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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE
Hladnejši del leta v letošnjem letu zaznamujejo
lokalne volitve. Predsednica Državnega zbora RS je
razpisala redne volitve v občinski svet in redne
volitve župana, ki bodo v nedeljo, 20. novembra
2022. Občinska volilna komisija Občine Tabor je
potrdila in objavila seznam potrjenih kandidatur.
Na lokalnih volitvah lahko volivci glasujete na
rednih voliščih (Dom krajanov Tabor, Gasilski dom
Kapla in Gasilski dom Loke), na volišču za
predčasno glasovanje, po pošti ali na domu.
Občinska volilna komisija je kot dan za izvedbo
predčasnega glasovanja za izvedbo lokalnih volitev
2022 določila SREDO, 16. november 2022, od 7. do
19. ure, na sedežu Občine Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo
osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni
imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na
svojem domu, če to sporočijo občinski volilni
komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja
(16. 11. 2022).

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki jim je odrejena
izolacija zaradi okužbe SARS-CoV-2, so v priporu,
zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v
socialnovarstvenem zavodu za institucionalno
varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji
najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (9. 11.
2022).
Vse informacije v zvezi z lokalnimi volitvami lahko
najdete na spletni strani Državne volilne komisije
ali spletni strani Občine Tabor pod logotipom
»Lokalne volitve 2022«.

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

IZ ŽUPANOVEGA KABINETA 43
Spoštovane in spoštovani.
Poslušam modrovanja občank in občanov o
financiranju različnih projektov v naši občini in
opažam, da si mnogi napačno predstavljajo po
kakšnih kanalih, od kod in zakaj pridobivamo
dodatna, tj. sofinancerska sredstva za posamezne
projekte. Zato bi želel na kratko pojasniti, kako je s
tem. Konkretno v zvezi z Jurijevim trgom, saj so se
porajala vprašanja, zakaj teh sredstev nismo raje
namenili izgradnji prizidka šole.
Že nekajkrat je bilo napisano in povedano, da je
občina v letu 2020 uspešno kandidirala na Javni
poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD.
Sredstva za sofinanciranje dodeljuje Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Tematska področja, ki so bila razpisana v okviru
javnega poziva, so bila: ustvarjanje novih delovnih
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mest, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja
vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Ker si je občina v okviru načrta razvojnih
programov zadala nalogo, da uresniči projekt
izgradnje Jurijevega trga, je bilo treba v okviru
danih možnosti javnega poziva poiskati tematsko
področje, ki bi bilo najustreznejše za načrtovano
investicijo. Posamezna operacija, ki se prijavlja na
javni poziv, se mora namreč nanašati le na eno
tematsko področje, en ukrep in en cilj, vendar
lahko s svojimi aktivnostmi in rezultati podpira cilje
in kazalnike tudi drugih tematskih področij.
Naš osrednji cilj je bil torej izgradnja trga, kot
središčnega prostora lokalne skupnosti, ki bo
namenjen za uresničevanje raznih aktivnosti,
katere bodo prinašale dodano vrednost lokalni
skupnosti in jo posledično bogatile. V mislih imamo
razne prireditve, proslave, protokolarne dogodke,
razstave, izobraževalne, promocijske in prodajne

aktivnosti. Poleg tega bo trg nudil počivališče,
predvsem pa varno zatočišče šolarjem, ki so se
doslej pred in po pouku zadrževali v neposredni
bližini ceste.
Uvrstitev investicije v tematsko področje, še zdaleč
ni tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled. Ker je
bilo v našem primeru najustreznejše tematsko
področje »Večja vključenost mladih, žensk in
drugih ranljivih skupin«, je bilo v prijavi na razpis
treba skrbno in preudarno zapisati zgodbo, ki bo
zadostila pogojem sofinanciranja in ki bo
nenazadnje tudi všečna ocenjevalni komisiji. Glede
na dane možnosti bi bilo v tem primeru nemogoče
na razpis prijaviti npr. projekt za razširitev
prostorskih kapacitet osnovne šole, za katerega se
vsi strinjamo, da je še kako pomemben.
Zaradi vsebinsko omejenih področij sofinanciranja
investicij se mora občina v večini primerov ravnati
po načelu “vzemi ali pusti” in v okviru ponujenega
poskrbeti za čim večji izplen sredstev za začrtano
investicijo. Upravičenci do črpanja sredstev so
lahko pravne osebe javnega in zasebnega prava,
nevladne organizacije, institucije regionalnega
razvoja in fizične osebe − samostojni podjetniki,
zato se masa razpisanih sredstev razdeli med vrsto
vlagateljev iz občin SSD. Poleg tega obstajajo tudi
omejitve pri višini sofinanciranja investicij.

trenutku nahajajo na vrhu njene prioritetne
lestvice.
Če povzamem, so sredstva vedno namenska. Tudi
v primeru sofinanciranja projekta izgradnje
kolesarskih stez s pomočjo EU sredstev lahko in
moramo zgraditi izključno kolesarske steze in ne
šole, kanalizacije ipd. Žal, pri večini razpisov glede
vsebin ni velikega manevrskega prostora in se je
potrebno odločiti, ali bo občina realizirala projekt,
ki ga razpisi dopuščajo, ali bo sredstva dobil nekdo
drug.
Seveda, vseskozi budno spremljamo objave
razpisov in čakamo na ugodno priložnost za
pridobitev finančnih sredstev tudi za ostale
pomembne projekte. Žal, je v večini primerov tako,
da so razpisni pogoji prilagojeni večjim občinam,
saj so vnaprej določene minimalne vrednosti
investicij, katerih pa manjše občine zaradi
omejenosti proračunskih sredstev in zadolževanja
ne moremo izpolnjevati.
Razpisi za dodelitev sofinancerskih sredstev so bili
in bodo, zato optimistično zremo v prihodnost in
čakamo na pravo priložnost, da zgrabimo tistega
pravega in uresničimo naslednji projekt na lestvici
lokalnih potreb.
Marko Semprimožnik, župan

Zaradi vsega tega občina ne more vedno prijavljati
projektov na posamezen razpis, ki se v danem

OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA
OBVESTILO O SPREMEMBI V ZVEZI Z IZDAJANJEM URADNIH OBJAV OBČINE TABOR
Občina Tabor zasleduje trajnostno in gospodarno
poslovanje, zato bodo v prihodnje Uradne objave
Občine Tabor izhajale samo še v elektronski obliki.
Objavljene bodo le na spletni strani občine na
naslovu:
www.obcina-tabor.si/uradne-objave-

obcine-tabor in ne več v tiskani obliki, kot sestavni
del Novic izpod Krvavice.
Občinski svet Občine Tabor je na svoji 24. redni seji
26. septembra 2022, sprejel Sklep št. 24/7/2, ki se
glasi: Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o
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spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
in izdajanju občinskega glasila. Sklep je bil objavljen
v Uradnih objavah Občine Tabor 3. oktobra 2022,
št. 10/22.
V občinskem glasilu se bodo v prihodnje tako
navedli samo osnovni podatki uradnih objav in
nazivi sprejetih vsebin, ki jih opredeljuje 17. člen
zgoraj navedenega odloka, to je statutov,
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poslovnikov, odlokov, odredb, pravilnikov, navodil,
proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega
računa, prostorskih in drugih načrtov, aktov v zvezi
z volitvami, referendumi, ljudsko iniciativo, drugih
aktov ali posamičnih sklepov, javnih razpisov,
javnih natečajev ter drugih objav, ki jih je potrebno
po zakonu ali predpisih javno objaviti.
Saša Zidanšek Obreza

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

POTRJENE KANDIDATURE ZA ŽUPANA IN OBČINSKI SVET OBČINE TABOR
Občinska volilna komisija je dne, 20. 10. 2022,
pregledala in potrdila naslednje vložene
kandidature za župana:

3. JERNEJ GROBLER
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI (NSi)

1. MARKO SEMPRIMOŽNIK
Predlagatelj: URŠA SEMPRIMOŽNIK IN SKUPINA
VOLIVCEV ter Občinski svet Občine Tabor

4. TADEJ LUKMAN
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)

VOLILNA ENOTA 1: TABOR
1. VANJA LEDNIK
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
2. PETER JEZERNIK
Predlagatelj:
SLOVENSKA
STRANKA (SDS)

DEMOKRATSKA

5. STANISLAV PETRIČ
Predlagatelj: TOMAŽ PETRIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
VOLILNA ENOTA 2: OJSTRIŠKA VAS
1. BORUT ŽLABER
Predlagatelj:
SLOVENSKA
STRANKA (SDS)

DEMOKRATSKA
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2. LOVRO LESKOVŠEK
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
3. JURE VRANIČ
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI (NSi)
VOLILNA ENOTA 3: KAPLA
1. ZVONKA DRČA
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
2. IVAN HRASTNIK
Predlagatelj: MOJCA HRASTNIK IN SKUPINA
VOLIVCEV
3. URŠKA ROTAR
Predlagatelj:
SLOVENSKA
STRANKA (SDS)

VOLILNA ENOTA 5: MIKLAVŽ PRI TABORU
1. LEOPOLD MIKEK
Predlagatelj:
SLOVENSKA
STRANKA (SDS)

DEMOKRATSKA

2. MATEJA CESTNIK
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
VOLILNA ENOTA 6: LOKE
1. PETER CAFUTA
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)
2. DAVORIN DRNOLŠEK
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI (NSi)

DEMOKRATSKA

4. MATEJ ŠTRAJHAR
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI
DEMOKRATI (NSi)
VOLILNA ENOTA 4: PONDOR

VOLILNA ENOTA 7: ČRNI VRH
1. BOŠTJAN KREČA
Predlagatelj:
SLOVENSKA
STRANKA (SDS)

DEMOKRATSKA

2. JANEZ ŠMIT
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)

1. ŽAN GROBLER, mag.
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)

Alenka Kreča Šmid

NOVO KOLESARSKO POSTAJALIŠČE PONDOR
kolesarsko postajališče, ki je namenjeno vsem, ki si
želijo oddiha med rekreacijskimi aktivnostmi.

Izven naselja Pondor, na robu rečnega okljuka, na
znani lokaciji, kjer je tudi dostop do brežine reke
Bolske, smo uspešno zaključili nov projekt. Občani
in obiskovalci naše občine smo pridobili novo

Odločili smo se utrditi površino, postaviti manjši
lesen kozolec, vanj pa namestiti večjo mizo in klopi,
ki bodo lahko služile za počitek, manjše okrepčilo
ali pa prijeten klepet v naravi. S trenutnim stanjem
razvoj lokacije še ni končan. V prihodnosti je
predvidena namestitev pitnika, igral ter fitnesa na
prostem. Za razvoj lokacije je Občina Tabor z
občanom sklenila služnostno pogodbo, kjer je
predvidena kasnejša odmera zemljišča ter odkup.
Pri uspešni izpeljavi projekta bi se zahvalil vsem
sodelujočim.
Žan Grobler, podžupan Občine Tabor
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OTVORITEV LOKALNE CESTE SPODNJA HOSTA - URANKAR,
ODSEK MIKLAVŽ PRI TABORU - MARIJA REKA
Na petek, 21. 10. 2022, je potekala slavnostna
otvoritev novega asfaltiranega cestnega odseka
Miklavž pri Taboru - Marija Reka, na lokaciji
»Čeren«, v dolžini 1616 m.

Ta makadamski odsek (Miklavž pri Taboru - Marija
Reka) je bil v Občini Tabor eden izmed najbolj
potrebnih odsekov za ureditev. Odsek je bil, kljub
večletnim sanacijam po neurjih in krpanju udarnih
jam režijskega obrata, vsako leto v slabšem stanju.

izvajalo podjetje PR Projekt s. p. Končna vrednost
del je znašala 244.523,00 EUR.
Ob petju Reških slavčkov ter blagoslovu duhovnika
g. Lesjaka Matica sta trak slavnostno prerezala
svetnica Mateja Cestnik in župan Marko
Semprimožnik. Župan je v svojem govoru poudaril,
da je najpomembnejše to, da je s prenovo
poskrbljeno za varno cestno povezavo, ki bo lahko
služila še dolga leta. Po uradni otvoritvi so občani
pripravili bogato obložene mize, ob katerih je med
druženjem in ob zvokih harmonike stekel prijazen
pogovor.

Na podlagi varčevanja prejetih sredstev za
uravnoteženje razvitosti občin smo v letu 2022 le
pričakali realizacijo te nujne investicije. Na Portalu
javnih naročil smo izvedli javno naročilo ter za
izvajanje sklenili pogodbo z najbolj ugodnim
ponudnikom, podjetjem Tegar d. o. o. iz Žalca, ki je
z deli pričel v mesecu aprilu. Naloge nadzora je

Alenka Kreča Šmid

OZELENITEV JURIJEVEGA TRGA
Projekt
»Ureditev
Jurijevega
trga
in
Pešpoti Tabor-Ojstriška
vas, odsek Tabor« v teh
dneh vse bolj dobiva
svojo končno podobo.
Eden izmed pomembnih
ciljev naložbe je tudi
ohranjanje narave in
okolja in v zvezi s tem
zasaditev drevja in
grmovnic. Režijski obrat

občine je tako pričel z
zasajanjem slovenske
avtohtone drevesne
vrste lipovec, ki je
znana kot simbol
slovenske krajine. V
preteklosti je veljalo,
da so se pomembne
odločitve sprejemale
prav v zavetju lip in naj bo tako tudi pri nas.
Saša Zidanšek Obreza
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BREZPLAČNE STORITVE ZA NAŠE OBČANE

8

PREJELI SMO

VAM VAŠE OSEBNO IME NI VŠEČ ALI PA GA IZ KAKŠNIH DRUGIH RAZLOGOV ŽELITE
SPREMENITI?
Naše ime nas spremlja celo življenje. Pojem,
sestavo in določitev osebnega imena ter pogoje za
njegovo uporabo in spremembo ureja Zakon o
osebnem imenu. Osebno ime služi za razločevanje
ter identifikacijo fizičnih oseb. Državljanu
zagotavlja identiteto in ga je dolžan uporabljati.
Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka, ki
sta vsak zase lahko sestavljena iz več besed, ki
tvorijo celoto.
Najpogostejši razlog za spremembo osebnega
imena je še vedno sklenitev zakonske ali
partnerske zveze kot tudi razveze, se pa za
spremembo imena odločajo tudi posamezniki, ki s
svojim imenom niso zadovoljni, ga želijo skrajšati
ali pa se za drugo ime odločajo tudi na osnovi
numerologije. Postopek spremembe osebnega
imena je dokaj enostaven.
Zakon o osebnem imenu strogo določa pravila
glede izbire in spremembe osebnega imena. Ime ali
priimek lahko sestavlja tudi samostojna črka,
vendar zgolj na način, da je dodana imenu ali
priimku, ki sta sestavljena iz besede ali besed
oziroma nedeljivih celot. Državljan, ki ima ime in
priimek sestavljena iz več besed, lahko za pravni
promet izbere okrajšavo imena in priimka, vendar
tudi v tem primeru imena ali priimka ne more
samostojno sestavljati le okrajšava. Uporaba
številk ni dovoljena. Raba okrajšave in črke v
kombinaciji z besedo ali besedami namreč
zmanjšuje možnost nesporazumov, do katerih bi
lahko prihajalo, če bi posamezniki v pravnem
prometu nastopali zgolj s črkami ali okrajšavami
besede, pri čemer ločitev imena od priimka v
osebnem imenu praktično ne bi bila mogoča.
Poglejmo primer: Mojca Marija A. Kovač. Za pravni
promet ne moremo izbrati zgolj okrajšave – npr. M.

M. Kovač ali A. Kovač ali M. M. A. Kovač, lahko pa
izbere Mojca M. Kovač ali Mojca A. Kovač ali Marija
A. Kovač ipd.

Na upravni enoti lahko na osnovi zakona zavrnemo
ime, ki bi kršilo javno moralo in svoboščine drugih,
a se le malokrat srečujemo s takšnimi predlogi. Pri
izbiri osebnega imena namreč obstajajo zakonske
omejitve. Zaradi preprečevanja zlorab osebnega
imena, se sprememba osebnega imena ne dovoli
državljanu, ki je bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po
uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler
traja preizkusna doba ali pravne posledice
obsodbe. Izbrano osebno ime se lahko tudi zavrne,
v primerih najrazličnejših želja po nenavadnih
imenih (npr. Pes Fido), če je nemoralno in žaljivo za
posameznika in posledično ne zagotavlja varstva
človekovih osebnosti in dostojanstva, kar je
zapisano tudi v Ustavi RS. Obstajajo države, ki
imajo sezname prepovedanih imen.
Osebno ime je mogoče tekom življenja večkrat
spremeniti. Celotno osebno ime ali samo priimek
ali samo ime se spremeni na prošnjo državljana.
Vloga za spremembo osebnega imena se vloži na
kateri koli upravni enoti, krajevnem uradu v
Republiki Sloveniji ali na diplomatsko konzularnem
predstavništvu Republike Slovenije v tujini. Vlogo
lahko oddate tudi po elektronski poti s pomočjo
portala e-Uprava, kjer boste našli obrazec (za kar je
9

treba kvalificirano digitalno potrdilo). Prošnji ni
treba priložiti potrdila o nekaznovanosti (izda ga
Ministrstvo za pravosodje) in potrdila, da oseba ni
v kazenskem postopku (izda ga okrajno sodišče),
saj navedeni potrdili pridobi upravna enota sama
po uradni dolžnosti. V primeru, da pa naš državljan
prebiva v tujini, mora v postopku spremembe
osebnega imena priložiti potrdilo o nekaznovanju
tujega pristojnega organa.
Prošnjo za spremembo osebnega imena
mladoletne osebe (imena in/ali priimka) lahko
vložijo starši ali skrbnik oziroma skrbnica, če je
mladoletna oseba postavljena pod skrbništvo (s
tem mora soglašati tudi pristojni center za socialno
delo). Če je otrok že dopolnil devet let, mora tudi
sam podati izjavo, da se strinja s spremembo
osebnega imena. Za spremembo otrokovega
osebnega imena mora biti dano soglasje obeh
staršev. Če ta živita ločeno, vlogo vloži tisti od
staršev, pri katerem otrok živi oziroma, ki mu je
zaupan v varstvo in vzgojo, če s tem soglaša tudi
drugi od staršev. Če se starša ne moreta
sporazumeti glede spremembe osebnega imena
otroku, potem jima sporazumno odločitev pomaga
doseči center za socialno delo. Zakon jasno določa,
kdaj soglasje drugega od staršev ni potrebno, in
sicer v primerih, ko eden od staršev ni več živ, ni
znan, njegovega prebivališča ni mogoče ugotoviti
ali če mu je odvzeta starševska skrb.

Prošnja za spremembo osebnega imena se veže na
popolno poslovno sposobnost. V nekaterih
primerih (s sklenitvijo zakonske ali partnerske
zveze ali starševstvom na podlagi sodbe sodišča),
ko posameznik pridobi popolno poslovno
sposobnost pred polnoletnostjo, se takim
posameznikom omogoča samostojno vlaganje
prošenj za spremembo osebnega imena, po drugi
strani pa je to onemogočeno polnoletnim
posameznikom, ki poslovne sposobnosti nimajo ali
je niso pridobili.
Sprememba osebnega imena velja za popolno
poslovno sposobne osebe od dneva vročitve
odločbe, za mladoletne osebe pa od dokončnosti
odločbe o spremembi osebnega imena. Taksa za
spremembo osebnega imena na podlagi odločbe
znaša v skupnem znesku 54,90 evra. Ob vsaki
nadaljnji spremembi osebnega imena, izdani na
zahtevo posameznika, je treba plačati dvakratno
vrednost takse (skupaj 109,30 evra).
Na Upravni enoti Žalec ugotavljamo, da so
državljani na našem območju precej zadovoljni s
svojimi imeni. V preteklem letu smo na podlagi vlog
o spremembi imena le-tega spremenili 50 osebam,
v tem letu pa 51 osebam.
Simona Stanter, načelnica

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED
10. SEPTEMBROM IN 10. OKTOBROM 2022
V soboto, 17. septembra, je v Kostanjevici na Krasu
potekala prireditev »Vi ste srce Krasa«, ki so ga
organizirale občine Miren - Kostanjevica, Renče Vogrsko in Komen, v zahvalo vsem gasilcem, ki so
priskočili na pomoč pri gašenju požara na Krasu.
Prireditve so se udeležili tudi gasilci iz naše gasilske
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zveze. V požaru na Krasu je sodelovalo kar 370
operativnih članov iz GZ Žalec.
V soboto, 17. septembra, so se predstavniki
Gasilske zveze Žalec udeležili praznovanja 70letnice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bukovje

v Gasilski zvezi Križevci na Hrvaškem, s katero je
Gasilska zveza Žalec pobratena.
V soboto, 17. septembra, je v Poslovni coni
Arnovski gozd potekalo Mladinsko tekmovanje GZ
Žalec in 14. pokalno tekmovanje mladine
Savinjsko-Šaleške regije. Tekmovanja se je
udeležilo 21 ekip pionirk in pionirjev ter 14 ekip
mladink in mladincev iz Gasilske zveze Žalec. Iz
ostalih treh gasilskih zvez Savinjsko-Šaleške regije
je tekmovalo 16 ekip pionirk in pionirjev ter 12 ekip
mladink in mladincev.
Prve tri ekipe v posamezni kategoriji v pokalnem
tekmovanju:
• pionirji: 1. Šoštanj - mesto, 2. Grajska vas 1, 3.
Gomilsko;
• pionirke: 1. Gomilsko, 2. Andraž nad Polzelo in
3. Šoštanj - mesto;
• mladinci: 1. Šoštanj - mesto, 2. Kapla - Pondor,
3. Velenje;
• mladinke: 1. Šmartno od Paki, 2. Velenje, 3.
Polzela.
Prve tri ekipe na tekmovanju GZ Žalec:
• pionirji: 1. Grajska vas 1, 2. Velika Pirešica, 3.
Ponikva pri Žalcu;
• pionirke: 1. Grajska vas, 2. Andraž nad Polzelo,
3. Trnava;
• mladinci: 1. Drešinja vas, 2. Prekopa - Čeplje Stopnik, 3. Andraž nad Polzelo;
• mladinke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Ponikva pri
Žalcu, 3. Parižlje - Topovlje.

V petek, 30. septembra, smo v Grižah organizirali
slovesno podelitev listin za tečajnike, ki so uspešno
zaključili 92-urni tečaj za višjega gasilca. Prireditev
je potekala v spomladanskem času. V GZ Žalec smo
s tem dobili kar 28 novih višjih gasilcev.
V soboto, 1. oktobra, je na Polzeli potekalo izbirno
tekmovanje GZ Žalec v ciklusu tekmovanj za
memorial Matevža Haceta 2022/2023. Rezultati v
posamezni kategoriji:
• članice A: 1. Kapla - Pondor, 2. Andraž nad
Polzelo, 3. Polzela;
• člani A: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Dobrovlje, 3.
Kapla - Pondor;
• članice B: 1. Andraž nad Polzelo;
• člani B: 1. Levec, 2. Braslovče.
V soboto, 1. oktobra, je v Rečici ob Savinji potekalo
mladinsko regijsko tekmovanje, na katerem je
sodelovalo 12 tekmovalnih enot iz GZ Žalec. Na
državno tekmovanje so se uvrstili:
•
•
•
•

pionirke: Andraž nad Polzelo in Trnava;
pionirji: Grajska vas;
mladinke: Andraž nad Polzelo;
mladinci: Drešinja vas in Andraž nad Polzelo.

V nedeljo, 2. oktobra, je v Latkovi vasi potekalo
regijsko člansko tekmovanje, na katerem je
tekmovalno 13 tekmovalnih enot iz GZ Žalec. Na
državno tekmovanje so se uvrstili:
•
•
•
•
•
•

starejše gasilke: Kapla Pondor in Grajska vas;
starejši gasilci: Zabukovica;
članice A: Andraž nad Polzelo in Kapla - Pondor;
člani A: Andraž nad Polzelo in Kapla - Pondor;
članice B: Andraž nad Polzelo;
člani B: Levec in Braslovče.

Tekmovalne enote iz GZ Žalec so dosegle vrhunske
rezultate, saj je sedem enot pridobilo naziv regijski
prvaki. Na državno tekmovanje se jih je udeležilo
kar 16, kar je preko 60 %. Državno tekmovanje bo
potekalo 23. in 24. septembra 2023 v Gorji
Radgoni.
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V četrtek, 6. oktobra, je v avli Doma II. slovenskega
tabora potekala novinarska konferenca, na kateri
smo ponosno sporočili, da smo bili izbrani za
gostitelje XVII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije
2023. Kongres poteka vsakih pet let. Gostili ga
bomo 6. in 7. oktobra 2023 v Žalcu. Dogodek so
predstavili
Edvard
Kugler,
predsednik
Gasilske
zveze Žalec,
Janko
Cerkvenik,
predsednik
Gasilske
zveze Slovenije, Janko Kos, župan Občine Žalec, ki
je novinarje nagovoril v imenu vseh
spodnjesavinjskih občin, ter vodja Izpostave
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
v Celju, mag. Natalija Plemenitaš Fuchs.

V petek, 7. oktobra, je na celjskem sejmišču
potekalo srečanje prostovoljcev in članov
reprezentance Gasilske olimpijade, ki je bila julija v
Celju. Pri organizaciji olimpijade je sodelovalo 160
gasilk in gasilcev iz Gasilske zveze Žalec.
V obdobju mesečnega poročila so operativne
enote Gasilske zveze Žalec opravile 31
intervencij.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 22 dogodkov, kjer je bilo
obvezno ukrepanje gasilcev, v GPO Braslovče
so imeli šest dogodkov, v GPO Polzela dva, v
GPO Tabor so imeli eno intervencijo, v GPO
Vransko pa intervencij niso imeli.
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z
javnostmi in Sabina Sorčan, strokovna sodelavka
GZ Žalec

JESEN V DOMU STAREJŠIH
V mesecu septembru smo lepe, tople in sončne
dneve izkoristili za sprehode v okolici doma in
posedanje na naših klopeh v parku. Če nam jo je
vreme zagodlo, pa smo se družili v skupnih
prostorih, dokler ni v dom udaril koronavirus, ki pa
na srečo, kot kaže, ni pustil večjih težav prebolelim.
Pred vdorom virusa nas je redno, tedensko,
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obiskoval tudi Jernej Pikel s svojo harmoniko in
čudovitim glasom. Stanovalci zelo radi prihajajo na
urico petja oz. pevske vaje, kakor jim pravijo. Tudi
gospa Valerija iz Žalske knjižnice je prišla k nam na
obisk na bralno urico. Tudi nje so bili stanovalci po
dolgem poletju neizmerno veseli.

Po dolgem času nas je obiskal kuža Oli s svojo
vodnico Jano Miklič. Skupaj tvorita krasen
terapevtski par. Vodnica k nam prihaja, da izvaja
terapije s pomočjo živali, saj ima Oli naziv
terapevtski pes. Vodniki in psi so za svoje delo
ustrezno strokovno izobraženi. Društvo Tačke
pomagačke, katere člana sta tudi Jana in Oli, je
prostovoljno društvo, ki s pomočjo psov opravlja
terapevtsko delo že v 126 ustanovah po Sloveniji.

depresivni, vdani v usodo, žalostni, se nasmejijo, ko
izvaja svoje trike. Kužki pomagajo pri rehabilitaciji
in pri vajah fine motorike, spomina.

Oli je kuža mešanček in zelo prijazen ter ubogljiv
kuža. Stanovalci so zelo veseli, kadar jih obišče.
Kuža jih ne samo razveseljuje, ampak tudi
opogumlja, pripomore k dobremu vzdušju, prinaša
energijo in živahnost v dom. Ljudje, ki so

Kmalu se nam bodo pridružili na srečanjih tudi
otroci iz osnovne šole, ki nam bodo s svojo
igrivostjo zagotovo pričarali lepo preživete urice.

Kar nekaj dejavnosti smo izvedli, nekaj pa smo jih
morali preložiti na kasnejši čas, ko bodo razmere to
dopuščale. V naslednjih jesenski mesecih imamo še
kar nekaj aktivnosti. Upam, da nam jih uspe izvesti
vsaj nekaj.

Liljana Koban
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OBISK PRVOŠOLČKOV V OBČINSKI KNJIŽNICI TABOR
V tednu otroka smo v Občinski knjižnici Tabor
gostili 1. razred POŠ Tabor. Na obisk je prišlo 22
prvošolčkov. Kot knjižničarka sem jim predstavila
knjižnico, povedala sem jim, kaj vse si lahko
izposodijo, kako so knjige označene in zložene na
policah. Govorili smo o bontonu otrok v knjižnici in
pravilnem rokovanju z gradivom. Nekaj besed smo
namenili poklicu knjižničarja, saj je otroke
zanimalo, kaj vse knjižničar počne. Nekaj jih je z

navdušenjem povedalo, da bodo, ko odrastejo,
postali knjižničarji. Za konec so otroci z veseljem
prisluhnili še ljudski pravljici, katere pomembno
sporočilo je bilo, da je vselej treba izkazovati
hvaležnost. Ob odhodu smo se drug drugemu
zahvalili in poslovili z željo, da se kmalu srečamo
med knjižnimi policami.
Nataša Koren

V OSREDNJI AZIJI, PO SVILNI CESTI
(nadaljevanje potopisa objavljenega v prejšnji številki Novic in v Novem tedniku, 8. 9. 2022)
Od rumene stepe do bistrih jezer in rdečega
kanjona
Kazakhstan je deveta največja država na svetu,
velik za približno 134 Slovenij. Zaradi ogromnih
razdalj sva se odločili, da se po ogledu milijonskega
mesta Šimkent, ki leži blizu meje, pomakneva le na
vzhod, proti bivšemu glavnemu mestu Almaty, po
14

domače Alma-Ata. Do leta 1997 je mesto služilo kot
prestolnica, dokler ni vlada te preselila severneje.
Jutro v udobnem spalnem vlaku in prvi sončni žarki
so razkrili širino izsušene in rumenkaste
kazakhstanske stepe, ki je bila naša zvesta
spremljevalka vseh štirinajst ur, kolikor je trajala
pot. Prihod v Almaty je bil glasen in železniška

postaja ni dajala vtisa svetovljanskega mesta, ki sva
ga doživeli kasneje ob prihodu v center. Almaty leži
v gorskem območju južnega Kazahstana, v bližini
meje s Kirgizistanom in velja za kazakhstansko
zgodovinsko, kulturno in izobraževalno središče. To
je posledica njegove lokacije ob zgodovinski svilni
cesti, ki se je vila tudi skozi tamkajšnje južne kraje.
Številne moderne kavarne in restavracije ter zelene
javne površine ustvarjajo evropsko vzdušje zaradi
raznolikih pokrajin, ki obdajajo mesto. To služi kot
odlično izhodišče za obisk številnih bližnjih
nacionalnih parkov. Le streljaj iz mesta in že sva se
najprej povzpeli do Velikega jezera Almaty, ki služi
kot glavni vodni vir za celotno regijo. Na višini 2511
metrov ga je možno doseči tudi z avtom, zato s
svojo mlečno modro barvo in obdan z gorskim
pasom pokončnih iglavcev privablja predvsem
mestne obiskovalce. V nadaljevanju sva med
vožnjo do tri ure oddaljenega jezera Kolsai sklenili,

da je lepoto možno najti tudi v prostranosti
praznine. Rastlinsko pusta pokrajina ob prašni
asfaltirani cesti se je namreč spreminjala vsako uro,
ob spremljavi igre sonca in oblakov. Destinacija je
še posebej priljubljena med domačimi turisti, ki so
na jezeru Kolsai hiteli z najemom čolnička ter

dodobra zapolnili smaragdno zeleno vodno
gladino. Le za ovinkom, v globini, se je odprl
petdeset kilometrov dolg kanjon Charyn, katerega
rdeč peščenjak sta milijone let razjedali voda in
zima ter ga preoblikovali v širok hodnik, na obeh
straneh obdan z nenavadnimi oblikami kamnitih
struktur v prevladujoči rdeči barvi. Še obvezna
fotografija z lovskim orlom v roki, ki je za potrebe
fotošutinga elegantno razprl svoja krila v razponu
dveh metrov. Asfaltirana cesta se je kmalu
sprevrgla v tresajoč makadam, vse do meje s
Kirgizistanom,
kjer Kitajska
pospešeno
gradi
novo
svilno cesto.
Ko si želiš
višje,
med
oblake
»Dekleti,
pohiteti
morata,« so naju z nasmeškom opozorili vojaki. Za
prečkanje meje sva izbrali manjši prehod,
popoldne odprt le do šeste ure. Zagata je nastala,
ker ni bilo več možno najti javnega prevoza, s
katerim sva od meje nameravali nadaljevati pot v
dve uri oddaljeno mesto Karakol. Z izzivom sva bili
sicer seznanjeni predhodno, a sva zaupali, da naju
bo rešilo vesolje kot že neštetokrat poprej. Več
sreče kot pameti, saj je deset do šestih kot v filmu
na mejni pregled zapeljal že skoraj antični Audi.
Vojaki so ga obkolili in za naju izprosili prevoz. Za
pravi denar vse, si je verjetno mislil Urmut in naju
naložil na zadnji sedež. V prtljažniku je tovoril polne
kanistre bencina, ki ga je po ugodnejši ceni kupil
čez mejo, za preprodajo pri znancih doma. Urmutu
se je kolcalo po sovjetskih časih, češ da je takrat
dobro služil, zdaj pa delovnih mest ni, povprečna
kirgizistanska plača pa znaša okoli 300 evrov. Vsak
kilometer vožnje je v nama zbudil večje veselje. V
Karakolu se je pogled uprl v hribe in zasnežene
vrhove, ki sva jih tako pričakovali. Želeli sva se
povzpeti vsaj na 3900 metrov, na prelaz Ala-Kul v
gorovju Tien Shan. Zadali sva si, da pot z višinsko
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razliko 1400 metrov prehodiva v dveh dneh in v ta
namen najeli opremo za kampiranje. Namreč,
šotor lahko postaviš kjerkoli na poti. Ala-Kul
trekking pohodnika vodi mimo rajskega
ledeniškega jezera Ala-Kul. Na 3500 metrih sva ga
dosegli konec prvega dne, ob nalivu sodre in precej
nižjih temperaturah. Hvaležnost naju je oblila
naslednje jutro, ko sva se zbudili tik ob kristalno
mirni gladini vode in nato še z vzponom na prelaz
zagledali svetlikajoče se vrhove mogočnih štiri
tisočakov. Pot na obeh straneh prelaza je
vznemirljiva, saj vodi skozi najlepše iglaste gozdove
in travnike dolin Altyn Arashan ter Karakol,
pokrajina pa je posejana z divjimi cvetovi različnih
barv, deročimi rekami, osamljenimi vročimi vrelci
in jurtami nomadske skupnosti. Na nadmorski
višini, ko se raven kisika v krvi že zniža in se korak
upočasni, se bujna zelena dolina odpre v alpske
travnike, posute z brinovimi grmi in melišči.

Naravnim lepotam ni bilo konca. Za predzadnjo
postojanko sva si izbrali jezero Issyk-Kul, ki v
prevodu pomeni toplo jezero. Je sedmo najgloblje
jezero in drugo največje slano jezero na svetu, na
nadmorski višini 1607 metrov. V vidnem polju
očesa se je razprostirala modra barva vseh
odtenkov, medtem ko se je v ozadju šopirila
rdečkasta skalna formacija pravljičnega kanjona.
Južna obala jezera, kjer sva se ustalili v udobnih
jurtah, je divja in infrastruktura ni razvita kot na
bolj turistični severni strani. Tu le s težavo najdeš
pedolin ali pa kolo za popestritev dopusta. Stopala
so si odpočila in telo se je umirilo za zaključek
odisejade v Biškeku, prestolnici Kirgizistana. Čas v
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prikupnem in modernem mestu z dolgimi ulicami
in zgovornimi kipi sva izkoristili za zadnje nakupe
rokodelskih del.
Identiteta
Presenetljiva je raznolikost tamkajšnje sestave
prebivalstva. Narodi so prehajali meje zaradi
zgodovinskih in geografskih dejavnikov ter ustvarili
novo realnost. Zdi se, da je to najbolj izrazito v
Uzbekistanu. Kamron, ki naju je pozdravil v hostlu,
je recimo izpostavil, da so mu všeč dekleta, ki
sledijo smernicam t. i. grobe mode − ostrih
obraznih potez z bogatimi obrvi − to naj bi še
posebej krasilo dekleta tadžikistanskih korenin.
Tri države so večinsko muslimanske. Vsaka ima svoj
jezik, vsi pa spadajo v skupino turških jezikov. V
uradni rabi je tudi ruščina. Mlajše generacije, ki
niso nikoli živele v Sovjetski zvezi, ruščino vse
pogosteje uporabljajo kot svoj prvi jezik. To jim
omogoča boljši dostop do znanja in služb, služi pa
tudi kot statusni simbol. Strah, da bodo prvotni
jeziki nekega dne pozabljeni, ni odveč. Poleg jezika
je močan ruski vpliv, ki je v regiji sicer prisoten šele
od poznejšega devetnajstega stoletja, viden tudi na
področju trgovine. Bogata z naravnimi viri je regija
že v sovjetskih časih do leta 1991 služila predvsem
kot vir surovin. Vera je bila takrat prepovedana, z
izjemami. Danes se vpliv na neodvisne države širi iz
okoliških velesil, iz Kitajske, Irana, Turčije in tudi
ZDA. Osamljeni niso niti protesti, ki vzniknejo vsake
toliko časa in jih vlade skušajo zatreti. Toda
ogromne zastave na trgih večjih mest opominjajo
svet na lastno in ponosno identiteto teh držav.
Ob koncu tako raznolike poti ni težko zbrati vtisov,
a težje je ubesediti to veliko doživetje. Najbolj me
je presenetilo lahkotno premagovanje kilometrov
in naravne veličine ter spoznanje, kako mali v
resnici smo na dnu kanjona. In seveda domačini, ki
so najbolj prijazni, gostoljubni ter vedno
pripravljeni priskočiti na pomoč. Dobri so kot
kirgizistanski kruh.
Maja Drča

Z MAJHNIMI DEJANJI DO VELIKIH PRIHRANKOV PRI KUHANJU
Ob vse večjih podražitvah energentov se vedno več
gospodinjstev sprašuje, kako prihraniti pri energiji.
Čeprav se zdi, da lahko posamezno gospodinjstvo
privarčuje le malo energije, raziskave kažejo, da ni
tako. Privarčujemo lahko pri ogrevanju prostorov,
razsvetljavi in pri vseh gospodinjskih opravilih. Tudi
vsakodnevna priprava hrane terja znatne količine
energije,
zato
v
prispevku
podrobneje
spregovorimo o možnostih za prihranke pri
kuhanju in zakaj je pomembno, da poznamo
vsebino novih energijskih nalepk, ki nam povedo,
koliko energije porabi posamezen gospodinjski
aparat in koliko lahko v gospodinjstvu prihranimo s
pravilno izbiro le-teh.
Pri kuhanju največkrat uporabljamo vodo.
Pomembna lastnost vode je, da je pri normalnih
pogojih ne moremo segreti na višjo temperaturo
od vrelišča (100 °C). Z intenzivnejšim gretjem
povzročimo le burnejše vretje, hrana pa se med
burnejšim vretjem ne bo prej skuhala. Izgube
energije zaradi izparevanja vode lahko delno
zmanjšamo tako, da posodo pokrijemo. To lahko
storimo med kuhanjem in tudi pred zavretjem
vode.
V posodah, ki jim po domače pravimo
ekonomlonci, se zaradi vodne pare poveča tlak,
zato lahko voda vre pri višji temperaturi in hrana se
tudi prej skuha. Tako privarčujemo do polovico
potrebne energije za kuhanje.
Kaj lahko torej storimo, da prihranimo energijo?
Pomembno je vedeti naslednje:
• Količina vode za kuho naj ne bo po
nepotrebnem prevelika, saj je hrana, kuhana v
manjši količini vode, okusnejša.
• Kuhamo v pokritih posodah.
• Kadar je le mogoče, uporabimo ekonomlonec.

• Ko voda zavre, zmanjšajmo moč kuhalne plošče
oziroma plinskega gorilnika do točke, ko voda še
vedno vre.
• Hrana je okusnejša, če je ne razkuhamo. S
skrajšanjem časa kuhanja varčujemo z energijo
in svojim časom.
Običajno na našo odločitev pri nakupu štedilnika ali
pečice vpliva predvsem cena, kar pa ni vedno
najugodnejša rešitev. Ob nakupu ne bi smeli
pozabiti na stroške za energijo, ki nam jih bo
prinesla slabo izolirana pečica ali pa kuhalna plošča
s slabim izkoristkom.
Kaj moramo vedeti o klasičnem električnem
štedilniku?
Izkoristek navadnih električnih plošč ne presega
niti 50 odstotkov, izgubljena toplota se porazgubi
po drugih delih štedilnika, pravimo, da pobegne
mimo loncev. Druga značilnost klasičnih grelnih
plošč je groba nastavitev njihove temperature.
Tipično lahko izbiramo le med tremi ali štirimi
stopnjami grelne moči.
Na kaj moramo biti pozorni oziroma kako
ravnamo?
• Velikost kuhalne plošče vedno izberemo glede
na premer naše posode. Majhna posoda na
veliki plošči pusti neizkoriščen obod, od koder
energija uhaja v zrak.
• S kuhanjem v pokriti posodi lahko zmanjšamo
porabo električne energije tudi do trikrat.
• Kuhalno ploščo izklopimo nekaj minut pred
koncem kuhanja, saj je v plošči dovolj toplote, ki
nam bo hrano skuhala do konca.
Kaj moramo vedeti o pečici?
Če smo električne kuhalne plošče obsodili kot
velike porabnike energije, lahko povsem enako
trdimo za klasične pečice.
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Za varčno in smotrnejšo
rabo pečic bi morali vedeti
predvsem naslednje:
• Pri pečicah, ki so dlje
časa v uporabi, je dobro
preveriti tesnjenje vrat.
• Kupujmo pečice z dobro
izoliranimi stenami in
večplastnimi stekli na
vratih.
• Vrata pečice med peko
odpremo čim manjkrat.
• Če imamo v pečici na
razpolago ventilator, ga uporabljamo čim
pogosteje.
• Če je le mogoče, pecimo več jedi hkrati.
• Za odtajevanje zmrznjenih jedi raje uporabimo
mikrovalovno pečico, če jo le imamo.
• Električno pečico izklopimo vsaj 10 minut pred
koncem peke, saj je v njej dovolj zraka, ki bo jed
spekel do konca.
• Jedi raje pogrevajmo na kuhalnih ploščah, kot v
klasičnih pečicah, še bolje v mikrovalovnih
pečicah.
Kaj je dobro vedeti o mikrovalovnih pečicah?
V njih peka poteka s pomočjo mikrovalov, ki
zanihajo molekule vode in tako povečajo
temperaturo jedi. Pri tem ostanejo vse snovi, ki ne
vsebujejo vode, hladne. To pomeni, da se v
mikrovalovni pečici posoda ne segreva. Pri tem
načinu segrevanja je potrebno veliko manj energije
za peko in pogrevanje hrane ter pripravo toplih
napitkov kot v klasičnih pečicah.
Primerjava različnih aparatov za kuhanje in peko
Prostor v pečici bomo najbolje izkoristili, če v njej
pečemo več jedi hkrati. Kozarec vode bomo do
vrenja najbolj učinkovito segreli v mikrovalovni
pečici ali grelniku vode. Za kuhanje testenin ali
zelenjave je priporočljivo, da vodo segrejemo v
grelniku vode ali mikrovalovni pečici, potem to
vodo prelijemo v posodo. Podatki v primeru
pogrevanja enolončnice in kuhanja kaše kažejo, da
je najučinkovitejši način raba mikrovalovne pečice.
Če primerjamo rabo štedilnikov, ugotovimo, da je
18

Slika 1. Končna poraba energije po namenih, Slovenija,
2019 [2]

raba energije indukcijskega štedilnika nižja od
klasičnega električnega štedilnika.
Gospodinjstva si danes težko predstavljamo brez
gospodinjskih aparatov, energija, ki jo pri
vsakodnevnem delovanju porabijo, pa predstavlja
pomemben delež v skupni porabi energije. Zaradi
tega je pomembno, da pri nakupu novega
gospodinjskega aparata razmislimo o nakupu
varčnega. Pri tem nam lahko pomaga energijska
nalepka, ki je enostaven grafični prikaz
najpomembnejših podatkov o rabi energije in
drugih standardiziranih podatkov za posamezne
gospodinjske aparate. Da bi se lažje odločili za
nakup varčnega gospodinjskega aparata, pa je
pomembno poznati njeno vsebino.
Viri
[1]
Frankowska, A., Rivera, X. S., Bridle, S.,
Kluczkovski, A. M., Tereza da Silva, J., Martins, C. A.,
Rauber, F., Levy, R. B., Cook, J., & Reynolds, C.
(2020). Impacts of home cooking methods and
appliances on the GHG emissions of food. Nature
Food,
1(12),
787–791.
https://doi.org/10.1038/s43016-020-00200-w
[2]
SURS (2021). Poraba energije in goriv v
gospodinjstvih.
Pridobljeno
10. 8. 2022:
http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/porabaenergije-goriv-v-gospodinjstvih-2
Ministrstvo za infrastrukturo,
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OBISKALA NAS JE ŠTORKLJA
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke:
 4. oktobra se je rodila 3.800 g težka in 53 cm velika deklica Vita
staršema Petri Omerzu in Pavlu Varganovu iz Miklavža pri Taboru.
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
TEDEN OTROKA – »SKUPAJ SE IMAMO DOBRO!«
Osrednja tema letošnjega Tedna
otroka je bila Skupaj se imamo dobro!
Vsi vrtci in šole so izvajali dejavnosti
na predlagano temo, zato tudi naš
Vrtec Tabor pri tem ni bil izjema.
Pestre dejavnosti so zajemale čisto
pravi kino s kokicami, športni dan v
telovadnici, obogatitveni dan na
temo VSI DRUGAČNI – VSI
ENAKOPRAVNI, dramsko igro ŠTIRI
MRAVLJICE (v izvedbi strokovnih
delavk in zajčkov), tek z obiskom
staršev otrok in čisto pravega zajčka.

Otroci vrtca so se imeli možnost
družiti z vsemi otroki vrtca, obiskati
vse igralnice in se udeležiti
dejavnosti, ki so jih zanimale. Znova
smo postavili košček nepozabnih
dogodivščin v mozaik naših najmlajših
otrok. To nas, strokovne delavce
vrtca, bogati in osrečuje. Z veseljem
lahko pritrdimo: SKUPAJ SE IMAMO
DOBRO!
Anuška Križnik, org. vodja Vrtca Tabor

ZDRAVSTVENA VZGOJA V VRTCU TABOR
V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje,
stališča in vzorce vedenja, katere večinoma
obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu določa
zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva
tudi na naslednje generacije.
V mesecu septembru smo gostili medicinsko sestro
iz ZD Žalec. Otroke drugega starostnega obdobja je
navdušila z demonstracijo pravilnega umivanja rok

ter to prek igre osmislila. Otroci so z veseljem
sodelovali in postavili sestri tudi nekaj vprašanj, na
katere smo skupaj iskali odgovore. Z veseljem
pričakujemo naslednji obisk, ko bo zdravstvena
delavka starejšim otrokom demonstrirala tudi
umivanje zob.
Anuška Križnik, org. vodja Vrtca Tabor

SPOZNAVAM POKLIC – MEDICINSKA SESTRA
V oddelku otrok 5–6 let je rdeča nit letošnjega leta
spoznavanje poklicev. Tokrat smo se seznanili s
poklicem medicinske sestre.

Naša igralnica se je spremenila v zdravstveni dom,
kjer smo uredili čakalnico, sprejemno pisarno,
ordinacijo in lekarno. Ob igri smo se spoznali z
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različnimi situacijami dela medicinskih sester in
zdravnikov. Spoznali smo pripomočke, npr.
stetoskop, zdravnika otorinolaringologa, si
izmišljevali različne bolezni, uporabljali povoje, se
seznanili s položajem nezavestnega človeka …
Spoznali smo medicinsko sestro Ano iz ZD Žalec, ki
nam je veliko povedala o pravilnem umivanju rok
in zakaj je to pomembno. Z vsakim otrokom
posebej si je umila roke in praktično pokazala, kako
si pravilno ter temeljito umiti roke.

Prek različnih fit metod smo spoznavali tudi dele
telesa, saj je to zelo pomembno znanje
zdravstvenih poklicev. Spoznali smo timus, žlezo
imunskega sistema, ki jo najdemo v prsnem košu in
jo enostavno spodbudimo s tapkanjem po njej. Z
veseljem vam pokažemo.
Bodite zdravi.
Zala: »Všeč mi je bilo, da sem se naučila, kako se
zvijajo povoji.«

Otroci oddelka 5–6 let, z Matejo in Romano

PRI ŽUPANU
V oddelku otrok 5–6 let smo se v septembru
spoznavali s krajem. Želeli smo raziskati, kaj nam je
všeč, in sprejeti, da so nam všeč različne stvari.
Naše predloge smo strnili v knjigo, ki je služila kot
protokolarno darilo županu. Zanimalo nas je, kaj
počne župan. Ker je delo župana zelo kompleksno
in težko razložljivo najmlajši publiki, smo spoznali
delček njegovega dela. Spoznali smo, da je župan
izvoljen in da sprejema različne ideje ter predloge
občanov.
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Temu se ni težko upreti in na plakat smo zlili svoje
ideje, kaj si v naši občini želimo. Želje otrok niso
vezane na denar in prostor, ampak so to ideje
iskrenih želja, izkušenj, priložnosti … Tako se je med
zapisanimi našlo letališče, železnica, bencinska
črpalka, vodnjak želja, travniki z metulji, kmetije,
konji in še bi lahko naštevali. Čeprav samo za en
dan, si želijo tudi otroških reči, kot je napihljiv grad
in avtomobilčke zaletavčke.

zabaval ob naših predlogih. Ni veliko obljubljal, nas
je pa poslušal in občudoval vse ideje. Razložil nam
je, da nekaj od zapisanega že imamo. Z novim
trgom dobimo vodnjak, ki bo izpolnjeval želje, s
tem pa prostor, kjer bi se lahko izpolnile tudi druge
ideje oz. želje otrok.
Zahvaljujemo se občinski upravi za sodelovanje.
Alen: »To je bil moj najboljši dan.«

S predlogi smo se odpravili k županu in mu jih
predstavili. Župan nas je z veseljem sprejel in se

Oddelek otrok 5–6 let, z Matejo in Romano

ZA EN DAN SMO POSTALI PRIHODNJI »OBRTNIKI«
V sredo, 28. 9. 2022, je na Osnovni šoli VranskoTabor (v okviru Tedna kulturne dediščine v
Sloveniji) potekal kulturni dan na temo obrtništva
na Vranskem in v Taboru. Učenci POŠ Tabor so
spoznavali
delo
različnih
obrtnikov
v
Taboru. Zjutraj so se zbrali v jedilnici šole, kjer so
osmošolci imeli predstavitev Ropretove žage, ki v
tem letu praznuje 150. obletnico obstoja.

Po malici so se učenci z učitelji odpravili na teren k
raznim obrtnikom.
S prvošolci smo se odpravili v Ojstriško vas, kjer
smo obiskali frizerki Brigito in Vaneso Povše.
Predstavili sta nam svoj poklic, nam naredili kitke in
s sprejem pobarvali lase.
Drugošolci so obiskali šiviljo Leo Rančigaj v Ojstriški
vasi, ki jih je prijazno sprejela na svojem domu in
predstavila svoje zanimivo delo.
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Učenci 3. razreda so si pozorno ogledali Ropretovo
žago.

Četrtošolci so obiskali čebelarja gospoda Danijela
Zupančiča. Tam so se urili v izdelovanju sveč. Prav
tako so pripravili medeni napitek, in sicer limonado
z medom.

Učenci 5. in 7. razreda so si ogledali muzej pri
gospodu Vidu Hanžiču. Spoznali so poklic kolarstva
in njegovo veselje do slikanja.

Gospod Martin Juhart je učencem 6. razreda
predstavil poklic mizarja.

Osmošolci so si z zanimanjem ogledali Strugarstvo
Basle in spoznali tudi poklic kovača.
Učenci 9. razreda so si ogledali strugarsko
delavnico Janeza Terglava in spoznali poklic
strugarja.

Po vrnitvi v šolo so se učenci preizkusili v raznih
spretnostih, ki so jih spoznali pri obrtnikih. Eni so
spletali kitke iz volne, drugi zabijali žeblje in
prepletali, izdelovali plakate, prtičke, ptičje hišice
in še marsikaj zanimivega. Skratka na kulturnem
dnevu so se imeli lepo in naučili so se marsikaj
novega.
Na fotografijah je razvidno, da so učenci uživali pri
spoznavanju poklicev. Vsekakor se moramo
zahvaliti vsem obrtnikom in gospodu Hanžiču, ki so
sprejeli našo prošnjo in bili pripravljeni predstaviti
svojo obrtniško ter ljubiteljsko dejavnost.
Manja Drnolšek v imenu kolektiva POŠ Tabor
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ŠPORTNI DAN UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA

Prvi teden v oktobru je Teden otroka. Na POŠ Tabor
smo v tem tednu za učence prvega vzgojnoizobraževalnega obdobja izvedli športni dan.
Osrednja tema so bile naravne oblike gibanja, kot
so: hoja, tek, skakanje, plazenje, plezanje …
V okviru športnega dne smo odšli na krajši pohod,
v telovadnici so se učenci preizkusili na poligonu,
na šolskem igrišču pa je potekalo delo po postajah.
Učenci so imeli zelo aktiven dan. Tudi vreme nas je
razvajalo.
Marjeta Terbovšek

MLAJŠI ŠOLSKI PLANINCI NA PRVEM POHODU V TEM ŠOLSKEM LETU
V petek, 7. 10. 2022, smo se s šolskimi planinci od
1. do 3. razreda po končanem pouku odpravili na
Goro Oljko. Ker se je pohoda želelo udeležiti kar 25
učencev, smo poleg šolskega prevoznika za pomoč
poprosili še starša enega od pohodnikov. Tako smo
se odpeljali do parkirišča na Dobriču. Pot smo
nadaljevali nekaj časa po cesti, nato po gozdni poti
do vrha. Tu smo se okrepčali z malico iz nahrbtnika,

seveda pa je bilo treba zapraviti denar, ki so ga
učenci prinesli s seboj. To je bil »zelo pomemben
del« pohoda, saj so si lahko kupili spominček (naj
bo to kamenček ali žogica) ali prigrizek. Po daljšem
postanku smo se odpravili nazaj do izhodišča, nato
pa se polni doživetij vrnili pred šolo.
Dva učenca sta podala svoj vtis s pohoda:
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»Na pohodu mi je bilo najbolj všeč, ko smo prispeli
na cilj – Goro Oljko. Motilo me je, ker se nekateri
fantje na cilju niso znali obnašati in so razbijali
steklenico, ki ni bila pospravljena. Za naslednjič bi
si želela, da bi se pohoda lahko udeležila tudi moja
psička Zvezda.« (Vesna Cafuta, 3.c)

»Všeč mi je bilo, ko smo se vzpenjali na Goro Oljko,
zato ker je bila pot zelo zanimiva.« (Luka Cafuta,
2.c)
Pohod sta vodila Stanko Križanec, PD Tabor, in
Manja Drnolšek.
Manja Drnolšek

PREDSTAVA MOTOVILČICA ZA MLAJŠE UČENCE
V sredo, 12. 10. 2022, so si učenci od 1. do 4.
razreda POŠ Tabor ogledali predstavo Motovilčica
v izvedbi Gledališča iz desnega žepka. Na dogodek
so se učenci pripravili z branjem zgodbe o
Motovilki. Na predstavi sta jih igralca Lucija Ćirović
in Boštjan Štorman popeljala v svet domišljije in
pravljičnih junakov. Glavna junakinja Motovilčica je
zaradi ukradenega motovilca morala k čarovnici, ki
jo je zaprla v stolp. Kot v večini pravljic, je tudi v tej
zgodbi, po številnih preprekah, deklico rešil princ.
Učenci so se nasmejali duhovitima igralcema.
Konec dober, vse dobro.

Marjeta Terbovšek

POHOD PLANINCEV IZ 4. IN 5. RAZREDA NA GORO OLJKO
V sredo, 12. 10. 2022, so se člani planinskega
krožka iz 4. in 5. razreda odpravili na Goro Oljko. S
kombijem so se odpeljali do Šmartnega ob Paki.
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Nato so se po Martinovi poti odpravili proti vrhu.
Pri planinskem domu smo si oddahnili in se
posladkali z dobrotami, ki jih nudijo. V dolino smo

se vračali po andraški poti, zato smo si ogledali še
rojstno hišo Neže Maurer. V Parižljah smo počakali
na kombi in se polni lepih vtisov vrnili domov.

Pohod sva vodila Stanko Križanec in Marjeta
Terbovšek.
Marjeta Terbovšek

ČAS SE IZTEKA!
30. septembra je na pot iz Glasgowa na
Škotskem krenila podnebna štafeta, ki
jo je do sedaj podpisalo že skoraj pol
milijona mladih in vseh, ki podpirajo
njihove zahteve po kakovostnem
podnebnem izobraževanju. Štafetno
palico, ki bo prečkala kar 18 držav, smo
si 18. in 19. oktobra podajali tudi v
Sloveniji, od koder bo pot nadaljevala v
Sharm-el Sheikh v Egiptu na Podnebno
konferenco Združenih narodov COP27, kjer bodo 6. 11. 2022, zasedali
vsi voditelji sveta. Štafeta bo potovala
38 dni in noči brez prestanka (tek,
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kolesarjenje in jadranje). To bo najdaljša štafeta do
sedaj, dolga kar 7.767 kilometrov.
Pozivu smo se v sklopu Ekošole pridružili tudi
petošolci obeh šol, šole Vransko in POŠ Tabor (5. a,
b in c razred), in v sredo, 19. 10., izvedli podnebni
tek po našem lepem Taboru.
Naša naloga je, da svetovne voditelje pozivamo, da
nam omogočijo možnosti za izobraževanje. Le s
pridobljenimi spretnostmi bomo lahko pripomogli
k bolj trajnostnemu svetu.
Obljubljamo, da bomo pomagali graditi prihodnost,
ki je pomembna in trajnostna za vse nas. Voditelje
pozivamo naj ne ostanejo le pri besedah, ampak
naj njihova dejanja pokažejo, da jim ni vseeno za
naš svet! Za to potrebujemo močno podporo
svetovnih voditeljev, dosledno politiko in
financiranje, da nam bo v pomoč pri doseganju
skupnega cilja – nič emisij.
Naš planet se segreva, zato moramo vsi s svojimi
dejanji prispevati, da bomo ustavili segrevanje
planeta na 1,5 stopinje celzija.
Ker mimo našega kraja originalna trasa ni potekala,
smo tek v lastni organizaciji izpeljali skozi naš kraj,
tj. v Taboru v Savinjski dolini.
Najprej so se učenci 5. a in 5. b razreda z Vranskega
pripeljali v Tabor in skupaj z učenci 5. c razreda ter
razredniki v jedilnici šole poslušali predavanje o
podnebnih spremembah. Izvedli smo delavnico, ki
sem jo vodila Manja Majcen. Učenci so se naloge
lotili zelo resno in skupaj razmišljali o spremembah.
Na koncu predavanja nas je pozdravila še
ravnateljica ga. Majda Pikl.
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Naša trasa je bila dolga 6 km. Poleg učencev smo
tekle tudi učiteljice ga. Barbara Cijan, ga. Mateja
Jeler, ga. Nina Potočnik in ga. Manja Majcen. Teklo
je 65 tekačev. Pred tekom smo se dobro ogreli,
nato pa ob 10.30 štartali izpred šole. Tekli smo
mimo občinske stavbe Tabor, čez cesto in po
stranski poti do igrišča na Razganu, prečkali cesto
in tekli po Ojstriški vasi ter pri novem kozolcu
krenili proti Miklavžu do jase Lisjak, kjer nas je
pozdravil župan g. Marko Semprimožnik. Vsak, ki je
pritekel na jaso, je od župana dobil na roko
štampiljko z napisom ODLIČNO. Sledilo je iskanje
»skritega zaklada«. Učenci so našli bonbone, s
katerimi smo se posladkali in se nato zadovoljni, da
smo premagali tako dolgo pot, vrnili nazaj v šolo
Tabor.

V kamere in objektive so nas na ta dan ujeli
naslednji učenci: na kameri Neli Zabukovnik,
kamera med tekom Mija Kreča, kamera na
avtomobilčku Bor Pečovnik in kamera na dronu
Mark Miklavžič ter fotoaparat g. Branko Šketa.

Kilometre, tj. vseh 390 km, ki smo jih ta dan
pretekli, smo prišteli uradni trasi podnebne
štafete! Učenci so se nanjo dobro pripravili, saj so
sami izdelali tudi štafetne palice, ki jih bomo
porabili za zbiranje zamaškov v razredu!

»Podnebne spremembe se dogajajo tukaj in zdaj,
zato je pomembno, da se skozi tovrstne aktivnosti
v ozaveščanje vključujejo tudi mladi, ki so ključ do
sprememb«.
Za sodelovanje se zahvaljujem Občini Tabor, ki je
poskrbela za varnostnike na nevarnih mestih
prečkanja ceste!
K sporočilu mladih vsem voditeljem sveta se
pridružujejo tudi znanstveniki, ki pozivajo k
takojšnjemu ukrepanju, saj se prebivalcem Zemlje,
če ne bomo ukrepali, čas izTEKa!
Manja Majcen, Eko koordinatorica POŠ Tabor

ODLIČEN ORIENTACIJSKI DOSEŽEK UČENCEV POŠ VRANSKO-TABOR
Za nami je 1. jesensko regijsko
planinsko orientacijsko tekmovanje na
Ponikvi pri Žalcu, ki ga je organiziralo
PD Žalec v soboto, 22. 10. 2022.
Na tekmovanju se je preverjalo znanje
iz orientacije, teoretično in praktično
poznavanje snovi planinske šole,
poznavanje flore ter favne, splošno
planinsko
znanje
in
telesna
pripravljenost.
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Mlajši skupini naših učencev sta v kategoriji A
(učenci do vključno 6. razreda osnovne šole)
dosegli prvi dve mesti od 10 skupin.

Iskrene čestitke mladim planincem za odlične
dosežke. Veselimo se novih znanj, izzivov, pohodov
in tekmovanj.

Starejši skupini učencev sta v kategoriji B (učenci
od 7. do vključno 9. razreda osnovne šole) dosegli
2. in 4. mesto od 13 skupin.

Mentorica Stanka Tominšek Kužnik

Zgoraj z leve A kategorija 1. mesto: Neja Kos, Jurij Juhart, Jaro Petrovič Poljanec, Martin Juhart, Lea Lopan; desno A
kategorija 2. mesto: Žiga Smolnikar, Urh Grobler, Timotej Kreča, Luka Juhart, spodaj levo B kategorija 2. mesto: Lara
Močnik, Zarja Petrovič Poljanec, Anže Škornik, Jakob Juhart, Fedja Petrovič Poljanec, desno B kategorija 4. mesto: Nika
Matjan, Aljaž Cestnik, Tevž Mlakar.
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AKTIVNOSTI NAŠIH DRUŠTEV
OBVESTILO – PREDAVANJE »ZVIŠAN KRVNI SLADKOR«
Vljudno vas vabimo na prihajajočo delavnico –
predavanje na temo »Zvišan krvni sladkor«.

fizioterapevtke ga. Maše Zupan iz Centra za
krepitev zdravja iz ZD Žalec.

Ta bolezen nam lahko povzroča resne zdravstvene
težave. Čeprav o tem že nekaj vemo, vedno slišimo
še kaj novega ali nas na kaj opomne. Če vas ta tema
nagovarja, lahko prisluhnete medicinski sestri ga.
Brigiti Jeretina iz Centra za krepitev zdravja ZD
Žalec dne, 15. november 2022, v telovadnici Doma
krajanov Tabor ob 16.15 uri. Predavanje je
brezplačno.

Vabljeni tudi ostali člani, da se nam pridružite.

Prostora je dovolj, samo vzemite si čas. Vabljeni!
Za konec še utrinek z naše vodene vadbe za
starejše, kjer telovadimo pod vodstvom
DU Tabor

ŽELJNI ZNANJA
V Tednu ljubiteljske kulture 2022 je bilo naše
društvo povabljeno v Ljubljano, med člane
Kulturno-zgodovinskega društva Rusalka in njihove
krajane. Tam je Sekcija za promocijo kulturne
dediščine Občine Tabor promovirala zgodbo o
ljubezni Veronike in Friderika. Tako smo šivali
Veronikine klobučke. V našem kraju je nekoč stal

grad Ojstrica, v katerem je nekaj časa živela
Veronika Deseniška. Na te dogodke še danes prek
različnih dejavnosti obujamo spomine. Veronika, ki
je živela v gradu in pričakovala svojega izbranca, si
je šivala klobučke. Danes to tradicijo obujajo člani
društva. Zaradi velikega zanimanja, tako starejših
kot najmlajših, smo delavnico v mesecu septembru
ponovili v Ljubljani. Presenečeni smo bili, da se je
odzvalo veliko starejših ljudi in najstnikov.
Zanimiv je odziv ljudi, ko jim prek ljubke zgodbe
predstavimo zgodovino. Vživijo se v tisti čas in
spodbudimo njihovo domišljijo, zato so temu
primerni tudi izdelki − Veronikini klobučki.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

LEP SPOMIN
Turistično društvo Tabor se je odzvalo povabilu
Turističnega društva Celje, ki je letos 25. septembra
organiziralo mašo zadušnico za pokojnimi

Žovneškimi grofi ter kasneje Celjskimi grofi in knezi.
Maša zadušnica je bila na Slomškovo nedeljo v
katedrali v Gornjem gradu. Za pokojnimi je
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somaševal upokojeni celjski škof msgr. dr. Stanislav
Lipovšek.
Dramska sekcija Ojstriška gospoda je bila oblečena
v kostume iz začetka 17. stoletja. Prav tako so bile
v kostumih ostale skupine, ki so ustvarjale
predstave in na ta način prikazovale dogodke
izpred pol stoletja.

Po posebnem protokolu, ki je veljal med
bogoslužjem, se je sveta daritev uspešno zaključila,
nato je sledila sedmina v čudovitem ambientu
katedrale. TD Celje je darovalo cerkvi več kot meter
veliko svečo z okrasitvami grofovskih družin. Svečo
si lahko ogledate v cerkvi.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

OJSTRIŠKA GOSPODA NA FESTIVALU ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Turistično društvo Tabor je sprejelo povabilo
organizatorja Festivala za tretje življenjsko
obdobje, ki se vsako leto konec septembra odvija v
Cankarjevem domu v Ljubljani. Na prireditev je
odšla Dramska sekcija Ojstriška gospoda.

Dež ni pokvaril čudovitega razpoloženja članom,
zato smo izvedli 30 minutno predstavo. Predstavili
smo Ojstriško gospodo, grajska plesalka je
zaplesala in ponazorila, kako se je nekoč plesalo po
gradovih.
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Največja atrakcija za obiskovalce so bili grajski
trubadurji. S prekrasnimi skladbami in priredbami
so popestrili dogajanje na odprtem odru
Cankarjevega doma. Številni gledalci so bili
navdušeni nad oblačili, ki jih nosi naša gospoda.
S številnimi društvi po Sloveniji in tujini smo si
izmenjali koristne informacije. Rodila so se nova

prijateljstva in povabila za tujino. Tako se nam
obeta prihodnje leto nastop na podobnem
festivalu v Skopju v Makedoniji.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor

»ŽLAHTA JE LE ŽLAHTA«
Turistično
društvo Tabor se
je v soboto, 8.
oktobra,
zopet
vrnilo
v
srednjeveški čas.
Na gradu Žovnek
je namreč potekal
3. tradicionalni
srednjeveški dan,
katerega
je
organiziralo ZIKŠT
3
jezera
iz
Braslovč, pod pokroviteljstvom Občine Braslovče.

na prireditvi, v čast žovneški gospodi, ki je bila
gostitelj dogodka.

Na prireditvi se je predstavila Dramska sekcija
Ojstriška gospoda, ki je bila vedno v dobrih odnosih
z Žovneški in njihovimi daljnimi koreninami. Tokrat
je bila zasedba članov številčna. Poleg grajske
gospode je bila tudi grajska vedeževalka, ki je
pogledala preteklost in prerokovala prihodnost.
Grajski paži so poskrbeli za peko kostanja, ki so ga
brezplačno delili med obiskovalce. Grajski slikarki
sta postavili opremo za slikanje proti gradu in
jezeru. Tako sta prenesli čudovite trenutke tega
dne na platno. Kar dve grajski plesalki sta nastopali

V grajskem šotoru Ojstriške gospode se je jedlo in
pilo. Vsega je bilo na pretek, tudi za obiskovalce.
Med njimi je bil tudi prvi mož lokalne oblasti.
Na prireditvi so bili številni ljubitelji, ki ponazarjajo
našo zgodovino: vitezi, grajski plesalci, gospoda,
konjenica in celo čarovnica. Več o dogajanju lahko
izveste, če se prireditve udeležite prihodnje leto.
Vljudno vabimo vsakega od vas.
Hani Zamuda, predsednica TD Tabor
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IZ DOMAČE ŽUPNIJE
ZAKLJUČUJEMO CERKVENO (BOGOSLUŽNO) LETO
Bogoslužno ali cerkveno leto je spominjanje
Božjega odrešenja v Jezusu Kristusu v času enega
leta. Začne se z adventnim časom in nadaljuje z
božičnim. Po izteku božičnega časa nastopi prvi del
časa med letom. To obdobje ni vsako leto enako
dolgo, saj se ozira na datum največjega praznika
kristjanov, veliko noč. Po prvem delu časa med
letom prestopimo v postni čas. V postnem obdobju
se usmerimo sami vase in se pripravimo na sveto
tridnevje ter praznik Gospodovega vstajenja.
Prazniku Gospodovega vstajenja sledi velikonočni
čas. Za njim sledi še drugi del časa med letom.
Torej leto dni, leto življenja z Jezusom, leto,
katerega središče je Jezus, ki v svoji Cerkvi vedno
živi in deluje kot veliki ter večni duhovnik. Drugi del
časa med letom se vedno konča z nedeljo, s
praznikom Kristusa Kralja. Od nedelje Kristusa

Kralja do prve adventne nedelje je prazen, prosti
cerkveni čas.
Vsako bogoslužno obdobje ima svojo barvo, svoje
pesmi in svoje številne posebnosti. Vse to lepša in
bogati bogoslužje. Morda se nam zdi v cerkvi vse
lepo, urejeno, lepo potekajoče, ne opazimo pa, da
za tem stoji mnogo drobnih stvari. Na primer vse
leto se pri sveti maši ne molijo vse in iste molitve.
Nekatere v določenem času izpustimo, drugič jih
slovesneje poudarimo.
Potem, ko sem minulo cerkveno leto, mesec za
mesecem, predstavljala posamezen cerkveni čas,
vas vabim, da v novem cerkvenem letu svojo
pozornost usmerite tudi v ta del spremljanja
cerkvenega leta.

NOVEMBER 2022 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU
Mesec november 2022 bo zaznamovala menjava
večjega dela članov župnijskih pastoralnih svetov v
vsej celjski škofiji in tako bo tudi v naši župniji.
1. november, praznik vseh svetih, praznik
spominjanja na ljudi, ki smo jih imeli radi ali so nas
imeli radi, so nam bili lep zgled ali so bili naši
dobrotniki. Nanje imamo lep spomin in
verjamemo, da so že pri Bogu, živijo v večni
Ljubezni. Zato se zaradi njih in z njimi veselimo. Po
stari navadi za ta dan še posebej lepo okrasimo
njihove grobove, prižgemo svečko, predvsem pa
molimo. Molimo, da bi tudi mi zmogli hoditi po
njihovi sveti poti in nekoč, ko bo takšna Božja volja,
se bomo tudi mi pridružili njihovemu večnemu
življenju.
Ob 14. uri bo sveta maša, zatem sledi obisk grobov
na našem pokopališču z blagoslovom grobov in
molitvami za vse rajne. Eno uro pred sveto mašo bo
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v župnijski cerkvi molitev za vse, ki so že rajni, a so
še na poti v Božji objem. Lepo vabljeni k tej molitvi.
Običajno je na ta dan tudi priložnost za sveto
spoved.
2. november, praznik spomina vernih rajnih,
praznik spomina na rajne, ki morda še niso dosegli
večnosti. To je v Cerkvi dan, ko za rajne še dodatno
molimo.
3. november, prvi četrtek v mesecu. V naši župniji
je to 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 (župnija 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.
4. november, 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«. V predprazničnem času še dodatno
mislimo na to. Dr. Pirnata lahko pokličite na tel. št.:
040 429 894.
6. november, zahvalna nedelja. Nedelja, ko
priznamo, da vsega res ne zmoremo sami. To je
nedelja, ko preprosto rečemo hvala dobri Bog,
hvala za vse. Z lepo, mogočno pesmijo Hvala
večnemu Bogu se priklonimo Njemu, ki daje
življenje, Njemu, ki je Ljubezen, Njemu, ki je alfa in
omega (začetek in konec).

Zahvalni nedelji v župnijski cerkvi v Taboru bosta
sledili še zahvalna nedelja pri sv. Miklavžu na Tisovi
gori in pri sv. Radegundi v Kapli.
20. november, je zadnja nedelja v liturgičnem letu
Cerkve. To je nedelja, ko se priklonimo Njemu, ki ga
je Bog poslal, da se je za nas daroval na križu in nas
tako odrešil. To je nedelja, ko se priklonimo Njemu,
ki je rekel: » Da, kralj sem.« in »Moje kraljestvo ni
od tega sveta.«.
27. november, 1. adventna nedelja, s katero v
Cerkvi začenjamo novo cerkveno leto, še posebej
štiritedensko pripravo na praznik Gospodovega
rojstva (božič). Vabljeni k lepemu, skromnemu,
mirnemu obhajanju adventnih nedelj in
adventnega časa. Advent pomeni čas pričakovanja.
Razpored svetih maš, rednih in prazničnih ter
njihovih namenov in ostalih župnijskih dogodkov v
mesecu novembru, bomo objavili v tedenskih
župnijskih oznanilih.
Vida Slakan

POSLOVILI SO SE
Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
(T. Pavček)

4. 10. 2022 je minilo 10 let.
Ne mine dan, da ne bi misel segla po tebi,
dragi Lojz.
Misel boleča …
Prikradejo se misli veselja, misli na srečne
trenutke,
ki smo jih preživeli s tabo.
Misel nate.
Na tvojo dobroto, ravnodušnost in iskrice v očeh.
Vemo, da si z nami,
da se nam vsak dan smehljaš z neba,
mi pa ti mahamo nazaj.
Tvoji najdražji.
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FOTOKOTIČEK
PRI ŽUPANU

ZGODILO SE BO
PLANINSKO DRUŠTVO TABOR

VABI
vse občanke, občane, planinke in planince – ljubitelje domačih kolin

v soboto, 19. novembra,
od 16. ure dalje na

TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE NA ZAJČEVI KOČI.
Pečenka, pečenice, krvavice, jetrne klobase, pražen krompir, zelje
in ostale dobrote čakajo na vas!
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OGLASI
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KANDIDATI ZA OBČINSKI SVET ZA NASLEDNJE MANDATNO OBDOBJE, 2022−2026
Jesenski čas je čas žetev in pobiranja pridelkov. Je pa tudi čas, ko se ozremo nazaj in pod črto preverimo, kaj
vse se je počelo v minulem mandatu občinskega sveta. Menimo, da je bilo delo dobro opravljeno, se pa vedno
najdejo stvari, ki jih je potrebno dokončati. Vsak človek je zgodba zase in vsak človek najde svojo rešitev za
neko oviro. V Občinskem odboru SDS Tabor smo za občinski svet predlagali ljudi, ki so dobro usposobljeni na
posameznem področju, pa naj gre za področje ekonomije, infrastrukture, kmetijstva, sociale ali pa zaščite in
reševanja.
V novembru se boste odločali o vodenju Občine Tabor za obdobje naslednjih štirih let. Ko se boste odločali
koga izvoliti, ni pomembna samo barva stranke, ampak posameznikova dobrobit glede občine in nas
sokrajanov.
Prestavniki stranke SDS, OO SDS Tabor, ki kandidirajo za mesto v občinskem svetu v Občini Tabor, so:
− za TABOR: PETER JEZERNIK;
− za ČRNI VRH: BOŠTJAN KREČA;
− za MIKLAVŽ PRI TABORU: LEOPOLD MIKEK;
− za KAPLO: URŠKA ROTAR;
− za OJSTRIŠKO VAS: BORUT ŽLABER.

SKRB ZA SOČLOVEKA IN DOBROBIT LOKALNE SKUPNOSTI
Se vidimo na volitvah 20. 11. 2022 in HVALA za vaš glas.
OO SDS TABOR
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SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI
SLS OO Tabor Vam predstavlja seznam kandidatov za svetnike na lokalnih volitvah, ki bodo 20. 11. 2022 za
naslednji štiriletni mandat v naši občini Tabor. Med njimi najdemo kandidate z različnimi znanji in izkušnjami,
ki bodo po svojih najboljših močeh skrbeli za nadaljni razvoj in blaginjo naše občine in kjer nihče ne bo izključen:
Žan Grobler, pravnik, Vanja Lednik, ekonomistka, Janez Šmid, mladi prevzemnik na domači kmetiji, Tadej
Lukman, vodja vzdrževanja, Mateja Cestnik, geodetinja, Peter Cafuta, varnostni inženir, Lovro Leskovšek,
elektrikar in Zvonka Drča, upokojenka.
Predstavljamo vam ekipo vseh generacij, ki si bo prizadevala za uresničevanje projektov, kot so: povečanje
osnovne šole in nove knjižnice v Taboru, boljši urban razvoj, ki vključuje npr. rekonstrukcijo državne ceste
Tabor–Pondor, končanje kolesarske povezave skozi lokalno skupnost od Tabora mimo kmetije pri »Namarju«
do občine Vransko itd.
Želimo in verjamemo, da lahko življenje v naši občini še dodatno nadgradimo in se zavedamo, da smo
najemniki lokalne skupnosti od generacij , ki prihajajo za nami!
BODI ČLOVEK LJUDEM; VSAKO DEJANJE ŠTEJE!
SLS Slovenska ljudska stranka
OO Tabor

KOLEDAR DOGODKOV IN PRIREDITEV
NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI TABOR – NOVEMBER 2022

DATUM

URA

PRIREDITEV / DOGODEK

KJE

ORGANIZATOR

TOREK,
15. 11.

16.15

PREDAVANJE NA TEMO
»ZVIŠAN KRVNI SLADKOR«

telovadnica Doma
krajanov Tabor

DU Tabor
(070 320 066)

SOBOTA,
19. 11.

od 16.
ure dalje

TRADICIONALNE DOMAČE
KOLINE NA ZAJČEVI KOČI

Zajčeva koča

Planinsko društvo
Tabor
(041 409 619)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – NOVEMBER 2022

DATUM
31. 10. 2022
11.00

PRIREDITEV
KOMEMORACIJA OB
DNEVU SPOMINA NA MRTVE

KRAJ
Pri spomeniku padlih
borcev na Gorici

2. 11. 2022
9.00–11.00

JESENSKE USTVARJALNE DELAVNICE

Gasilski dom Vransko

3. 11. 2022
9.00–11.00

JESENSKE USTVARJALNE DELAVNICE

Gasilski dom Vransko

4. 11. 2022
20.00
5. 11. 2022
10.00

Koncert
MAGNIFICO
Otroški abonma
VRVICA, KI JE REŠILA SVET

Športna dvorana
Vransko
Kulturni dom
Vransko

7. 11. 2022
10.00

BRALNO DRUŽENJE
S STANOVALCI NAŠEGA DOMA

Zavod sv. Rafaela
Vransko

12. 11. 2022
10.00

Otroški abonma
ČUDEŽNA SRAJCA

Kulturni dom
Vransko

12. 11. 2022
12.00

MARTINOVANJE
DRUŠTVA UPOKOJENCEV VRANSKO

Gasilski dom Vransko

17. 11.–17.
12. 2022
19. 11. 2022
19.30

Razstava Marte Vošnjak
OB RIMSKI CESTI
Gledališki abonma
SMRTNA PAST

20. 11. 2022

Začetek bralnega projekta za odrasle
SAVINJČANI BEREMO 2022/23

Občinska knjižnica
Vransko

22. 11. 2022
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

23. 11. 2022
17.00

Tematska medgeneracijska čajanka z
Andrejem Pešcem
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE IN
POVEZOVANJE

Avla Kulturnega
doma Vransko

26. 11. 2022
9.00–18.00

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME
IN ADVENTNA TRŽNICA

Športna dvorana
Vransko

27. 11. 2022
9.00–13.00

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME
IN ADVENTNA TRŽNICA

Športna dvorana
Vransko

Schwentnerjeva hiša
Kulturni dom
Vransko

ORGANIZATOR
Občina Vransko
(03 703 28 00)
Medgeneracijsko
društvo Vransko
(031 729 953)
Medgeneracijsko
društvo Vransko
(031 729 953)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Društvo upokojencev
Vransko
(041 381 232)
ZKTŠ Vransko
(041 919 829)
ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Medgeneracijsko
društvo Vransko
(031 729 953)
ZKTŠ Vransko
(041 238 749
041 919 829)
ZKTŠ Vransko
(041 238 749
041 919 829)
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...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC
 V oktobru burja, mraz, januarja sončen čas. 


Če listje hitro odleti, vsak naj zime se boji.

 Če na mrtvih dan dežuje, se huda zima pričakuje.

»Če nobena priložnost ne potrka,
zgradi vrata.«
Milton Berle

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: Občina Tabor, Marko
Semprimožnik, Saša Zidanšek Obreza, internet, OŠ Vransko-Tabor,
Vrtec Tabor, GZ Žalec, TD Tabor, DU Tabor, Maja Drča, OO SDS Tabor,
Naš dom.

1/8
strani

15 €

10,50 €

