gozd. Iskali smo gozdne
plodove in prepoznavali dele posameznih rastlin,
prepoznavali smo drevesa, opazovali gozdna tla ...
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Izvedeli smo veliko novega. Pridobljeno znanje smo
zapisali v zvezek s
ključnimi besedami.
Spoznavali
smo
polje in vrt ter iskali
razlike
in
podobnosti med njima. Za zaključek smo si iz vrtnin
z naših vrtov skuhali zelenjavno juho in spekli
domača jabolka. Zavedamo se, da je lokalno
pridelana hrana za nas najbolj zdrava. Vsi si znamo
skuhati juho iz domače zelenjave.

Najbolj všeč nam je
bilo:
• jesti
pečena
jabolka in juho
(Nik P.);
• rezanje zelenjave
(Luka C., Zoja);
• prvič sem pokusila pečena jabolka in so zelo
dobra (Maša);
• pripravljanje juhe (Izak R.).
Drugošolci z razredničarko
Stanko Tominšek Kužnik

OKTOBER JE MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC
Oktober je čas, ko šolske knjižnice še posebej na
široko odpremo svoja vrata in vabimo učence
vanjo, saj je oktober mesec šolskih knjižnic.
Praznovanje šolskih knjižnic se je začelo že leta
1999, ko so knjižničarji po vsem svetu začeli
praznovati svoj mednarodni dan na četrti
ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga prvič
praznovali 22. oktobra 2007. Ker se je praznovanju
pridruževalo čedalje več držav, se je leta 2008
odbor IASL (International Association of School
Librarianship) odločil, da se praznovanje razširi na
cel mesec oktober.

Letos sem na praznovanje meseca šolskih knjižnic
povabila učence od 1. do 3. razreda ter jim
pripravila kratko lutkovno pripovedovanje.

V skladu s ponujeno temo sem izbrala knjigo z
naslovom Nevidna hiša makedonske pisateljice
Biljane Crvenkovske in ilustratorja Vaneta
Kosturanova. Zgodba govori o deklici begunki, ki
najde uteho v nevidni hiši. V domu, ki si ga ustvari
v domišljiji in ki bo z njo, kamor koli jo bo zanesla
pot.
Z učenci smo spregovorili o domu, begunstvu in
vojni.

Letošnja tema je BRANJE ZA GLOBALNI MIR IN
ŽIVLJENJE V HARMONIJI. Vsi vemo, da se prav ta
trenutek veliko držav po svetu sooča s hudimi
razmerami. Nedvomno sta mir in življenje v
harmoniji potrebna vsem na svetu. Potrebno pa je
tudi razmišljanje in pogovarjanje o teh temah. In k
boljšemu razumevanju in podpiranju drug drugega
nam gotovo pomagajo knjige in zgodbe.

Po predstavi so učenci v skupinah igrali družabne
igre, spomin, bingo ter barvali kamenčke za srečo.
Na koncu smo si razdelili kamenčke za srečo in si
zaželeli, da se nam nikoli ne bi bilo treba soočiti s
situacijo, v kateri se je znašla deklica Kala.
Knjižničarka Katja Brezovnik

PONOVNO ODLIČEN ORIENTACIJSKI DOSEŽEK UČENCEV POŠ VRANSKO - TABOR
Planinsko društvo Zabukovica je organiziralo 2.
planinsko orientacijsko tekmovanje v Savinjski ligi
za sezono 2022/2023, ki je bilo v soboto, 12.
novembra 2022. Tekmovalo je približno 200
planincev v 45 skupinah v različnih kategorijah.
Naši mladi planinci so v kategoriji A (učenci do
vključno 6. razreda osnovne šole) dosegli 1. in 4.
mesto. Starejši mladi planinci pa so v kategoriji B
(učenci od 7. do vključno 9. razreda osnovne šole)
dosegli 2. in 15. mesto.
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S sodelovanjem v orientacijski ligi se mladi planinci
kartografsko opismenjujejo, pridobivajo znanje
Planinske šole, razvijajo veščine sodelovanja v
skupini, spoznavajo slovensko pokrajino in nove
prijatelje.
Iskrene čestitke vsem za sodelovanje, vztrajnost in
uspeh.
mentorica Stanka Tominšek Kužnik
Zgoraj z leve A kategorija, 1. mesto: Martin Juhart, Jaro
Petrovič Poljanec, Neja Kos, Lea Lopan; desno A kategorija, 4.
mesto: Luka Juhart, Enej Stanko, Žiga Smolnikar, Timotej
Kreča.
Spodaj levo B kategorija, 2. mesto: Anže Škornik, Nika Košir,
Zarja in Fedja Petrovič Poljanec, Lara Močnik, desno B
kategorija, 15. mesto: Nika Matjan, Aljaž Cestnik, Lidija
Zaberložnik.

AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV
NORO LETO ZA GASILCE PGD KAPLA - PONDOR
V letu, ki nas zapušča, smo se gasilci vrnili v stare
tirnice tekmovanj in raznih sodelovanj, tako kot
pred epidemijo koronavirusa. Naše društvo je
zagnalo kolesja tako uspešno, kot smo vajeni. O
tem pričajo naši rezultati ter vsi spomini z raznih
dogodkov. Nekaj teh bi radi predstavili tudi vam.

Pionirji 1 (Mina, Enja, Manca): 2. mesto;
Mladinci (Ajda, Bor, Dejan): 2. mesto;
Mladinci 2 (Aljaž, Julijan, Jakob): 1. mesto;
Pripravniki (Žan, Pia, Vesna): 1. mesto.
Kviz Gasilske zveze Žalec (Vransko, 9. 4. 2022)

Kviz gasilskega poveljstva Občine Tabor (Vransko,
2. 4. 2022)

Rezultati:
Pionirji (Luka, Jurij, Martin): 1. mesto;
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Rezultati:
Pionirji (Ana, Jurij, Martin): 6. mesto;
Pionirji 1 (Mina, Enja, Manca): 3. mesto;

Mladinci (Ajda, Bor, Dejan): 6. mesto;
Mladinci 2 (Aljaž, Julijan, Jakob): 1. mesto;
Pripravniki (Žan, Pia, Vesna): 1. mesto.
Kviz Savinjsko-šaleške regije (Prebold, 12. 11.
2022)

Rezultati:
Pionirji 1 (Mina, Enja, Manca): 9. mesto;
Mladinci (Aljaž, Julijan, Jakob): 2 . mesto;
Pripravniki (Žan, Pia, Vesna): 3. mesto.
Orientacija Gasilske zveze Žalec (Tabor, 7. 5. 2022)
Rezultati:
Pionirke (Enja, Mina, Manca): 4. mesto;
Mladinci (Julijan, Aljaž, Jakob): 4. mesto;
Mladinci (Ajda, Bor, Dejan): 12. mesto.
Pripravnice (Pia, Vesna, Jasna): 1. mesto.

S tem rezultatom so se pripravnice udeležile
državnega tekmovanja, vendar pa žal – zaradi
pozabljenih gasilskih izkaznic – niso nastopile na
tekmovanju.
Vaja o gasilsko-športno-tekmovalnih disciplinah –
pionirji

Pionirji so se skozi celo leto udeleževali tekem v
sklopu pokalnega tekmovanja Savinjsko-Šaleške
regije. Z odličnimi rezultati so v skupnem seštevku
zasedli odlično 4. mesto.
Udeležili pa so se tudi tekem izven območja naše
zveze in zmago okusili na tekmovanju v Ljubečni.
Vaja o gasilsko-športno-tekmovalnih disciplinah –
mladinci

Orientacija Savinjskošaleške regije (Šoštanj,
4. 6. 2022)

Ekipa mladincev je bila zelo uspešna v pokalnem
tekmovanju, saj so v skupnem seštevku osvojili 2.
mesto.

Pripravnice (Pia, Vesna,
Jasna): 2. mesto

Člansko tekmovanje
(Braslovče, 5. 6. 2022)

Gasilske

zveze

Žalec

Članice A: 2. mesto;
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člani A: 6. mesto;
člani B: 6. mesto;
starejše gasilke: 2. mesto.

smo se tudi letos odločili, da z njo tekmujemo v
pokalnem tekmovanju starih brizgaln SavinjskoŠaleške regije. Udeležili smo se štirih tekem in v
skupnem seštevku osvojili:
Ženske: 1. mesto;
Moški: 2. mesto.

Gasilci in gasilke PGD Kapla - Pondor pa seveda
nismo samo tekmovali, vendar smo tudi …
… organizirali tradicionalni piknik starejših gasilcev
in gasilk ob zaključku tekmovanj s starejšo motorno
brizgalno.
Tekmovanje Savinjsko-šaleške regije za člane in
članice ter starejše gasilce (Latkova vas, 2. 10.
2022)
Ekipa članic in članov A ter ekipa starejših gasilk so
se v septembru začeli pripravljati na regijsko
tekmovanje, ki je bilo 2. oktobra v Latkovi vasi.
Dosegli so zgodovinski rezultat, saj so vse tri ekipe
dosegle stopničke (starejše gasilke: 1. mesto, člani
A: 2. mesto, članice A: 3. mesto) ter se s tem
uvrstile na državno tekmovanje.
Na pikniku naredimo analizo preteklih tekmovanj
in kujemo načrte za prihodnje leto. Hvala vsakemu,
ki se je udeležil tekmovanj, in s tem pokazal, da
nam ni vseeno za staro tehniko, ki jo imamo v lasti
v gasilskem društvu.

Tekmovanje s starimi motornimi brizgalnami
Ker imamo v društvu še delujočo motorno
brizgalno iz leta 1927, ki so jo kupili naši predniki,
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Prav ta še delujoča
motorna brizgalna
pa je bila tudi na
ogled na razstavi v
Celju v času gasilske
olimpijade. Tako so si jo lahko ogledali tudi
tekmovalci in navijači iz celega sveta.

… udeležili Florjanove maše.

… sodelovali pri svečanem izobešanju gasilske
olimpijske zastave.

… s curkometom v srečen zakon pospremili dva
naša člana.

… izobraževali naše člane.
Naši najmlajši so se udeležili tečaja PIONIR 1.

… presenetili naša člana ob biserni obletnici poroke
ter jima zaželeli še veliko zdravih skupnih let.
Matjaž in Simon sta
uspešno
zaključila
tečaj gašenja notranjih
požarov – modul B.
…
organizirali
tradicionalno
nogometno
tekmo
stari – mladi ter se po
končani tekmi še
poveselili v gasilskem
domu.

25

… organizirali občinsko gasilsko vajo.
jj

V znak sodelovanja izobešena naša majica v
Kostanjevici na Krasu.
… kot prostovoljci sodelovali na gasilski olimpijadi.

Kjer so naši starejši člani zopet pomagali pri
postrežbi vseh gasilcev in gasilk.

PGD Kapla - Pondor
… sodelovali pri gašenju požara na Krasu.

ZVIŠAN KRVNI SLADKOR
Upokojenke, ki tedensko skupaj telovadimo v
telovadnici, smo imele delavnico na temo »zvišan
krvni sladkor«. Vodila jo je medicinska sestra
Brigita iz Centra za krepitev zdravja iz Žalca.
Seveda je na to temo veliko napisanega in na
internetu dobiš vse informacije. Ker pa smo na
delavnici vse sodelovale, ne samo poslušale, nas bo
vedno bolj opominjalo, kadar bomo pretiravale z
nezdravo hrano in z nezdravim načinom življenja.
Odločene smo, da bomo še naprej dosti gibale naše
telo in jedle po pameti.
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POHOD 50 + V OKTOBRU
Po večdnevnem slabem vremenu se je le naredil
lep jesenski dan, ki je kar sam klical po gibanju na
prostem. Naš pohod v oktobru smo tako zaradi
deževnega torka prestavili na sončen četrtek.

omogočeni lepi razgledi po območju naše občine in
po širši Savinjski dolini.
Tudi tople jesenske barve raznovrstnih dreves so
pripomogle k našemu dobremu počutju.
Dobro
razpoloženi in
hvaležni za ta
dan
smo
zaključili to naše
triurno
druženje.

Številni udeleženci smo se s kombijem odpeljali v
Črni Vrh in se potem peš vračali mimo kmetij
Hribernik in Cunk po hrbtu Nogradov nazaj v Tabor.
V tem jasnem, sončnem vremenu so nam bili

Srečno
prihodnjič!

do
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OBISKALI SMO . . .
Martinovo je za nami. Ste se udeležili kakšne
prireditve v ta namen ali šli na Martinov pohod? V
Mariboru rečejo, da je ta praznik »štajersko novo
leto«. Ja, veliko se je dogajalo, ampak starejši tja ne
gredo zaradi različnih dejavnikov.
V našem društvu smo se letos odločili, da namesto
praznovanja osemdeset- in več- letnike obiščemo.
Skupaj z občino smo pripravili darila in se odpravili
na njihove domove. Povsod smo bili lepo sprejeti.
Presenečeni so bili nad obiskom in veseli, da smo
se jih spomnili.
Zdravje pri tej starosti je zelo različno. Tegobe so
manjše in večje, brez njih ni nihče. Želimo pa vam,

da bi jih bilo čim manj in da bi jih premagovali
skupaj s svojimi bližnjimi.
Polni vtisov,
da smo vam
popestrili
dan,
in
notranje
radosti smo
nosili v sebi
še nekaj dni.
Zahvaljujemo se občini za vso podporo in vsem
želimo vse dobro!
DU Tabor

MOJ DEŽNIK IMA TRI LUKNJE
Turistično društvo Tabor se je odzvalo povabilu
Kulturno-zgodovinskega društva Rusalka, ki je v
sodelovanju z Društvom Ivo As in Četrtno

skupnostjo Polje Mestne občine Ljubljana
organiziralo ustvarjalno delavnico poslikave
dežnikov. Zbrali smo se v Centru Zalog, kjer so
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brezplačno razdelili dežnike, slikarske palete,
čopiče in barve, nato pa pričeli z nanašanjem barv
na dežnike in ustvarjanjem lastnih poslikav.
Slikarja
Marinka in Ivo
sta
nas
podučila o tem
in onem: o
nanašanju
barv, o pisanju
in slikanju na
dežnike,
o
mešanju barv
in pridobivanju
številnih barvnih odtenkov. Najprej smo počasi,
potem pa vedno bolj korajžno nanašali barve.
Morda človek pomisli, da je to lahko delo, pa ni
tako. Človek mora biti zbran, v glavi moraš imeti
idejo in jo nato počasi uresničevati. Ob koncu
spoznaš, da si veliko ustvaril in vse to, kar si ustvaril,
je tvoje. To je največje zadovoljstvo. Ker je občina

financirala ustvarjalno delavnico, smo vsi, ki smo se
prijavili nanjo, dežnike brezplačno vzeli domov.

Naše največje zadovoljstvo je bilo, da smo pridobili
novo znanje. To znanje bomo prenesli na naše
člane, kasneje pa še na občane, saj bomo v
prihodnjem letu tudi v našem društvu organizirali
takšno delavnico. Tako bomo imeli nove dežnike in
pregovor: »Moj dežnik ima tri luknje,« bo ostal le
pregovor.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

ČIPKA – VČERAJ, DANES, JUTRI …
Turistično društvo Tabor je bilo povabljeno na prav
poseben dogodek v soboto, 22. oktobra 2022, ki ga
je organizirala Marjana Crnič iz Celja. Klub Modrosti
je pobrateno s hrvaškim društvom Vrijedne ruke iz
Vinkovcev, ki ohranja kulturno dediščino
izdelovanja čipk in vezenja.

Prireditev oziroma razstava ročnih del in modna
revija oblek, ki krasijo čipke ali pa druge vezenine,
je bila na Kmečkem turizmu Svetine nad Štorami.

Dvanajst članic društva Vrijedne ruke, ki že več let
šiva kostume narodnih noš v Slavoniji in tudi obleke
za redno prodajo, ki jih opremijo s čipkami, se je
predstavilo z bogato paleto svojih izdelkov.
Prireditve se je udeležila
tudi
dramska
sekcija
Ojstriška
gospoda.
S
članicami društva Vrijedne
ruke smo navezali prijetne
stike in prihodnje leto, ko
odhajamo na gostovanje na
Hrvaško, se bomo zagotovo
ustavili tudi pri njih. Pri novih oblačilih za dramsko
sekcijo bomo v oblačila vnesli tudi kakšno njihovo
zamisel. Tako bomo širili ročne spretnosti naših
prednikov in ohranjali kulturo oblačenja.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor
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NOČ ČAROVNIC
Matjaž Založnik kot vitez Jurij Lindeški iz Dvorca
Tabor – Schloss Weichselstatten iz Vojnika, ki je
lastnik dvorca, je v sodelovanju s dramsko sekcijo
Ojstriška gospoda Turističnega društva Tabor
organiziral pri čarovnici Huliani Višnjevaški v grajski
kleti dvorca Tabor v Višnji vasi praznovanje noči
čarovnic.
Čarovnice in
corprnice ter
čarovniki, pa
tudi
sam
hudič
so
prileteli
na
metlah
iz
vseh koncev
naše lepe domovine. Ob kokošji žup′ci iz
stolitrskega kotla smo se malo podprli, nato pa
plesali po grajskem vrtu. A ko je ura na bližnjem
zvoniku ljudi vabila k večernemu ave, smo sedli za
mizo pri Huliani Višnjevaški in večerjali

suhomesnate izdelke, zelje in sladice ter pili zvarke
različnih barv in okusov. Potem je sledilo rajanje,
kjer se je igralo, plesalo, prepevalo in norelo. A, glej
ga zlomka, hrup in
vibracije so bile res
močne in tako so
zvabile iz temnih
globočin
samega
rogatega hudiča …
Nato pa se je slišal vik
in krik, ples, smeh …
Rajali smo uro dlje in
nato je sonce vzšlo …
Ostali so spomini in
prihodnje leto se spet
srečamo. … Pa ne okol′
govor′t′ …

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

SPOMINI PA OSTANEJO …
Turistično društvo Tabor, ki že vrsto let skrbi za
urejenost kraja, skrbi tudi za urejenost
spomenikov, ki jih imamo v kraju. Vsako leto jih
očistimo, poskrbimo za novo nasaditev v cvetličnih
koritih. Tako je bilo tudi v letošnjem letu. V
cvetlična korita smo zasadili mačehe in dodali
zemljo. Tudi spomenike smo očistili.
V
prazničnih
dneh so
prihajali
ljudje pred
spominske
table in se
spomnili naših prednikov, ki so tako ali drugače
zaznamovali našo preteklost.

Opažamo, da je po grobovih vedno manj sveč, saj
smo prišli do spoznanja, da je boljše, da se
obnašamo ekološko. Nekateri kupujejo lesene
svečke, drugi jih narišejo na kamenje. Kakor koli že,
spomini na naše pokojne ostanejo …
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor
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KO ČOPIČ POPLESAVA …
Tik po praznikih smo v Turistično društvo Tabor
prejeli vabilo slikarke Cvetke Vučin s Polzele, da
pripravlja na gradu Komenda na Polzeli 4.
samostojno slikarsko razstavo, ki jo je poimenovala
Vizualna gozdna kopel in … Slikarka je članica
Likovne sekcije KUD Polzela.

Seveda smo se na povabilo odzvali tudi v našem
društvu. S slikarko društvo zelo dobro sodeluje. Ker
v našem društvu veliko hodimo na kulturne
dogodke po Sloveniji in tujini, smo njihovi likovni
sekciji naročili izdelavo protokolarnih daril.
Na odprtju razstave se nas je zbralo veliko
obiskovalcev in njenih prijateljev. Imeli smo res kaj
videti in slišati. Slikarko in njena dela je v pretanjeni
drži predstavila likovna kritičarka in umetnostna
zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn. Posebej je
poudarila slikarkin občutek za gozdne pejsaže in

cvetje, pa
energijo, ki
veje iz vseh
njenih
likovnih
del.
Dogodek je
bil bogato
kulturno
obarvan s
pevskimi
nastopi in
čudovitim
klavirskim
nastopom
mladega
glasbenika. S svojo prisotnostjo je Ojstriška
Gospoda popestrila kulturno dogajanje, na
katerem smo slikarki izročili v zahvalo za uspešno
sodelovanje Veroniko, grajski trubadur pa je njej v
čast zapel dve pesmi. Vse skupaj je vešče
povezovala slikarkina hči. Čestitke je slikarki med
drugim izrekla tudi sekretarka na ministrstvu za
kulturo mag. Minka Jerebič, župan Občine Polzela,
podžupan in številni drugi gostje.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

IZ DOMAČE ŽUPNIJE
MARIJA, BELA ROŽA
Vsak kristjan ima dve mami. Zemeljsko, ki nas je
rodila, in nebeško, ki nam jo je podaril Jezus.
Marsikdaj na to pozabljamo. Ko otrokom pri
verouku govorim o tem, so kar presenečeni. V
cerkvenem letu, ki smo ga s 1. adventno nedeljo
začeli, bomo našo nebeško mamo spremljali iz
meseca v mesec preko njenih praznikov oz.
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godovnih dni. V mesecu decembru se je
spominjamo kar 4-krat.
Brezmadežno spočetje
december) – praznik

Device

Marije

(8.

Da je Marija brezmadežno spočetje, nam je
povedala kar Marija sama ob prikazovanju v Lurdu.

Vidkinji Bernardki je na vprašanje, kdo je,
odgovorila: »Brezmadežno spočetje sem«. Sicer pa
so praznik v zahodnih deželah obhajali že v 10.
stoletju. V slovanskih krajih se praznik prvič omenja
v 14. stoletju.
Papež Pij IX. je to versko
resnico razglasil za od Boga
razodeto 8. decembra 1854.
Bl. Anton Martin Slomšek je
to razglasitev sporočil z
velikim
navdušenjem:
»Preljubi! Veselo novico vam
oznanjam, ki bo večno slovela, – slovela v čast in
hvalo Bogu in Mariji, pa tudi nam, vernim otrokom
Marije, v tolažbo – slovito novico, ki naj si jo živo v
srce zapiše. Povodenj izvirnega greha Marije
prečiste Device ni dosegla, ko je bila spočeta v
materinem telesu …«
Loretska Mati Božja (10. december) – spomin
Na ta dan se spominjamo
Matere Božje v Loretu v Italiji.
10. decembra 1294 je v Loretu
nastala znamenita božja pot.
Tam hranijo sveto nazareško
hišico, v kateri naj bi živela Sveta
družina. Nazareška hišica naj bi
bila po izročilu prenesena
najprej na Trsat, potem pa preko
Jadranskega morja v Loreto. Tja so romali številni
romarji iz vse Evrope, tudi iz Slovenije.
Zanimive so študije o avtentičnosti nazareške
hišice, v kateri naj bi živela Sveta družina. Šteje se
za zgodovinsko dejstvo. Ni dokazov o njeni
nepristnosti. Seveda pa naša generacija ni in ne bo
edina, ki razmišlja o tej zgodbi. Zagotovo je to kraj

močne in zaupne molitve. In prav brez molitve ni
vere. Trajen spomin na Loreto so tudi Marijine
litanije, ki jih imenujemo lavretanske litanije.
Guadalupska Mati Božja (12. december) – praznik
V Mehiki in vsej Latinski Ameriki praznujejo ta dan
začetek Guadalupske božje poti, ko se je leta 1531
na griču Tepeyac pri Mexicu
prikazala sv. Juanu Diegu
Božja
Mati
Marija.
Prikazovanje je bistveno
pripomoglo k širitvi krščanstva
v Mehiki in Latinski Ameriki.
Leta 1754 je bilo po izčrpnih
preiskavah dovoljeno tudi
bogoslužje v spomin tega
dogodka. Sv. papež Pij X. je dovolil, da guadalupsko
Mater Božjo s praznikom častijo v vsej Latinski
Ameriki. Guadalupe je najbolj množično obiskana
Marijina božja pot na svetu. Tam Marijo
pozdravljajo kot zvezdo vodnico.
Marijino pričakovanje poroda (18. december) –
spomin
Španski opat sv. Ildefonz je
leta 657 za 18. december
uvedel spomin Marijinega
(veselega)
pričakovanja
poroda. Od 16. stoletja
dalje so papeži ta dan
spomina
dovoljevali
praznovati za posamezne
dele cerkve, proti koncu 18. stoletja pa so ga
obhajali že skoraj povsod. S tem v zvezi je nastal
tudi lep običaj iskanja prenočišča, ko Marijin kip
nosijo od hiše do hiše. Ta običaj imajo po mnogih
župnijah tudi v Sloveniji.

DECEMBER 2022 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU
V mesecu decemberu se prepletajo pričakovanje,
dobrota, veselje, hvaležnost in upanje. Najprej je

mesec december zaznamovan z adventnim časom
– pričakovanjem rojstva Boga – otroka, nato z
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najlepšim cerkvenim in družinskim praznikom
rojstvom Boga – otroka in povsem na koncu
meseca s hvaležnostjo za vse dobro in lepo v
Gospodovem letu 2022, silvestrovo.
1. december, prvi četrtek v mesecu, to je v naši
župniji dan molitve za duhovnike, njihovo
stanovitnost, svetost in zdravje. Posebej molimo in
prosimo ter izročamo v Božje varstvo duhovnike
naše župnije. Molimo in prosimo tudi za nove
duhovne, redovne in misijonske poklice, tako v naši
župniji kot v vsej vesoljni Cerkvi. Z novim študijskim
letom smo v naši škofiji končno dobili dva
bogoslovca (župniji Mozirje in sv. Pavel – Prebold)
še dva pa sta vstopila v pripravljalni letnik. To nas
še dodatno vabi k vztrajni molitvi. Z molitvijo
pričnemo 30 minut pred večerno sveto mašo.
2. december, prvi petek v mesecu, vsak prvi petek
v mesecu, je naš duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat
pripravljen obiskati vse, ki iz kakršnega koli razloga
ne morete priti v cerkev, in vam na vašo željo
prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo tudi
za sv. spoved ali sv. bolniško maziljenje ali pa samo
za klepet. Sv. papež Janez Pavel II. je večkrat
ponovil: »Ne bojte se Kristusa!« Mi pa dodajamo:
»Ne prinaša bolečin ali smrti, temveč upanje in
tolažbo«. Tudi svojci in bližnji v predprazničnem
času še dodatno pomislimo na to. Dr. Pirnata lahko
pokličemo na tel. št.: 040 429 894.
4. december, 2. adventna nedelja, pričakujemo
rojstvo Boga – otroka.
6. december je praznik dobrote. Ta dan goduje sv.
Nikolaj (Miklavž). Tega dne se posebej veselijo
pridni otroci. V času svojega zemeljskega življenja
je bil utelešenje Božje dobrote. Vsi, prav vsi smo
vabljeni, da ga posnemamo.
8. december, praznik brezmadežno spočetje
Device Marije.
11. december, 3. adventna nedelja, nadaljuje se
čas pričakovanja in priprave na rojstvo Boga –
otroka.
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18. december, 4. adventna nedelja, čas
pričakovanja se izteka, rojstvo Boga – otroka je že
zelo blizu. Pričetek običaja »Marijo nosijo«.
24. december, 1. sveti večer, praznik pričakovanja,
ki ga iz otroštva nosimo v svojem srcu vse življenje
kot svetinjico otroštva in čutimo kot najlepši
spomin. Naj se ta večer naši pogledi ustavljajo v
preprostih družinskih jaslicah, naj iz srca privre
veselje in novo upanje ob v jasli postavljeno sveto
družino, naj ta večer žarijo otroške oči od
prevzetosti poročila o Jezusovem rojstvu. Naj se
zasliši milo zveneča božična pesem. Božje dete jo
sliši in občuti našo vero, upanje in ljubezen in
zagotovo ne gleda na kvaliteto petja.
Ta večer je največje darilo spomin in vera v rojstvo
Boga – otroka. Svetna darila je prinesel že dobri
Miklavž, na božični večer jih ne potrebujemo.
25. december, božič – praznik Gospodovega
rojstva, najlepši cerkveni družinski praznik.
26. december, Štefanovo in državni praznik naše,
slovenske samostojnosti in enotnosti.
30. december, praznik Svete družine.
31. december, 2. sveti večer – silvestrovo, dan
zahvale za vse dobro v Gospodovem letu 2022 in
dan priprošnje, upanja za prihajajoče novo
Gospodovo leto 2023. Oboje bomo združili pri
večerni sveti maši.
V času med Gospodovim rojstvom – božičem in
Gospodovim razglašenjem – tremi kralji vas bodo
obiskali mladi koledniki naše župnije.
Razpored svetih maš, rednih in prazničnih ter
njihovih namenov in ostalih župnijskih dogodkov v
mesecu decembru in še posebej v prazničnih dneh
bomo objavili v tedenskih župnijskih oznanilih.
Vida Slakan

ZGODILO SE BO

,

VABILO
Vabimo vas, da se udeležite brezplačne
delavnice

»ZGODNJE ODKRIVANJE
DEMENCE«
iz programa Centra za krepitev zdravja iz
Žalca,
ki bo potekalo 13. 12. 2022 od 16. do 17.

ure
v telovadnici Doma krajanov.
Vabljeni!

DU Tabor
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OGLASI
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KOLEDAR DOGODKOV IN PRIREDITEV
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI TABOR – DECEMBER 2022

DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

ČETRTEK,
1. 12.

18.00

ČETRTKOV GLASBENI VEČER
Z NINO IN PETRO

Kavarna Lisjak

Lesmat, d. o. o.
(051 365 040)

10.00

MIKLAVŽEV TURNIR V
NAMIZNEM TENISU

Dom krajanov
Tabor,
telovadnica

Športno društvo Tabor
Sekcija namizni tenis
(051 627 277)

17.00

PRIHOD MIKLAVŽA IN
OBDAROVANJE OTROK

Jurijev trg

Občina Tabor
Društvo žena in deklet
Občine Tabor
(03 705 70 80)

9.00–10.00

STROKOVNO PREDAVANJE
BIODINAMIČNO
KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

KGZS – Zavod Celje
Maja Klemen Cokan
(041 498 266)

SOBOTA,
3. 12.

TOREK,
5. 12.

ČETRTEK,
8. 12.
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ČETRTEK,
8. 12.

18.00

ČETRTKOVA OTROŠKA
DELAVNICA Z EMO

Kavarna Lisjak

Lesmat, d. o. o.
(051 365 040)

SOBOTA,
10. 12.

18.30

KONCERT OB 10-LETNICI
DELOVANJA OK!TET

Dom krajanov,
telovadnica

OK!TETE
(031 872 814)

18.00

KOMEDIJA ZA ODRASLE
»RAZOČARANA
GOSPODINJA PRI
SEKSOLOGU«

Dom krajanov
telovadnica

KING KONG TEATER
(040 336 672)

16.00–17.00

ZGODNJE ODKRIVANJE
DEMENCE

Dom krajanov,
telovadnica

Društvo upokojencev
Tabor
(070 320 066)

16.30

IZDELOVANJE NOVOLETNIH
DARIL

Jedilnica POŠ Tabor

Turistično društvo
Tabor
(041 393 828)

9.00–10.00

STROKOVNO PREDAVANJE
BIODINAMIČNO
KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

KGZS – Zavod Celje
Maja Klemen Cokan
(041 498 266)

8.00–11.00

DAN ODPRTIH VRAT
KMETIJE LAZNIK IN
SEJEM TD GUŠT TABOR

Grabnarjevo
dvorišče,
Kmetija Laznik

Kmetija Laznik
TD Gušt Tabor
Društvo žena in deklet
Občine Tabor
(041 543 396)

18.00

ČETRTKOV GLASBENI VEČER
Z MEŠANIM IN OTROŠKIM
PEVSKIM ZBOROV SV.
JURIJA

Kavarna Lisjak

Lesmat, d. o. o.
(051 365 040)

TOREK,
27. 12.

19.00

23. ŠENTJURSKI
KOŠARKARSKI TURNIR
TROJK

Dom krajanov
Tabor,
telovadnica

Športno društvo Tabor
Sekcija košarka
(031 895 542)

ČETRTEK,
29. 12.

18.00

ČETRTKOV VROČI VEČER
»NA ZADRAVJE LETU 2023«

Kavarna Lisjak

Lesmat, d. o. o.
(051 365 040)

NEDELJA,
11. 12.

TOREK,
13. 12.

SREDA,
14. 12.

ČETRTEK,
15. 12.

SOBOTA,
17. 12.

ČETRTEK,
22. 12.

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – DECEMBER 2022

DATUM
17. 11.–
17. 12.
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PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

Razstava Marte Vošnjak
OB RIMSKI CESTI

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

2. 12.
19.30

Koncert
ADI SMOLAR

Kulturni dom
Vransko

3. 12.
10.00

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR V
ODBOJKI ZA ŽENSKE

Športna dvorana
Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Športno društvo
Vransko
(031 283 113)

5. 12.
17.00

Ta veseli dan kulture 2022
BREZPLAČEN OGLED SCHWENTNERJEVE
HIŠE IN
RAZSTAVE MARTE VOŠNJAK
SREČANJE SV. MIKLAVŽA Z OTROKI V
ŽUPNIJSKI CERKVI NA VRANSKEM

6. 12.
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI
NAŠEGA DOMA

Zavod sv. Rafaela
Vransko

9. 12.
18.00

Potopisno predavanje Anje Antolović
MALAVI IN TANZANIJA

avla Kulturnega
doma Vransko

10. 12.
10.00
10. 12.
19.30

Otroški abonma in izven
JELKIN ČUDEŽ
Gledališki abonma in izven
SLEPARJA V KRILU
DOBRODELNI KONCERT NOVE24TV
ZA LJUDI V STISKI
(v sodelovanju s slovensko Karitas)
ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V
OBERTAUERN

Kulturni dom
Vransko
Kulturni dom
Vransko

Župnija Vransko
(031 227 694)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

Športna dvorana
Vransko

NovaTV24.si,
informativna televizija

odhod izpred
športne dvorane

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
Občinska knjižnica
Vransko
03 703 12 80

3. 12.
10.00–12.00

10. 12.
20.00
17. 12.
5.00

Schwentnerjeva hiša

Cerkev sv. Mihaela
na Vranskem

20. 12.
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

21. 12.
17.00

Otroška predstava z obdarovanjem za
zaključene skupine
ŠKRATI ČIRAČARA

Kulturni dom
Vransko

24. 12.
18.00
23.00

ŽIVE JASLICE

pred cerkvijo sv.
Mihaela

25. 12.
17.00

NOČNI POHOD NA ČRETO

start pred Osetovo
vilo

31. 12.
8.00

SILVESTRSKI POHOD

zbor pred Osetovo
vilo

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

Občina Vransko
(03 703 12 80)
Folklorno društvo
Vransko, Župnijska
Karitas Vransko,
Občina Vransko
(041 270 546)
Planinsko društvo
Vransko
(041 464 185)
Planinsko društvo
Vransko
(041 464 185)
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...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC
 Na Andreja (30. 11.) sneg – z žitom kreg. 


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

 Kakršen adventni most, takšen post.

»Blagoslovljeni so tisti, ki lahko
dajejo, ne da bi si zapomnili, in
tisti, ki lahko sprejemajo, ne da bi
pozabili.«
Elisabeth Bibesco

KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.

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

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora:
Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna
fotografija: avtorica Saša Zidanšek Obreza. Poštnina plačana pri pošti
3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in
slovnično formo. Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju
neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu
posameznika ali institucije. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo
stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine
Tabor. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev
(društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski
obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje
do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcinatabor.si.

Velikost
oglasa

Objava
oglasa

Objava
oglasa za
DOMAČE
SUBJEKTE

1/1 stran

90 €

63 €

1/2
strani

50 €

35 €

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

1/4
strani

35 €

24,50 €

Fotografije v tokratni izdaji Novic: internet, OŠ Vransko-Tabor, Vrtec
Tabor, GZ Žalec, TD Tabor, DU Tabor, PGD Kapla - Pondor, Branka
Verdelj, ČZS.

1/8
strani

15 €

10,50 €

