Pozdrav urednice izpod Krvavice
Mesec september je zaznamovalo 40. evropsko prvenstvo v košarki, ki je potekalo
med 31. avgustom in 17. septembrom 2017. Vsa Slovenija je spremljala naše
športnike, kako se borijo in nizajo zmago za zmago. Pred več kot 7000 Slovenci so v
Istanbulu na tribunah premagali Srbijo s 93:85. Kapetan Goran Dragić je bil izbran za
najkoristnejšega igralca prvenstva, ki je po navedbah časopisa Delo v vrhuncu finala
zakričal: »Kaj je zdaj to?! To je finale! Igramo finale EP in vodimo dve piki! Vodimo
in sklanjamo glave!?« Tako se je po devetih zmagah Slovenija povzpela vse do zlata
na evropskem prvenstvu. Takšna predstava naših igralcev košarke dokazuje, da se s postavljenim ciljem, trdno voljo in
delom seže do neba.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Slovesnosti ob otvoritvah
Za nami je razmeroma uspešno delovno poletje. Pričeli
smo z otvoritvami in predajami opravljenih del v uporabo
našim občanom.
V nedeljo, 24. 9. 2017, je bil slovesen blagoslov kapelice
v Ojstriški vasi po opravljeni prestavitvi od državne ceste
in obnovi. Prisotnih je bila večina krajanov Ojstriške vasi
in občanov, ki so sodelovali pri obnovi. Prisrčna zahvala
še enkrat vsem sodelujočim. Prepričan sem, da bo
kapelica krasila kraj in lokalno skupnost še stoletja in bo
nema priča, kot je bila tudi do sedaj, vsem dogodkom, ki
bodo sledili.
Najpomembnejša je prometna varnost in tako je bila tudi
pomembna predaja pločnika v uporabo pešcem na relaciji
naselja Tabor – jug. Kljub malo zamujenemu roku

izdelave je namen dosežen, saj je s pločnikom
poskrbljeno za varnost naših šoloobveznih otrok,
razširjeno cestišče pa nudi dodatno prometno varnost na
tem odseku.
Imeli bomo tudi otvoritev in predajo obnovljenega
cestnega odseka Tabor – Zahomce do odcepa Miklavčič.
Ta odsek je bil zadnji desetletji najbolj potreben obnove
in tudi to smo dosegli.
Pričela se je koledarska jesen. Kljub neugodnemu poletju
nam nudi obilo gozdnih sadežev.
Lokalna skupnost se intenzivno pripravlja na rešitev vseh
nalog in o njih boste sproti obveščeni.
Župan Tone Grobler
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Občinska uprava sporoča in obvešča
OBČINA TABOR
Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. l. RS, št. 97/2010), 29. člena
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,120/06-odl. US, 17/08 in 46/14-ZON-C) in 15. člena Statuta Občine
Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2016
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oz. ukrepov varstva
divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč,
grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad,
vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje
kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in
grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in
prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih,
katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu
trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem.
2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO
VLOGE

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo, ki bo 4. 10. 2017 v celotnem
besedilu objavljen na spletni strani: www.obcina-tabor.si,
oglasni deski občine ter razpisno dokumentacijo, ki jo
lahko dvigneta v času uradnih ur v sprejemni pisarni
Občine Tabor.
3. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev iz naslova koncesij za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo je 538,72 EUR.
Podrobnejše informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon:
(03) 705 70 80, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcinatabor.si.
Saša Zidanšek Obreza

Športne in kulturne dejavnosti ‒ sezona 2017/2018
DOM KRAJANOV ‒ TELOVADNICA
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

15.00‒16.00
JUDO
Judo klub Shido
16.00‒18.00
KOŠARKA
ŠD Ris

15.00‒16.00
NOGOMET
Sav. nogomet. šola
16.00‒17.00
ROKOMETNA
ŠOLA
Danilo Kovačič

15.00‒16.00
NOGOMET
Sav. nogomet. šola
16.00‒17.00
ROKOMETNA
ŠOLA
Danilo Kovačič

15.00‒16.00
KOŠARKA
ŠD Ris
18.00‒20.00
NAMIZNI
TENIS
ŠD Partizan

10.00‒12.00
KOŠARKA
Enanaena
16.00‒17.00
KOŠARKA
Enanaena

18.00‒20.00
NAMIZNI
TENIS
ŠD Partizan
20.00‒21.00
NAMIZNI
TENIS
ŠD Partizan
21.00‒22.00
BADMINTON
ŠD Partizan

19.00‒20.00
KOŠARKA
PGD Kapla Pondor
20.00‒21.00
KOŠARKA
ŠD Partizan

15.00‒16.00
PLESNE URICE
KUD I. Cankar
16.00‒17.00
RITMIČ.
GIMNAST.
Klub za ritm.
gimn.
18.00‒20.00
NAMIZNI
TENIS - LIGA
ŠD Partizan
20.00‒21.00
PILATES
ŠD Partizan

18.00‒19.00
BADMINTON
ŠD Partizan

20.00‒22.00
ODBOJKA
ŠD Partizan

19.00‒22.00
DRAMSKA
SEKCIJA
KUD I. Cankar

21.00‒22.00
BADMINTON
ŠD Partizan
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DOM KRAJANOV ‒ DRUŠTVENI PROSTORI
PONEDELJEK
20.00‒22.00
PEVSKE VAJE
VOX ‒ KUD I. Cankar

TOREK
18.00‒21.00
VAJE: ROGISTI
KUD I. Cankar

ČETRTEK
20.00‒22.00
VAJE DRAMSKA S.
KUD I. Cankar

PETEK
19.00‒22.00
PEVSKE VAJE
Me PZ

PROSTORI POŠ
SREDA
16.00‒17.00
PLESNE URICE
KUD I. Cankar
Saša Zidanšek Obreza

Delovni čas Turistično-informacijskega centra in Pogodbene pošte Tabor
V skladu s Splošnim aktom o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve
(Uradni list. RS, št. 14/2017) se bodo spremenili delovni časi večjega števila pošt, med njimi tudi naše Pogodbene pošte
Tabor.
Z novim delovnim časom bosta TIC in Pogodbena pošta Tabor začela poslovati 8. oktobra 2017.
Ponedeljek, torek, četrtek:
Sreda:
Petek:
Sobota:

8.00‒10.30 in 13.00‒15.00
8.00‒10.30 in 15.00‒18.00
8.00‒10.30 in 11.00‒13.00
8.00‒10.00
Vabljeni v prostore pošte in
TIC, kjer boste našli zase in za
svoje najdražje izdelke naših
domačih izdelovalcev.

Alenka Kreča Šmid

Slavje za 97 let
Slavko Čuk iz Kaple je na vrhuncu letošnjega vročega poletja praznoval svoj 97. rojstni dan. Svoj visok jubilej je proslavil
20. julija, lepe želje po zdravju, vitalnosti in iskrivih mislih pa sta mu ob tem izrekla tudi podžupan Občine Tabor Ludvik
Miklavc in predsednik taborskih upokojencev
Milan Blatnik.
Gospod Slavko je slavil v njuni družbi in družbi
domačih ter prijateljev, razveselil pa se je tudi
vnukov in pravnukov.
Slavljencu voščijo še veliko zadovoljnih let tudi
ostali člani društva upokojencev in občinska
uprava.
Alenka Kreča Šmid
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Brezplač no svetovanje za naše občane
Spoštovani občani!
Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.
Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava na
tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom
(t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem
sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov,
stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne
zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja (zapuščinski
postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.
Veselimo se srečanja z vami!

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

Vaša pravna klinika

Prejeli smo
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Novosti v Občinski knjižnici
Tabor,
september 2017:


Rakovec-Felser, Zlata:
Liza: čarovnije v zraku;



Newman,
Nancy:
Vzgajanje
strastnih bralcev : 5 preprostih
korakov do uspeha v šoli in
življenju;



Ahačič, Kozma: Kratkoslovnica :
slovenska slovnica za osnovno šolo;



Allred, Katherine: Ambrovec;



Štravs, Suzana: Ljubezen v nevihti
in moški s tatujem na srcu :
resnična zgodba.

Vražja

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

Osnovna šola za odrasle
Na UPI – Ljudski univerzi Žalec že vrsto let uspešno izvajamo program osnovne šole za odrasle, ki je BREZPLAČEN.
Brezposelnim pri šolanju pomaga Zavod RS za zaposlovanje. Več o programu in o vpisnih pogojih si preberite na
https://www.upi.si/page/osnovna-sola/ . Dodatne informacije: Mihaela Anclin, tel.: (03) 713 35 65, e-pošta:
mihaela.anclin@upi.si .
UPI Žalec

Sklenitev partnerske zveze
V uvodu želimo pojasniti, da je postopek sklenitve
partnerske zveze, na podlagi Zakona o partnerski zvezi,
ki se je začel uporabljati meseca februarja 2017, enak
postopku sklenitve zakonske zveze. Pred uveljavitvijo
prej citiranega zakona je bilo mogoče registrirati
istospolno partnersko skupnost. Za postopek sklenitve
partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o
pravicah in dolžnostih zakoncev kot jih določa Zakon o

zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Partnerska zveza
je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, v
kateri sta partnerja enakopravna. Takšna zveza ima na
vseh pravnih področjih enake pravne posledice, kot jih
ima zakonska zveza, razen če zakonodaja ne določa
drugače (partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj
posvojiti otroka in nista upravičena do postopkov
oploditve z biomedicinsko pomočjo).
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Sklenitev partnerske zveze bodoča partnerja prijavita na
upravni enoti, na območju, kjer nameravata skleniti
zvezo. Za prijavo pri matičarju potrebujeta osebni
dokument, podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva,
stalno prebivališče) in podatek glede izbire priimka po
sklenitvi zveze. Seveda pa sklenitev partnerske zveze ni
mogoča, če je eden izmed partnerjev še vedno v zvezi,
vse dokler prej sklenjena zakonska zveza ali partnerska
zveza ne preneha ali ni razveljavljena. V primeru, da
upravna enota ne razpolaga z dokazilom o prenehanju
prej sklenjene zveze, mora predložiti to dokazilo oseba
sama.
V Republiki Sloveniji je mogoče partnersko zvezo
skleniti tudi s tujcem. Na upravni enoti je za tujca
potrebno predložiti izpisek iz rojstne matične knjige,
potrdilo, da je oseba samskega stanu in dokaz o
državljanstvu (potna listina).Tuje javne listine, ki se
uporabljajo pri nas, je potrebno najprej overiti v državi
izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na Ministrstvu za
zunanje zadeve ali na diplomatsko konzularnem
predstavništvu. Overitev listin pa ni potrebna pod
naslednjimi pogoji: med državami podpisnicami Haaške
konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih
listin, kjer zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«,
med državami, ki imajo sklenjene bilateralne
(dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin
brez overitev in za izpiske iz matičnih registrov, ki so bili
izdani na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.

tabora v Žalcu, salon v Schwentnerjevi hiši na Vranskem,
Grad Komenda na Polzeli in sejna soba Upravne enote
Žalec. Na sedežu Upravne enote Žalec sklepamo
partnerske zveze ob sredah (od 10.00 do 16.30) in petkih
(od 10.00 do 12.30), na ostalih lokacijah pa ob sobotah
(od 10.00 do 19.00).
Na željo partnerjev lahko tovrstno zvezo skleneta tudi
izven uradnega prostora ali izven uradnega časa za
sklepanje partnerske zveze. Na pristojni upravni enoti je
treba oddati vlogo v času 30 dni pred nameravano
sklenitvijo partnerske zveze. K vlogi, ki je objavljena na
naši spletni strani, je treba priložiti še soglasje lastnika
prostora za uporabo lokacije, kjer bo potekal slavnostni
dogodek. Upravna enota lahko prošnji ugodi z izdajo
odločbe, hkrati pa bodočima partnerjema naloži plačilo
stroškov v višini 170,85 EUR. V primerih, ko se
partnerska zveza sklepa v uradnih prostorih in v času
določenem za sklepanje tovrstnih zvez, stroškov ni.
Ne nazadnje naj omenimo tudi novosti, ki jih prinaša
Družinski zakonik. Od 1. januarja 2018 bo mogoče,
seveda na željo mladoporočencev, partnersko zvezo
(prav tako tudi zakonsko zvezo) skleniti tudi brez
prisotnosti prič, pred matičarjem in načelnikom upravne
enote ali pooblaščeno osebo oziroma županom, možna pa
bo tudi sklenitev samo pred matičarjem.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski
številki (03) 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov
ue.zalec@gov.si.

Pari, ki želijo skleniti partnersko zvezo, lahko le-to
sklenejo javno in slovesno v posebej določenih uradnih
prostorih. Na območju Upravne enote Žalec imamo štiri
lepo urejene uradne prostore: avla Doma II. slovenskega

Simona Stanter, načelnica

Policijska kronika
V preteklem mesecu na območju Občine Tabor ni bilo
zaznati večjega števila kaznivih dejanj in upamo, da bo
tako še naprej. Beležimo pa, da je bilo v času od 13. 8.
2017 do 16. 8. 2017 v Pondorju izvršena tatvina 6 kosov
6 m pocinkanih cevi ¾ cole.
Podajamo vam nekaj osnovnih navodil za preprečevanje
kaznivih dejanj oziroma samozaščitnih ukrepov, kot jim
pravimo na policiji:
- zaklepanje stanovanjskih prostorov, vozil in drugih
objektov (npr. ključa ne puščajte na običajnem mestu npr.
pod rožo …);
- v primeru daljše odsotnosti od doma, obvestite sosede,
da so pozorni na dogajanje pri vas (praznjenje poštnega
nabiralnika …);
- hranite večje količine denarja na banki in vrednejše
predmete v trezorjih;

- o premoženju, ki ga imate doma, ne razglašajte naokoli;
- torbic, denarnic ali drugih vrednejših predmetov ne
puščajte na vidnem mestu v parkiranem vozilu;
- dobro premislite preden spustite v stanovanje
nepoznano osebo (prodajalca, osebo, ki opravlja ankete
...).
V kolikor veste, da je nekdo storil kaznivo dejanje, osebo
prijavite policiji, saj ste pri naslednji storitvi kaznivega
dejanja lahko sami žrtev storilca (takšna oseba največkrat
namreč nadaljuje s kaznivimi dejanji).
Skupaj stopimo kriminalu na prste in popazimo na svoje
in sosedovo premoženje.
Telefonska številka Policijske postaje Žalec je (03) 713
47 00.
Vodja policijskega okoliša Roman Ocvirk
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Poročilo Gasilske zveze Žalec v obdobju med 15. junijem in 15. avgustom 2017
Pomembnejši dogodki:
Letošnja meddržavna gasilska olimpijada je med 9. in 16.
julijem potekala v avstrijskem Beljaku, našo državo so
zastopale tudi mladinke PGD Andraž nad Polzelo.

Teden dni kasneje, 12. avgusta, so v hitrostni mokri vaji
»Löchangriff«, po pravilih CTIF, skupine sedmih ali
devetih gasilcev v Zabukovici tekmovale v tekmovanju
za prehodni pokal krajevne skupnosti Griže.

29. julija 2017 je na Vranskem potekalo 8. tradicionalno
gasilsko tekmovanje s starimi ročnimi in motornimi
brizgalnami.
Na pobudo gasilcev naše gasilske zveze smo zbrali nekaj
opreme za kolege gasilce, ki so se v Dalmaciji bojevali z
gozdnimi požari, zbrano opremo smo na Hrvaško
dostavili v soboto, 22. julija 2017.

Nekaj statistike: V juliju je bilo 23 intervencij, ki so
skupno trajale 29 ur in 50 minut. Najdaljša intervencija je
trajala tri ure, najkrajša pa samo 20 minut.

V soboto, 5. avgusta, je bilo kar pestro, saj je v Libojah
potekalo
tradicionalno
meddruštveno
gasilsko
tekmovanje starejših članic in članov za pokal PGD
Kasaze - Liboje. Potekali sta vaja s hidrantom ter vaja
raznoterosti, v obeh je sodelovalo sedem gasilcev oz.
gasilk.

Statistika občinskih poveljstev GZ Žalec:
V mesecu juliju 2017 so gasilci Gasilske zveze Žalec
opravili 23 intervencij.

V soboto smo pripravili tudi pohod mladine Gasilske
zveze Žalec na Šmiglovo zidanico, kjer so potekale
zabavne igre, sledilo je druženje.
Potekalo je tudi 6. tekmovanje s starimi ročnimi ter
motornimi brizgalnami za pokal Savinjsko-Šaleške regije
v Braslovčah. Tekmovanja so se lahko udeležile enote,
katerih ročne in motorne brizgalne so stare več kot 50 let,
v ekipah je sodelovalo od sedem do devet gasilcev, sama
vaja pa je bila »mokra«, skupno z dvema napadalnima
skupinama, ki sta zbijali tarče.

V avgustu je bilo 13 intervencij, ki so skupno trajale 15
ur in 10 minut. Najdaljša intervencija je trajala uro in pol,
medtem ko je najkrajša trajala 40 minut.

V GPO Žalec je bilo 16 dogodkov, kjer je bila potrebna
pomoč gasilcev, v GPO Braslovče so bile štiri
intervencije, GPO Tabor je imel dve intervenciji, v GPO
Polzela je bila ena, medtem ko GPO Vransko intervencij
ni imel.
V avgustu je bilo v GPO Žalec deset dogodkov, kjer je
bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli
dve intervenciji, GPO Tabor je imel le eno intervencijo,
medtem ko v GPO Braslovče in GPO Vransko intervencij
ni bilo.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
(051 382 885)

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

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA
ŽIVLJENJA »UČNA POMOČ«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»TAI – CHI«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»SPROŠČANJE S PLESOM«
ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE
»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico«
IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
»ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE«
VSEBINE NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU
»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA ZA STAREJŠE«
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Poleg vsebin v sklopu VGC Planet generacij, v Hiši Sadeži družbe Žalec organiziramo tudi številne druge
BREZPLAČNE DELAVNICE, TEČAJE IN VADBE (joga, telovadba za hrbtenico, asana joga, tibetanske vaje,
nordijska hoja, spoznavanje okoliških hribov), ustvarjalne in izobraževalne delavnice (angleščina, računalništvo, urice
pletenja …), potopisna predavanja, kuharske delavnice (slovenska, indijska kuhinja) in drugo.
Med šolskimi počitnicami pripravljamo brezplačno POČITNIŠKO VARSTVO za
OSNOVNOŠOLCE od 6 do 11 let. Tako bodo ustvarjalne otroške delavnice potekale tudi 30.
10., 2. 11. in 3. 11., od 9. do 14 ure. Otroci bodo lahko ustvarjali, se učili, igrali družabne igre,
pekli pecivo, se razgibali in še marsikaj.
OSTALE REDNE TEDENSKE AKTIVNOSTI V HIŠI SADEŽI DRUŽBE ŽALEC
Vsak pon.: Urice pletenja ob 9.00, Računalniška delavnica ob 12.00, Konverzacija v angleščini
ob 17.00;
Vsak torek: Japonska kaligrafija ob 10.30;
Vsako sredo: Risanje mandal ob 8.00, kuharska delavnica ob 10.00;
Vsak četrtek in soboto: Joga za starejše ob 18.00 in soboto ob 8.30;
Vsak petek: Kuharska delavnica ob 10.00, vsak drugi teden nordijska hoja okrog
Ribnika Vrbje in spoznavanje okoliških hribov.
Vabljeni prostovoljci, da se nam pridružite 
DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA POTREBUJEJO VAS.
Več info na:
hisa-zalec@filantropija.org in 051 669 714, FB Hiša Sadeži družbe
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec .

Žalec

Vse aktivnosti so brezplačne. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada in Občina Žalec.

Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod
novorojenke:
 25. avgusta se je rodila 51 cm velika in 3220 g težka deklica Regina
staršema Suzani Podgoršek in Mitji Jesenšku iz Kaple.
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@obcinatabor.si.

Iz vrtca in šolskih klopi
Obiranje hmelja
Čas proti koncu avgusta pa vse tja do sredine septembra je čas obiranja hmelja v Savinjski dolini. Predvsem v prejšnjem
stoletju je bilo to obdobje za Savinjčane nekaj posebnega, pravi praznik. Vrvež obiralcev in »štangarjev«, pa zraven še
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vesela pesem, ki jo je bilo slišati s hmeljišč in vsa druga, ročna opravila, povezana s sušenjem hmelja, počasi tonejo v
pozabo. Vsega tega si danes kar ne znamo predstavljati, ko že skoraj vsako delo opravi stroj.
Da pa bi otroci vsaj malo spoznali stare običaje ob obiranju in kakšna sploh je hmeljska kobula, smo se na lepo, sončno
sredo tudi v vrtcu lotili tega opravila. Delali smo z veliko vnemo, slišati je bilo otroško pesem, le kobule niso bile tako
lepo obrane kot v starih časih. A najbolj pomembno je to, da smo se imeli lepo. Za hmeljske trse je poskrbel g. Zvone
Grobler, za kar se mu lepo zahvaljujemo.

Mojca Lobnikar

Policist Roman v Vrtcu Tabor
Na začetku meseca septembra nas je v Vrtcu Tabor obiskal policist Roman. Predstavil nam je svoj poklic, pokazal
oblačila ter opremo, ki jo mora imeti obvezno pri sebi. Otrokom je razložil, zakaj morajo sedeti v varnostnih sedežih,
zakaj je potrebno biti pripet z varnostnim pasom, kje in kako prečkamo cesto in še bi lahko naštevali. Otrokom je s
pomočjo testne čelade pokazal, zakaj jo morajo uporabljati, ter si z njo zaščititi glavo, saj bi se lahko ob padcu hudo
poškodovala, če čelade ne bi uporabljali. Prepričana sem, da so si otroci veliko zapomnili, in prav je, da jim prisluhnemo,
ko nas bodo opozorili, če naše ravnanje v prometu ne bo pravilno.

Klavdija Konečnik
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Aktivnosti naših društev
Člansko tekmovanje GZ Žalec
Krepko smo že zakorakali v jesenski čas, vsaj po
vremenu sodeč in za nami, gasilkami PGD Loke,
je kar aktivno poletje. Gasilke se rade družimo in
smo pripravljene pomagati, kjer je le to potrebno.
3. junija smo se udeležile maše za žive in rajne
gasilce v Miklavžu. V paradnih oblekah smo 24.
junija sodelovale na prireditvi ob Dnevu gasilcev
GZ Prebold in 9. septembra ob Dnevu gasilcev GZ
Žalec v Parižljah. V nedeljo, 17. septembra, smo
se udeležile članskega tekmovanja GZ Žalec, ki je
bilo v Braslovčah. Tekmovanje je potekalo v
skoraj nemogočih vremenskih razmerah. Kljub
močnemu deževju in blatnemu terenu je bila športna sreča na naši strani. Glede na to , da smo lansko leto za sekundo
zaostajale za 3. mestom, smo tokrat osvojile 2. mesto v kategoriji članic B. Bile smo zelo vesele in hkrati tudi ponosne
nad svojim delom. To nam je zagotovo dalo optimizma in še dodatnega zagona za nadaljnje delo.
Vsem se zahvaljujemo za podporo in čestitke, še zlasti pa našemu mentorju Dominiku, ki nas je vodil na vajah in
spodbujal s koristnimi nasveti.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«
Članice PGD Loke

Pohod na Roblekov dom na Begunjščici
Se spomnite Avsenikovih viz: »Na Roblek bom odšel, bom ljub’co s sabo vzel …« in »Tam, kjer murke cveto, tam, kjer
ptički pojo v lepi Dragi?«
Tudi člane DPM Tabor je zanimalo, kakšen je ta
Roblek in kje je ta dolina Draga, o katerih so
Avseniki tako radi prepevali. O vzponu na najbolj
priljubljeno planinsko kočo 2017 – naziv je koča
prejela ravno v teh dneh ‒ smo razmišljali kar
nekaj časa, zato smo jo v soboto, 19. avgusta,
kljub ne ravno obetajoči vremenski napovedi,
mahnili iz doline Drage, mimo planšarskih planin
na Roblekov dom. Tam smo se najprej okrepčali
in popili nekaj skodelic domačega planinskega
čaja (mimo vrste, čaj je res odličen!), nato pa na
hitro posneli nekaj spominskih slik, saj koča slovi
po čudovitih razgledih. Mislili smo se povzpeti še
do najvišjega vrha, Begunjščice, a se je vreme
nad sosednjim Stolom že pričelo kisati, zato sta
se naša vodiča Sebastjan in Maja odločila za
povratek v dolino in raziskovanje bližnje
Radovljice. In kaj smo ugotovili? Da Radol’ca ne
slovi zastonj po sloganu »Pristno sladka!«
DPM Tabor
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Iz domače župnije
Rožni venec
Rožni venec je venec jagod na vrvici, ki se uporablja pri molitvi. Nekateri mu rečejo tudi molek. Narejen je iz
najrazličnejših materialov. Lahko je umetniško oblikovan ali pa zelo preprost. Pri izbiri materialov so najbolj iznajdljivi
otroci pri verouku. Naredijo zares čudovite rožne vence. Pri tem pa uporabijo kostanj, koruzo, fižol, šipek, testenine
različnih oblik in barv, slamice, leskove šibe … Človek je presenečen nad iznajdljivostjo in zainteresiranostjo otrok pri
izdelavi rožnih vencev. Rožne vence izdelujemo v drugem razredu verouka.
Ko otroke vprašam, ali poznajo molitev rožnega venca, so odgovori različni. Nekateri ga poznajo in povedo, da ga
doma včasih molijo. Kar nekaj je takšnih, ki zavzdihnejo in povedo, da je to tista dolga molitev, ki se kar ponavlja in je
nikakor ni konec. Spet drugi rečejo, da je to tista molitev, ki jo molijo pri stari mami. Seveda so tudi takšni, ki te
molitve ne poznajo in je še nikoli niso molili.
Kaj pravzaprav delamo pri tej molitvi? Papež Janez Pavel II. je v apostolskem pismu »Rožni venec Device Marije«
(prevod je izdala Družina leta 2002) zapisal: V tej molitvi izgovarjamo besede angela, besede Svetega Duha, besede, ki
jih nikakor niso izumili ljudje, besede, v katerih je zbrana celotna Izraelova zgodovina, zgodovina Boga z ljudmi. Novo
pri rožnem vencu je dejansko samo to, da se pri teh besedah zadržujemo, da jih ponavljamo, kajti velike stvari s
ponavljanjem nikoli ne postanejo dolgočasne. Papež Janez Pavel II. je bil namreč vztrajen molivec rožnega venca in je
leto 2002 ob svoji 24-letnici izvolitve za papeža, razglasil za leto rožnega venca.
Rožni venec lahko imenujemo tudi Marijina pot. Kajti pot Jezusa Kristusa je tudi pot Matere Marije. Preko besed
nadangela Gabrijela in sv. Elizabete v molitvi rožnega venca vedno iščemo »blagoslovljen sad njenega telesa«.
Rožni venec je povzetek evangelija. Ob premišljevanju skrivnosti rožnega venca prepotujemo bistvo evangeljskega
sporočila – odrešenje.
Prvi del rožnega venca je zaznamovan z veseljem. Premišljevanje veselih skrivnosti molivca vodi k razumevanju
krščanskega veselja, ki ima svoje središče v osebi Jezusa Kristusa.
Svetle skrivnosti rožnega venca so naša luč: dogodek krsta – razodetje: »Ta je moj ljubljeni Sin …«, Marijina vera na
svatbi v Kani, oznanilo Božjega kraljestva, razodetje Njegovega veličastva na gori in skrivnost svetlobe je zadnja
večerja – postavitev evharistije.
V žalostnih skrivnostih rožnega venca je molivec spodbujen, da razmišlja o trpljenju. V
trpljenju se namreč razodeva ljubezen, ljubezen Boga in človekovo odrešenje.
V častitljivih skrivnostih odkriva molivec rožnega venca razloge za svojo vero in krepi
živo zavest in upanje v novo življenje v Kristusu.
K molitvi rožnega venca nas spodbuja sama Božja Mati Marija. Ob prikazovanju trem
»Molitev lepa za vsak dan, le
pastirčkom v Fatimi ga je z njimi celo molila. Naročila jim je, da naj rožni venec molijo
moli rad jo, o, kristjan!
vsak dan. Naučila pa jih je tudi kratko molitev, ki naj jo molijo ob koncu vsake desetke.
Priložnosti dovolj imaš, da z
Tudi ob prikazanju Marije Bernardki v Lurdu je Marija priporočala molitev rožnega
njo Mariji hvalo daš!«
venca. Prikazovanja v Međugorju sicer s strani Cerkve niso potrjena, vendar je to kraj
molitve, tudi molitve rožnega venca.
Mati Terezija je bila prav tako velika in vztrajna molivka rožnega venca. Čas je merila z izmoljenimi rožnimi venci in
ne z uro. Ko je prišla po Nobelovo nagrado za mir, je imela v rokah rožni venec.
Molivci rožnega venca so organizirani v različne molitvene skupine, ki vsakodnevno molijo rožni venec in tako
poskrbijo za neprestano molitev rožnega venca. Ena izmed takšnih je Živi rožni venec. Živi rožni venec pomeni
skupino molivcev, zbranih po 20 oseb, ki ob premišljevanju Jezusovega in Marijinega življenja molijo eno od 20
skrivnosti rožnega venca. Tako en venec molivcev zmoli vsak dan vse 4 dele rožnega venca. Namen Živega rožnega
venca je zahvala Kristusu in Mariji, Božji Materi, ter prošnja za velike potrebe vesoljne Cerkve, med katerimi je na
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prvem mestu potreba in nujnost edinosti, pa tudi molitev za obuditev novih duhovnih poklicev. V Živi rožni venec je
vključenih že preko 16.500 molivcev v domovini in po svetu. Zagotovo je med njimi tudi kakšen naš faran oziroma
občan.
Molivci Živega rožnega venca in njihovo delo so zaupani varstvu Marije Pomagaj na Brezjah. Letna srečanja molivcev
so na Brezjah na binkoštno soboto. Pri Mariji Pomagaj za molivce vsako leto pripravijo tudi duhovne vaje.
Torej, ni res, da se rožni venec danes ne moli več. Ko slišite za to molitev ni potrebno zavzdihniti ali zamahniti z roko,
češ, kdo pa danes še moli to molitev. Gornja številka (16.500 Slovencev doma in po svetu) da misliti. Ob tem pa vemo,
da rožni venec molijo tudi številni bolniki. Marsikateri reče, da drugega ne more več, pa moli rožni venec. Moli zase, za
svoje bližnje, za vse nas, za mir … Na radiu Ognjišče vsak dan zjutraj ob 5. uri začno v živo voden radijski program z
molitvijo rožnega venca. Zanimivo, da mnogo ljudi ob tej jutranji uri moli ob radiu.
In pesnik dr. Ivan Likar se je vprašal: Le kako je to mogoče, / … / da Slovenci v raju pod Triglavom / smo ostali? Tudi
odgovor je zapisal: Nezlomljivi smo Slovenci bíli / prav zato, ker smo molili, / ker smo v rožnem vencu / Jezusa,
njegovo Mater / na pomoč klicáli; / vsak večer pred Božjo Martro / na kolena pali / in molili tiho, vdano, nezlomljivo.
Oktober 2017 je nova priložnost, da zopet začnemo z večjim veseljem moliti rožni venec. Mesec oktober je namreč še
posebej namenjen molitvi rožnega venca.
Oktober v župniji sv. Jurij ob Taboru
Ves mesec se bomo zbirali pri molitvi rožnega venca.
Tudi letos boste lahko na roženvensko nedeljo (prva nedelja v oktobru, letos 1. oktobra) poromali na Brezje. Prijave
zbira in daje vse informacije ga. Mira Pepel, tel. št.: 041 289 818.
Prav tako bomo tudi letos organizirali srečanje za naše starejše farane. Srečanje bo drugo nedeljo v oktobru, 8.
oktobra, pri redni nedeljski sveti maši. Že sedaj prosimo, da starejšim ta dan omogočite udeležbo pri sveti maši in
družabnem srečanju po njej v naši veroučni hiši.
Istega dne, 8. oktobra, popoldne ob 15. uri, bo v Andražu nad Polzelo srečanje cerkvenih pevskih zborov. Tudi naši
cerkveni pevci se ga bodo udeležili. Na srečanje smo vabljeni tudi drugi.
V soboto, 21. oktobra, bo ob 10. uri v celjski stolnici diakonsko posvečenje. Tega dne se še posebej veselimo, saj bo
med novo posvečenimi diakoni tudi naš faran Matic Lesjak. Vsi, ki se želite slovesnosti udeležiti pa nimate osebnega
prevoza, se javite našemu duhovnemu pomočniku dr. Pirnatu. Organizirali bomo avtobusni prevoz. Lepo vabljeni na
slovesnost, še posebej pa k molitvi za nove diakone, nove duhovne poklice, njihovo stanovitnost in svetost.
Vida Slakan

Zgodilo se bo
Pregled gasilnih aparatov
Obveščamo vse občane, da bo v
nedeljo,
1. 10. 2017,
od 8.00 do 11.00
v prostorih PGD Loke
letni pregled gasilnih aparatov.

Možen bo tudi nakup novih gasilnikov.
Prosimo, da prinesete svoje gasilnike na servis
in s tem zagotovite njihovo brezhibno delovanje.
V primeru da ga še nimate v hiši ali avtu, se
lahko odločite za nakup novega, saj nikoli ne
vemo, kdaj in kje nas lahko preseneti ogenj.
Lep pozdrav!
Upravni odbor PGD Loke
12

Dragi otroci,
vabljeni na jesensko pravljično urico, ki bo
v torek, 24. oktobra 2017, ob 18. uri
v Občinski knjižnici Tabor.
Prijazno vabljeni, veseli vas bomo.

Oglasi
Storitve Štrajhar
Strojne storitve:
obdelava tal (oranje, frezanje), setev (koruze, sončnic),
spravilo gnoja/gnojnice, košnja travinja, zgrabljanje travinja.

Kmetija Štrajhar,

Kapla 28,

3304 Tabor

041 580 826 (Matej)

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – OKTOBER 2017
DATUM
1. 10. 2017
11.00-14.00
3. 10. 2017
5. 10. 2017
18.00
7. 10. 2017
11.00
5. 10. 2017
16.00

PRIREDITEV
LISJAKOVA TRŽNICA
Začetek bralnega projekta
MALI SAVINJČANI BEREJO
Odprtje razstave Stevana Djukića – Stiva
PORTRETI SLOVENSKIH ALPINISTOV
OBLETNICA PRVE FRONTALNE BITKE
NA ČRETI
Srečanje stanovalcev Našega doma, Doma
upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn
KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE
GLAVA, ZMOREJO ROKE

KRAJ
Gostilna Pri mamici,
Ločica pri Vranskem
Občinska knjižnica
Vransko
Schwentnerjeva hiša

ORGANIZATOR
Hiša Lisjak
(051 365 040)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

Čreta

KOZB Vransko

Avla Doma II.
slovenskega tabora
Žalec

Medobčinska
splošna knjižnica Žalec
(03 712 12 52,
03 703 12 80)

14. 10. 2017
8.00-12.00
14. 10. 2017
10.00

»DROBTINICA 2017«

pred trgovino Jager

OO RK Vransko

Otroški abonma
S TOLKALI IN PESMIJO OKOLI SVETA

Kulturni dom
Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

14. 10. 2017
14.00

Folklorni nastop
KUD SVOBODA ČRNUČE

Naš dom

Zavod sv. Rafaela
(03 703 42 20)

14. 10. 2017
19.30

Gledališki abonma
KADAR MIŠI NI DOMA …

Kulturni dom
Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)
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17. 10. 2017
10.00
21. 10. 2017
19.30
24. 10. 2017
18.00
31. 10. 2017
11.00

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM
DOMU
10. LETNI KONCERT FOLKLORNEGA
DRUŠTVA VRANSKO
PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM
KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA
NA MRTVE

Naš dom
Kulturni dom
Vransko
Občinska knjižnica
Vransko
pri spomeniku padlih
borcev na Gorici

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
FD Vransko
(041 270 546)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
Občina Vransko
(03 703 28 00)

... in še modrosti naših babic
 Luka (18. 10.) pravi Urši (21. 10.): »Pospravi repo, sicer ti jo bom s snegom zabelil.« 
 Če je na Uršule lepo, še lene babe nastil dobe. 
 Če jeseni ni kam devati, spomladi ni kje jemati. 

Koledar dogodkov in prireditev – oktober
DATUM
NEDELJA,
1. 10.
TOREK,
3. 10.

URA
8.00‒11.00

PRIREDITEV / DOGODEK
LETNI PREGLED
GASILNIH APARATOV

KJE
Prostori
PGD Loke

ZAČETEK BRALNEGA PROJEKTA
»MALI SAVINJČANI BEREJO«

Občinska knjižnica
Tabor

ORGANIZATOR
PGD Loke
(041 388 934)
Medobč. spl. knjižnica
Žalec
(03 712 12 52)
GZ Žalec
(051 382 886)
Steyr klub Savinjske
doline
(041 620 270)

SOBOTA,
7. 10.

18.00‒21.00

57. SREČANJE VETERANOV
GASILSKE ZVEZE ŽALEC

Dom krajanov,
telovadnica

SOBOTA,
14. 10.

8.00‒13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak,
Kapla 16

PETEK,
20. 10.

10.00‒11.00

Občina Tabor,
sejna soba

KGZ Izpostava Žalec
(041 498 266)

SOBOTA,
21. 10.

18.00‒20.00

PREDAVANJE:
TEMELJI BIODINAMIKE Z METO
VRHUNC
SPREJEM NOVIH ČLANOV
V DRUŠTVO PODEŽELSKE
MLADINE TABOR

Dom krajanov,
društveni prostor

DPM Tabor
(070 321 516)

TOREK,
24. 10.

18.00‒19.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Tabor

Medobč. spl. knjižnica
Žalec
(03 712 12 52)

PETEK,
27. 10.

11.10

KOMEMORACIJA
OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomenikih padlim
borcem NOB
pri Vrtcu Tabor

POŠ Tabor
(03 703 23 70)

»Vso kariero sem šel na polno. Ne znam drugače.«
(Goran Dragić)
KOLOFON

CENIK OGLASOV

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

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

Objava
oglasa

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

90 €
50 €
35 €
15 €

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