Pozdrav urednice izpod Krvavice
Zima, zima bela, vrh gore sedela …
… kaže, da snega še nekaj
časa ne bo pa vendar je
zimska služba v naši občini
tudi v tej sezoni dobro
organizirana in pripravljena,
zato verjamemo, da bo vse
potekalo
brez
večjih
posebnosti in bodo ceste, če
bo tako seveda narekovala
varnost,
hitro
splužene,
posipane in tako tudi dobro
prevozne. Navsezadnje je potrebno poskrbeti za
pravočasen prihod Božička, da slučajno ne obtiči sredi
zasneženih in hribovitih cest Črnega Vrha ali Miklavža!

S to številko Novic ste, dragi občani, prejeli tudi
simbolično darilo – novoletni koledar, drobno pozornost
ob zaključku starega in prihodu novega leta.
Zaradi izredno varčno usmerjenega poslovanja občine žal
tokrat ne bo družabnih novoletnih in ponovoletnih srečanj
z novoizvoljenim županom. Namesto tega pa vam župan
skupaj z občinsko upravo podarja koledar z nekaj
uporabnimi informacijami, ki naj vam v prihodnjem letu
kar se da dobro služi.
Preberite Novice in se poveselite na prihajajočih
dogodkih … pa SREČNO 2015!
Saša Zidanšek Obreza, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Veseli december, osnutek proračuna za leto 2015
Tudi v veselem decembru se naloge, kljub prazničnem vzdušju po miklavževanju za najmlajše, kar vrstijo. Praznična
podoba krajev naznanja prihod božiča in novega leta.
Država se je odločila, da bo tudi lokalnim skupnostim pokazala palico in tako za sestavo proračuna v svežnju varčevalnih
ukrepov napovedala zelo nizko povprečnino, le 525 eur, in jo nato hotela znižati na samo 494,02 eur namesto 536 eur,
kakršna je bila v letu 2014. Nameravala je ukiniti tudi vse investicije po ZFO. Temu so se vse lokalne skupnosti uprle in
napovedale celo ustavni spor. Pogajanja občin se nadaljujejo in bodo zaključena predvidoma do 15. januarja 2015.
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Trenutno izhodišče za sestavo proračuna za leto 2015 in 2016 pa je povprečnina 525 eur na prebivalca. Pomembna je
razvojna perspektiva lokalne skupnosti.
Vsled navedenega bomo novo leto začeli z začasnim financiranjem do sprejetja proračuna za leto 2015.
Intenzivno se po smernicah interventnega zakona pripravlja osnutek proračuna za leto 2015 in 2016. Dan bo v javno
obravnavo 29. 12. 2014 na tretji seji OS kot tudi rokovnik za sprejem. Kako ga uravnotežiti s prejemki in izdatki ter
obveznostmi iz tekočega leta je oreh, ki nas čaka v času obravnave in sprejema.
Kot je bilo napovedano, smo 11. decembra po izčrpni in zelo nadzorni predstavitvi prisotnim občanom dali na razpolago
srčni spodbujevalnik, ki je nameščen na zunanji strani občinske zgradbe. In, če se ponovim, upam, da ga nikoli ne bi bilo
potrebno uporabiti.
Čestitke našim tekmovalcem, Tajdi, Alji in Urhu z mentorico Jano, iz PGD Kapla – Pondor ob ponovitvi doseženega
prvega mesta na državnem prvenstvu v kvizu za gasilsko mladino.
V adventnem času vam želim veliko radosti, doživetje božiča in novega leta naj bo za vse občane nepozabno.
VESEL BOŽIČ TER SREČNO, ZDRAVO, ZADOVOLJNO IN USPEŠNO NOVO LETO 2015 VAM ŽELI
župan Tone Grobler.

Občinska uprava sporoča in obvešča
Spremenjene uradne ure občinske uprave
Cenjene stranke obveščamo, da bodo na delovne dni v prazničnem času
uradne ure občinske uprave nekoliko spremenjene:
SREDA, 24. december: 8.00–12.00
SREDA, 31. december: 8.00–12.00
PETEK, 2. januar: ZAPRTO
Zahvaljujemo se za razumevanje in prosimo, da morebitne zadeve pravočasno uredite.
Občinska uprava Občine Tabor

Prva pomoč ob zastoju srca z defibrilatorjem
V četrtek, 11. decembra, se je v popoldanskem času v sejni sobi Občine Tabor odvijalo
usposabljanje iz prve pomoči v primeru zastoja srca v povezavi z uporabo defibrilatorja.
Izredno zanimivo in nazorno predstavitev je za dobavitelja naprave Defib GmbH izvedel g.
Zlatko Kvržić, z večletnimi izkušnjami v reševalni službi in zdravstvu nasploh, sicer v
Slovenski vojski zadolžen za usposabljanje vojakov za VED bolničar.
Prisotni, med katerimi sta bila župan in podžupan občine, predstavniki občinske uprave,
občinskih prostovoljnih gasilskih društev, Civilne zaščite, šole in vrtca Tabor ter nekaj
občanov, smo z zanimanjem poslušali njegove uporabne nasvete, ki so v primeru reševanja
življenj, ko odločajo sekunde, še kako pomembni.
Med drugim je povedal:
»V življenju smo večkrat v položaju, ko moramo ponuditi pomoč človeku v službi, doma, na ulici, v naravi ali na cesti.
Ljudje pogosto ne pristopimo zaradi strahu, da ne bi kaj naredili narobe, vendar je treba vedeti, da karkoli bomo naredili,
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bo bolje kot nič. Ne moremo namreč škodovati človeku, ki ne diha, saj je že v najhujšem stanju. Dovolj je, če že
pokličemo številko 112 in sporočimo, kaj se je zgodilo.«
Vprašajmo se, kaj bi bilo, če bi brez znakov življenja na tleh ležali sami ali nekdo, ki nam je zelo drag. Pomoč, ki jo
pričakujemo zase in za svojce, ponudimo tudi sami tistim, ki jo
potrebujejo.
Osnovni koraki pri oživljanju:
Preverite odzivnost, sprostite dihalno pot, preverite dihanje, pokličite
reševalce (tel. 112), dokler nimate defibrilatorja, izvajajte samo masažo
srca in umetno dihanje.
Da bi obvladali korake, ki jih je potrebno izvesti ob nudenju prve pomoči,
je priporočljivo, da se znanje obnovi vsaki dve leti.
V petek, 12. decembra, je župan Občine Tabor Anton Grobler defibrilator
simbolično namestil v zunanjo omarico na občinski zgradbi, kjer je na
razpolago 24 ur na dan in ob tem ponovno poudaril, da je vesel, da ima
lokalna skupnost na voljo tako pomemben aparat, vendar upa, da ga nikoli
ne bo potrebno uporabiti.
Saša Zidanšek Obreza

Zahvala donatorjem
Iskrena hvala donatorjem, ki ste se
do sedaj odzvali vabilu za
prostovoljne prispevke in donirali
denarna
sredstva
za
nakup
defibrilatorja, naprave, ki rešuje
življenja, nameščene na zunanji
vzhodni strani občinske zgradbe.

Prispevali so:
Župan Anton Grobler: 500,00 EUR, Anton Habjan: 200
EUR, Perutninarstvo Fišar, Žilnik Marjan, s.p.: 100,00
EUR, Egis elektroinštalacije, proizvodnja, storitve, d.o.o.:
brezplačna montaža in priključitev omarice za
defibrilator.
Vsem še enkrat hvala za plemenito dejanje!
Občinska uprava

Sprememba pri dostavi nenaslovljene direktne pošte
S strani matične pošte Vransko smo prejeli obvestilo, da na podlagi okrožnice Pošte Slovenije, d. d., z dne 4. 11. 2014
velja nov režim glede dostave nenaslovljene direktne pošte gospodinjstvom (v nadaljevanju
NNDP), kot so razni letaki, vabila, obvestila, občinski časopis…
Pošti, ki izpolnjuje merila za dostavo nenaslovljene direktne pošte (v našem primeru matična
pošta Vransko), se na podlagi navodil določita dva dneva, ko pošta ne bo izvajala dostave
NNDP. To v praksi pomeni, da pismonoša na dan, ko ne dostavlja NNDP, ne bo opravil dostave
gospodinjstvu, če bo za to gospodinjstvo imel samo NNDP. NNDP bo dostavil naslednji dan, ki
je predviden za tovrstno dostavo.
Če torej želite na naslove gospodinjstev v naši občini preko pošte posredovati razna vabila,
letake, obvestila ipd. je le-te potrebno tri dni pred želeno dostavo posredovati matični pošti Vransko oz. štiri dni prej
Pogodbeni pošti Tabor, ki jih bo nato posredovala na Vransko.
Ob torkih in petkih se nenaslovljene direktne pošte v Občini Tabor ne dostavlja več, zato poskrbite za pravočasno
posredovanje gradiva na pošto.
Saša Zidanšek Obreza
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Brezplačno svetovanje za naše občane
Nudi

BREZPLAČNO
PODJETNIŠKO IN DAVČNO SVETOVANJE
vsako četrto sredo v mesecu
v prostorih Občine Tabor
od 15. do 17. ure.

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 razmerjih (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!
Vaša pravna klinika

Prejeli smo
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Kot ste verjetno zasledili, smo v Občinskem svetu Občine Tabor začeli delati »s polno paro«. Po konstitutivni seji smo na
drugi redni seji določili vse nujne odbore in komisije, ki so potrebne za delovanje občinskega sveta in seveda za vključitev
javnosti ter nadzor nad odločitvami. Še pred tem smo »zelo na hitro«, brez pregleda pristojnih odborov in komisij, sprejeli
tudi rebalans proračuna za leto 2014 in to dober mesec pred koncem (tudi proračunskega) leta. Naj samo omenim, da
rebalans predvsem zaradi neustreznega postopka ni bil sprejet soglasno.
Vzrok, da pišem te vrstice, pa ni samo poročilo o dogajanju na ravni občinskega sveta. Predvsem vas želim, tako
organizirane v različnih interesnih skupinah, društvih kot vsakega posameznika, povabiti k sodelovanju. Vesel bom
vsakega vprašanja, pobude, mnenja …
Prva priložnost se ponuja že zelo kmalu. Na naslednji seji občinskega sveta bomo obravnavali osnutek proračuna za leto
2015. S tem bomo začrtali glavne usmeritve za naložbe, financiranje dejavnosti občanov, urejanje socialnih zadev v
pristojnosti lokalne skupnosti, financiranje različnih projektov, skratka v okviru možnosti bomo postavili temelje
dejavnosti občine v naslednjem letu. Ne predstavljam si, da bi to lahko naredili brez pobud, mnenj in izraženih želja s
strani občanov. Sicer je v postopku sprejemanja proračuna predviden tudi čas za javno razgrnitev predloga proračuna in
tudi takrat imate kot občani možnost vpogleda in dajanja predlogov in pobud, vendar lahko tudi na spodnje kontakte
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sporočite vaše želje, pobude, mnenja in v največji možni meri jih bom posredoval in poskušal uskladiti v postopku
sprejemanja proračuna.
Vse pobude, predloge in mnenja bomo uskladili v okviru nedavno ustanovljene svetniške skupine svetnikov, izvoljenih na
listi SD in seveda z ostalimi svetniki in svetnico, kasneje tudi z občinsko upravo in ne nazadnje z županom.
Še enkrat naj vas vljudno in iskreno povabim k sodelovanju, kajti moje stališče je, da samo skupaj lahko ustvarimo okolje
oz. skupnost, v katerem bomo radi ustvarjali, delali, … živeli.
Moji kontakti so:
e- pošta: demi.demsar@gmail.com
telefon: 031 692 554
»Uradnih« ur kot svetnik na načrtujem, lahko pa se dogovorimo tudi za sestanek oz. srečanje, kjer se lahko pogovorimo
tudi osebno.
Ker je adventni čas, naj vam za konec zaželim lepe božične praznike in obilje nasmehov, zadovoljstva in sreče v novem
letu z obljubo, da vam bom v občinskem glasilu redno »poročal« o dogajanjih in o zakulisju dogajanj na občinskem svetu.
Matej Demšar, občinski svetnik

Delo SD v občini in občinskem svetu
Še nekaj dni in za nami bo še eno leto, leto z imenom 2014. Nekateri ste pod leto že potegnili črto ter
ocenjujete njegovo uspešnost in snujete načrte za prihodnost.
Ne glede na to, da nas do novega leta loči le še nekaj dni, pa delo Občinskega sveta (OS) Občine Tabor še ni
končano. Ta bi se naj do konca leta sestal še na eni seji (predvidoma 22. 12.), medtem ko je v mesecu novembru potekala
tudi že 1. redna seja občinskega sveta v novem sklicu.
Na 1. redni seji je OS med drugim:
 izglasoval rebalans proračuna,
 se seznanil s finančnim stanjem občine (Dva kratkoročna kredita iz l. 2014 bosta izplačana z iztekom leta,
dolgoročni krediti, ki gredo prvenstveno na račun gradnje šole in prizidka šole (finančni najem, javno-zasebna
partnerstva) in za nekatere druge pretekle investicije pa bodo izplačani v letih 2017, 2022, 2025 in 2030. Skupna
dolgoročna zadolžitev občine znaša nekaj nad 1,5 mio €.),
 določil zvišanje cene za zimsko službo (pluženje in čiščenje zametov iz 30 €/h na 33 €/h, čiščenje
zametov/plazov/vejevja iz 30 €/h na 33 €/h in posipanje iz 27 €/h na 30 €/h) ter
 potrdil odbore in Statutarno-pravno komisijo.
OS je v odbore in komisijo potrdil naslednje kandidate, predlagane s strani SD:

Nadzorni odbor: Anton Gržina,

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti: Jernej Gregl in Stanislav Petrič,

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe: Ludvik Miklavc, Matej Demšar, Jernej
Gregl in Peter Jezernik,

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami: Matej Demšar in Mihael Centrih,

Statutarno pravna komisija: Mihael Centrih, Matej Demšar, Ludvik Miklavc, Tjaša Pungartnik.
Na seji je bil s strani župana imenovan tudi podžupan, to je postal občinski svetnik g. Ludvik Miklavc.
Socialni demokrati Občine Tabor Vam pod črto leta 2014 želimo le še: srečno, zdravo ter ustvarjalno polno leto 2015!
E: sd.ootabor@gmail.com
www.facebook.com/socialnidemokrati.ootabor
Občinska organizacija SD Tabor
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December – čas za oddajo vlog za
subvencijo vrtca
Veliko staršem, ki imajo otroka v vrtcu, poteče
odločba za znižano plačilo vrtca v mesecu decembru.
Vendar so v letu 2014 začele veljati spremembe, ki se
nanašajo na veljavnost odločb. S spremembami in
dopolnitvami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS št. 99/2013) je bila
spremenjena določba 33. člena zakona, ki je določala,
da se pravica do znižanega plačila vrtca prizna za
koledarsko leto. Spremenjena določba drugega
odstavka 33. člena ZUPJS določa, da pripada pravica
do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta, torej
s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge
za eno leto.
Vsi, ki ste v dilemi, kdaj vam poteče pravica do
otroškega dodatka oz. pravica do subvencije
znižanega plačila vrtca je sedaj Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo
računalniško aplikacijo za vpogled v podatke o
pravicah iz javnih sredstev. Podatke lahko preverite
na spletni strani: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/.
Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih
sredstev je možen ob predhodni registraciji na podlagi
EMŠO in davčne številke.

5 evrov za ljudi v stiski

V zadnjem času se povečujejo prošnje po pomoči plačila
osnovnih položnic in hrani, zato se je Območno združenje
Rdečega križa Žalec odločilo organizirati humanitarno
akcijo SMS-donacija za socialno ogrožene ljudi v Spodnji
Savinjski dolini. Akcija poteka do konca leta.
V prvi polovici leta 2014 se je povpraševanje po osnovnih
prehranskih izdelkih, oblačilih in plačilu položnic
povečalo kar za 30 odstotkov. Poleg tega je v zadnjem
času še nekaj podjetij prišlo v stečaj, zaradi česar se je
število upravičenih do pomoči še povečalo. Nekaj sredstev
žalski Rdeči križ pričakuje iz dela dohodnine za lansko
leto, še več pa si obeta od pomoči tistih, ki kljub težkim
časom še lahko darujejo kakšen evro in pomagajo ljudem v
še večji stiski.
Uporabniki Mobitela, Debitela in Izi mobila lahko do
konca leta darujete 5 evrov, če pošljete SMS sporočilo z
besedo HRANA5 na številko 1919. Zbrana sredstva bomo
uporabili za nakup osnovne hrane in pomoč pri plačilu
najpomembnejših položnic, kot so električna energija,
komunalne storitve in najemnine stanovanj. O upravičenih
do teh pomoči se bodo odločali odbori krajevnih
organizacij in Komisija za socialno dejavnost pri žalskem
združenju.
Več informacij: Matjaž Črešnovar, sekretar OZ RK Žalec,
tel. 041 601 751.

Romana Rojšek, CSD Žalec

OZ Rdečega križa Žalec

Praznični delovni čas Upravne enote Žalec
Spoštovani,
obveščamo vas, da bo Upravna enota Žalec v sredo, dne 24. 12. 2014 in v sredo, dne 31. 12. 2014, poslovala od 7.00
do 13.00.
Krajevni urad Polzela bo v sredo, dne 24. 12. 2014 in v sredo, dne 31. 12. 2014 posloval od 8.00 do 12.00.
Hvala za razumevanje.

Simona Stanter, načelnica
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Lovski pripravnik in orožje
Vsi tisti, ki ste zainteresirani za vstop v lovsko družino,
morate prošnjo za sprejem vložiti pri izbrani lovski
družini v Republiki Sloveniji. S sprejemom v lovsko
družino kandidat, ki še nima lovskega izpita, postane
lovski pripravnik oziroma lovska pripravnica.
Zakon o orožju daje lovskim pripravnikom pravico, da
lahko preden opravijo lovski izpit pri pristojni upravni
enoti zaprosijo za nabavo orožja in izdajo orožnega lista,
če seveda izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenja za
nabavo orožja. Ti pogoji so: dopolnjenih 18 let starosti,
da ni zadržkov javnega reda (zadržki so podani, če je
posameznik pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo
dejanje z elementi nasilja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali če je posameznik s pravnomočno odločbo
obsojen za prekršek zoper javni red in mir z elementi
nasilja), je zanesljiv, ima upravičen razlog za izdajo
orožne listine (članstvo v lovski družini), ima opravljen
zdravniški pregled in da ni uveljavil pravice do ugovora
vesti po posebnih predpisih.
Lovski pripravnik vloži vlogo na upravni enoti, na
območju katere ima stalno prebivališče. Obrazec vloge za
izdajo dovoljenja za nabavo orožja je predpisan in ga
dobite na upravni enoti ali spletni strani https://euprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=979. V vlogi
je potrebno navesti osebne podatke pripravnika,
kategorijo orožja, ki jo nabavlja, vrsto in kaliber orožja,
razlog in kraj nabave.
Upravna enota Žalec preveri zgoraj navedene pogoje.
Pri zbiranju dokazil mora pripravnik aktivno
sodelovati in jih v roku treh mesecev predložiti, sicer
velja, da je vlogo umaknil.
Pripravniku, ki izpolnjuje vse pogoje za izdajo orožne
listine, se izda dovoljenje za nabavo orožja, ki je izdano z
veljavnostjo šestih mesecev. V osmih dneh po nabavi
orožja (na podlagi dovoljenja za nabavo orožja) mora
pripravnik na upravni enoti prijaviti nabavo orožja ter
zaprositi za registracijo orožja in izdajo orožne listine.
Vlogo za registracijo orožja in izdajo orožne listine se
vloži na predpisanem obrazcu, ki ga prejme skupaj z
dovoljenjem za nabavo orožja, in sicer neposredno na
sedežu upravne enote, ki je izdala dovoljenje. Nabavljeno
orožje je potrebno prinesti na vpogled, predložiti
izpolnjen obrazec Potrdilo o prodaji orožja, ki ga prejme
skupaj z dovoljenjem za nabavo orožja, in v katerega je
prodajalec vpisal podatke o orožju ter podpisal prodajo
orožja. Predložiti je potrebno tudi fotografijo v velikosti
35 x 45 mm, v črno beli ali barvni tehniki z zaokroženimi
vogali, ki kaže pravo podobo pripravnika. V kolikor
lovski pripravnik orožja, za katerega ima dovoljenje za
nabavo orožja, ne nabavi, ga mora v 8 dneh po
prenehanju njegove veljavnosti vrniti upravni enoti, ki ga

je izdala. Dele orožja (cevi, zaklep, zaklepišče, vrtljivi
boben) in strelivo lahko nabavlja, če ima orožno listino za
orožje, na katerega se veže ta del orožja. Za izdajo
dovoljenja za del orožja je predpisan obrazec vloge.
Vložniki vloge boste morali za izdajo dovoljenja za
nabavo orožja plačati upravno takso v znesku 40,78 EUR
za prvi kos lovskega orožja, ob vpisu orožja v orožno
listino 31,72 EUR ter za orožni list oziroma dovoljenje za
posest orožja 13,30 EUR. Kdor že ima orožni list ali
dovoljenje za posest lovskega orožja, plača polovično
takso (23,16 EUR), za izdajo naslednjih pet kosov
lovskega orožja. Za vsak nadaljnji kos orožja (sedmi,
osmi) se plača polna taksa.
V primeru, da lovski pripravnik ne želi nabaviti orožja,
ima možnost, da na Upravni enoti Žalec zaprosi za izdajo
orožnega lista za souporabo orožja. En kos orožja lahko
lovec preda v souporabo dvema osebama, ki sta tudi
lovca in imata svoje orožje vpisano v orožnem listu.
Lovskemu pripravniku, ki
poseduje orožni list za lov,
lahko med drugim posodi
orožje tudi njegov mentor. Po
zakonu lahko posameznik
orožje
posodi
samo
posamezniku, ki ima orožni
list za vrsto orožja, ki se
posoja. Ni pa dovoljena
posoja orožja pripravniku, ki nima orožnega lista za lov,
v takem primeru mu lahko posodi oziroma prepusti v
uporabo orožje lovska organizacija.
V kolikor lovski pripravnik ne opravi lovskega izpita, mu
članstvo v lovski družini preneha. Lovska družina je
dolžna v 30 dneh pristojno upravno enoto obvestiti o
prenehanju članstva. V tem primeru mora pripravnik
orožje prodati in odjaviti. Upravni organ, ki izda orožno
listino, ima tudi pooblastilo, da z odločbo odvzame
takšno listino in orožje lastniku, ki ne izpolnjujete več
pogojev po zakonu.
Vsem lastnikom orožja in tistim, ki rokujete z njim,
svetujemo, da z nabavljenim orožjem ravnate s posebno
skrbnostjo, ki se kaže v njegovi pravilni in strokovni
uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi – da ne pride v
roke mladoletni oziroma neupravičeni osebi – ter
prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju.
V imenu vseh zaposlenih na UE Žalec, kot tudi v svojem
imenu, vsem bralcem vašega časopisa želimo vesele
božične praznike in srečno novo leto 2015, vsem
lovcem pa še dober lovski pogled.
Simona Stanter, načelnica
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Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) po novem Karierni kotiček
V okviru UPI – ljudske univerze Žalec že 14 let uspešno deluje Center za informiranje in poklicno
svetovanje (CIPS), ki se je z oktobrom 2014 preimenoval v Karierni kotiček. Osnovna dejavnost
ostaja enaka, tj. nudenje brezplačnih informacij s področja izobraževanja, poklicev, trga dela in
zaposlovanja. Še vedno je usmerjen v dve prioritetni ciljni skupini: brezposelne osebe, ki lahko
dobijo informacije o prostih delovnih mestih in napotke pri pisanju vlog in življenjepisov, ter
osnovnošolce v zaključnih razredih osnovne šole, za katere pripravljamo predstavitve poklicev.
Tako smo v preteklem šolskem letu v sodelovanju z Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec na osnovnih šolah Spodnje
Savinjske doline od aprila do junija predstavljali poklice, ki so jih učenci želeli pobliže spoznati (kot na primer
računalničar, zdravnik, gastronomsko-turistični tehnik), izpostavili pa smo tudi deficitarne poklice (kot na primer inženirji
elektrotehnike, tehniki za strojništvo, kuharji, mizarji). Cilj predstavitev je bil, da bi se med učenci povečalo zanimanje za
poklice, ki jih naše gospodarstvo potrebuje. V okviru predstavitev na roditeljskih sestankih smo želeli starše ozavestiti, da
tudi poklicno izobraževanje omogoča uspešno poklicno pot in da njihovim otrokom s šolanjem na srednjih poklicnih šolah
niso zaprta vrata na visoke in višje šole ter univerze. Predstavitve smo izvedli na osnovnih šolah v Žalcu, Braslovčah,
Grižah, Preboldu, Šempetru, Taboru, na Polzeli in Vranskem. Zaradi velikega odziva šol in dobre sprejetosti naših
predstavitev si bomo še naprej prizadevali za tako tvorno
sodelovanje.
Vsako leto izvajamo tudi analizo vpisa naših
osnovnošolcev v srednješolske programe, ki je v šolskem
letu 2013/14 pokazala, da se je v primerjavi s prejšnjim
šolskim letom znatno povečalo zanimanje za srednje
poklicno izobraževanje (2012/13: 18 %, 2013/14: 29 %).
Enako kot leto poprej se je največ učencev odločilo za
srednje strokovno izobraževanje (2012/13: 43 %, 2013/14:
46 %), medtem ko se je vpis v gimnazijske programe
zmanjšal in se je vanje vpisala le četrtina učencev
(2012/13: 39 %, 2013/14: 25 %).
Predstavitev za starše na roditeljskem sestanku na OŠ Vransko, 17. 4. 2014
Poklicna pot zahteva dober razmislek o lastnih zmožnostih, interesih pa tudi o gospodarskih potrebah po določenem
poklicu. V našem Kariernem kotičku vam lahko olajšamo ta razmislek, zato vas vabimo, da nas pokličete ali, še bolje,
osebno obiščete.
UPI - ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec
Karierni kotiček Žalec
Tel. št.: 03/713 35 75, E-pošta: cips.zalec@upi.si
Jerneja Bračko

Novosti v Občinski knjižnici Tabor
Za odrasle:
 Karin Knight, Tina Ruggiero: Najboljša doma narejena otroška hrana na svetu: za več kot 200 slastnih in zdravih
receptov boste natančno vedeli, katera hranila so na žlički vašega malčka
 Ksenija Jovanović: Ločena celota: knjiga o bulimiji nevrozi in kompulzivnem prenajedanju
 Alessandro Barbero: Beneške oči
 Ruth Cardello: Za ljubezen ali zapuščino
Za otroke in mladino:
 Kaj je to? Živali
 Gordana Maletić: Snežna kraljica
 Raymond Briggs: Sneženi mož in snežni kuža
Vabljeni v Občinsko knjižnico Tabor vsak torek med 14. in 18. uro in ne pozabite na naše pravljične urice za otroke.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčice:
 30. novembra se je rodila 3480 g težka in 51 cm velika deklica Maruša staršema Tanji
in Petru Blagotinšku iz Tabora.
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
Šolski planinci na ribniku Vrbje
S planinci smo 27. 11. 2014 odšli na planinski pohod na ribnik Vrbje. Najlepše je bilo, ko smo hodili in opazovali okolico.
Filip Lukman, 5. c
Na pohodu sem zelo užival. Avtobus nas je
odložil pri mostu v Šeščah. Hodili smo ob
Savinji in pri vsaki postaji izvajali različne
vaje. V ribniku smo videli 6 labodov in
ogromno rac. Imeli smo tudi čas za malico
in igro na igralih. Naredili smo tudi sprehod
okrog ribnika, nato pa odšli peš proti Žalcu.
Videli smo tudi pasjo šolo.
Leon Gojznikar, 5. c
Na planinskem pohodu je bilo: super,
debest, perfektno, kul, bombastično, ful
dobr, najboljši pohod do sedaj.
Julija Weiss, 5. c

Na planinskem pohodu mi je bilo všeč, ker smo se
lovili in igrali na igralih.
Pia Eva Gojznikar, 2. b
Vesna Kralj, 5. c
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo videli 6 labodov.
Neža Zupančič, 5 .c
Na pohodu mi je bilo všeč, ko smo gledali labode in
race.
Gaja Miklavžič, 2. b
Tim Drnolšek, 2. b

Na pohodu mi je bilo všeč, ko smo bili na opazovalnici
in se igrali na igralih ter se lovili. Med potjo pa so mi
bile všeč lesene skulpture.
Vita Kovče, 5. c
Všeč mi je bilo, ko smo gledali labode in račke. Ob poti so
nas spremljali tudi leseni kipi. Najbolj všeč mi je bila igra
na igralih.
Ana Zupančič, 5. c
Na pohodu mi je bilo všeč, ko sem stopila v blato.
Janina Kvas, 2. b
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EKO dan na šoli Tabor
V petek, 5. 12. 2014, smo imeli EKO dan. Uvodoma smo predstavili tri filme o recikliranju in ponovni izdelavi tetrapaka.
Spoznali smo, kako v industriji iz odpadnega tetrapaka naredijo nov, uporaben izdelek.
Po predstavitvi so učenci ustvarjali iz odpadne embalaže – praznih tetrapakov od mleka in sokov, ki so jih prinesli v šolo.
Nastali so resnično lepi in uporabni izdelki. Vsak razred je ob zaključku EKO dneva predstavil svoj izdelek in
povedal slogan, ki so si ga izmislili:
1. c: Tetrapak smo spremenili, eko škatlico za piškote naredili in lepo jo okrasili.
2. b: Tetrapak je kul!
3. c: Glasujte za nas, ker svečka sveti za vas!
Lučka prežene strahove!
Lučka gori, srce žari!
4. c: V tetrapaku je sladko, dokler ga mi ne spijemo!
5. c: Za božič smreko okrasimo, mizo pa s tetrapakom obdarimo!
6. c: Sprva nas je skrbelo, če nam bo s tetrapakom uspelo …
Na koncu nam je z dobro voljo uspelo in vse se je razživelo!
7. b: Brez tetrapaka jelenčku Rudolfu živeti ni!
8. b: Od odpadkov do dodatkov!
9. c: Okraske iz smeti smo naredili mi!
Nato pa so učenci z žetoni – plastičnimi zamaški – izglasovali razred, ki je bil po njihovem izboru najuspešnejši pri
ustvarjalni domišljiji.
Zmagovalca vam razkrijemo naslednji mesec.

Mentorica EKO dneva na POŠ Tabor
Manja Majcen

Aktivnosti naših društev
Našim članom ter vsem občankam in občanom ob prihajajočih božičnih
praznikih želimo veliko lepega, v novem letu pa zdravja, osebnega
zadovoljstva, miru, sreče in topline.
Društvo upokojencev Tabor
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Pohod za 50 +
Zadnji torek v mesecu novembru smo nekateri člani našega društva zopet opravili naš redni mesečni pohod.
Pot nas je vodila od zbirališča pred KZ Tabor proti Namarjevim, Hrašarjevim, Blatam, Pondorju in čez Mrzlo polje nazaj
na izhodišče. Kljub meglenemu in že kar mrzlemu vremenu smo si z našo dobrovoljnostjo polepšali naše dopoldne. Ob
kramljanju, opazovanju narave, obujanju spominov iz »mladih let« nam je to dvourno druženje hitro minilo.
Za konec meseca decembra načrtujemo še zadnji letošnji pohod. S tem zaključujemo naše letošnje pohajkovanje po
obronkih naše občine.
Za prihajajoče leto pa si poleg uspešnih pohodov želimo še zdravja, lepih dni, varnih korakov in obilico dobre volje.
Srečno do prihodnjič!

Društvo upokojencev Tabor

Tekaški uspehi
V nedeljo, 30. novembra 2014, sta se naša člana
PGD Anja Lončarek in Blaž Ribič udeležila 4.
ADRIA ADVENT MARATONA v Crikvenici.
Uspeh, ki sta ga dosegla, je več kot odličen.
Anja je tekla na 5 km in v svoji kategoriji
dosegla prvo mesto, skupno med ženskami pa
odlično drugo mesto med 58 udeleženkami.
Blaž je tekel polmaraton, kar je 21 km, in v svoji
kategoriji dosegel 19. mesto in 43. mesto med
vsemi udeleženci, ki jih je bilo 245.
Tokrat so bili ti rezultati na mednarodni ravni in
zato jima za rezultate še posebej čestitamo.

PGD Ojstriška vas - Tabor
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Velika uharica v Taboru
Slovenija je dežela, ki je poleg posebnosti svojih prebivalcev znana tudi po lepotah narave ter pestrosti rastlinskega in
živalskega sveta. Na površju naše dežele se prepletajo vplivi alpskega, mediteranskega, dinarskega ter panonskega sveta,
ki s svojimi značilnostmi ter prostranimi gozdovi omogočajo življenje
številnim rastlinam in živalim, ki so marsikje po Evropi že izginile ali
pa so na rdečih seznamih ogroženih živalskih vrst. Tudi okolica Tabora
s svojim gozdnatim zaledjem ter strmimi in mestoma prepadnimi
stenami Zasavskega hribovja nudi dom živalim, ki so zaradi svojega
načina življenja še posebej skrivnostne in s katerimi se le redko ali
skoraj nikoli ne srečamo.
V mesecu novembru je bila v Ojstriški vasi v bližini elektrovoda
najdena sova, ki je svoje življenje nesrečno končala ob stiku z
električnimi žicami. Član Lovske družine Tabor Anton Gržina, ki je bil
obveščen o najdbi, je ugotovil, da ne gre za katero koli vrsto sove,
temveč za samčka velike uharice (bubo bubo). Velika uharica je
največja vrsta sove na svetu. Samice, ki so nekoliko večje od samcev, lahko preko kril merijo tudi do 2 m. Svoje gnezdišče
si velika uharica običajno izbere v skalni steni, iz katerega preletava in lovi na več kot 10 km² velikem teritoriju. Kljub
svoji velikosti se velika uharica ogiba stika z ljudmi ter je izredno občutljiva na motnje, še posebej če se te dogajajo v
bližini gnezdišča. Znani so primeri, ko je zaradi nemira v bližini gnezdišča sova v času valjenja gnezdo zapustila in se ni
več vrnila. Velika uharica lovi svoj plen od mraka v zgodnjo noč. Običajno pleni manjše ptice, glavni vir hrane pa so
manjši sesalci, od miši do zajcev. V naravi lahko velika uharica dočaka starost preko 20 let, v ujetništvu pa veliko dlje.
Nesrečnega samčka velike uharice je vodja odseka za prostoživeče živali in
lovstvo celjske enote Zavoda za gozdove ter član LD Tabor Peter Terglav predal
predstavniku prirodoslovnega muzeja.
Da živimo v zdravem ter ohranjenem okolju se kaže tudi v tem, da v njem živijo
živali, ki so glede svojega življenjskega prostora še posebej zahtevne. Ko boste
naslednjič zrli v jasno nočno nebo ter opazovali migetajoče zvezde ter kraterje
na luni, se lahko zgodi, da boste za hip uzrli veliko temno silhueto, ki bo
neslišno drsela skozi hladen zimski zrak. Otroci bi mogoče pomislili, da gre za
junaka iz znanstvenofantastičnih filmov, a je bolj verjetno, da ste imeli
priložnost videti eno od največjih letečih ptic na svetu.
(Foto: P. Lukman)
Janez Černec, LD Tabor

5. Miklavžev turnir v namiznem tenisu, Tabor 2014
NST je v okviru Miklavževega praznika priredila že 5. Miklavžev turnir.
REZULTATI
ŽENSKE:
1. mesto: BALOH Brigita
2. mesto: ZORENČ Hermina
3. mesto: KOS Nataša

POSAMIČNO II:
1. mesto: DOBRAVC Iztok
2. mesto: ZUPANČIČ Simon
3. mesto: KUDER Janez

POSAMIČNO I:
1. mesto: ZUPANČIČ Iztok
2. mesto: KOS Roman
3. mesto: PETRIČ Tomaž

DVOJICE:
1. mesto: ZORENČ Janko – DOBRAVC Iztok
2. mesto: PETRIČ Tomaž – GREGL Nejc
3. mesto: KOS Roman – BALOH Brigita

Vsem iskrene čestitke za dosežena mesta!
Ob prihajajočih praznikih vam želim veliko zdravja in športnih užitkov.
Vodja NTS Stane Petrič
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Judoisti na državnem prvenstvu
V soboto, 6. 12. 2014, je potekalo državno prvenstvo Maribor za starostno skupino U-12.
Člani Judo kluba Shido Tabor so se odlično odrezali, in sicer:




ŽIGA KLEP: 3. mesto v absolutni kategoriji;
ANITA KRAMER: 3. mesto do 35 kg;
NUŠA HRUSTEL: 3. mesto v absolutni
kategoriji;




TILEN EINFALT: 7. mesto do 42 kg;
LENART OPERČKAL: 7. mesto do 38 kg.

Čestitamo, prikazali so zadovoljive borbe. Lahko bi bilo boljše z več volje in energije.
Judo klub Shido Tabor

PGD Kapla - Pondor skozi leto 2014
MLADINA
Z mladimi smo bili letošnje leto izredno uspešni. S
pripravami na razna tekmovanja so pričele mladinke in
mladinci z izobraževanjem o požarni preventivi v začetku
leta, in sicer v gasilskem domu v Kapli se je odvijal tečaj
Zlate značke, ki so ga uspešno zaključili Ana K., Tea,
Klavdija, Kevin, Blaž P., David in Gregor.

25. januarja so se mladinci in pripravniki udeležili
srečanja mladine GZ Žalec, ki je bilo v Thermani Laško,
kamor jih je spremljal tudi naš predsednik Ivi. V mesecu
februarju so imeli svoj zbor mladih v gasilskem domu v
Kapli, nato pa 22. marca zbor mladih GZ Žalec, kamor so
bili povabljeni mladinci Kevin, Tea, Klavdija z mentorico
Martino po priznanje Mladinske komisije GZ Žalec, saj
so zasedli 1. mesto na državnem
kvizu v letu 2013. Tajda in Tea sta
se udeležili tudi skupščine GZ
Žalec, ki je bila 28. marca v
Drešinji vasi.
V mesecu aprilu pa so se že pričele
prve vaje za mladince, saj so
dobili pravico za udeležbo na
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državnem tekmovanju, ki so si ga priborili s tretjim
mestom na regijskem tekmovanju v letu 2013. Vaje so
potekale enkrat do dvakrat tedensko pri gasilskem domu.
Včasih so se odpeljali tudi pred taborsko šolo, kjer je
dovolj velik teren, da so mladinci lahko izpeljali celotno
vajo s hidrantom. Na pomoč so nam priskočili gasilci iz
Ojstriške vasi s cisterno, da je bilo dovolj vode na
razpolago. Čas vaje s hidrantom je bil na vajah vedno
dober, mentor Milan jih je priganjal, jih bodril in vlival
pozitivno energijo, tako da so dosegali čas, ki je bil
primerljiv z najboljšim v državi. V upanju na zelo dobro
uvrstitev smo se odpeljali 17. maja v Ormož na državno
tekmovanje. Trema je naredila svoje. V upanju, da bodo
samo vajo izpeljali brez napak, so teh naredili preveč za
dober rezultat in tako pristali na 44. mestu. Slabe volje
smo se odpeljali domov in se med sabo bodrili, da smo
pač bili prvič na takšnem velikem tekmovanju.
Z mesecem majem se je tudi pričelo ligaško mladinsko
tekmovanje Savinjsko-Šaleške regije. V društvu smo
prijavili dve ekipi. Sledila so štiri tekmovanja v vsaki
zvezi po eno. Ivi in Jani sta pripravljala pionirje, starši so
otroke pridno vozili na vaje in nato še na tekmovanja ter
navijali zanje, da bi dosegli čim boljši rezultat. Ekipo
mladincev pa je pripravljal Milan ob pomoči Martine.
Pionirji so na vseh tekmah dosegli dober rezultat in
nabrali dovolj točk za skupno 12. mesto od 22 ekip. Za
pionirje je bilo to zelo dobro mesto, saj je ekipo
sestavljala polovica šestletnikov. Mladinci pa so z dveh
tekmovanj prinesli pokal za tretje mesto, pa vendar to ni
bilo dovolj za skupno tretje mesto, tako da so na koncu
pristali na nehvaležnem 4. mestu.

V začetku junija je bila gasilska orientacija GZ Žalec v
Andražu. Tekmovali smo s štirimi ekipami. Pionirke
Vesna, Jasna, Pia, Franja so si skupaj z Ano priborile 7.
mesto, mladinke Lara, Laura, Amadeja so z mentorico
Jano dosegle 11. mesto, mladinci Kevin, Tajda, Alja so z
mentorico Martino zasedli 5. mesto, pripravnice Klavdija,
Ana Š., Anja T. pa so z mentorjem Simonom osvojile
odlično 2. mesto. V mesecu avgustu je potekala regijska
orientacija v Preboldu in tam so pripravnice zopet
osvojile 2. mesto, to mesto pa jih je tudi popeljalo na

državno orientacijo, ki je bila 13. septembra v Svetem
Juriju ob Ščavnici. Na razmočenem terenu in v dežju so
se Anja, Ana in Klavdija odlično znašle in si priborile 5.
mesto.

V jesenskem času se je pričel kviz za gasilsko mladino.
Tudi na tem področju smo bili že v preteklih dveh letih
zelo uspešni, saj smo imeli dvojne državne prvake.
Na mladinskem sestanku smo se odločili, da se podamo v
boj s kar štirimi ekipami. Priprave so bile predvsem
naporne in zahtevne. V začetku oktobra smo z ekipami
pričeli s praktičnimi vajami in teorijo o požarni
preventivi. Skozi prvo tekmovanje smo se s tremi
ekipami prebili 18. oktobra na Osnovni šoli Trje. Četrta
ekipa – pionirji so namreč zasedli nehvaležno 4. mesto.
Drugo tekmovanje Savinjsko-Šaleške regije je bilo 15.
novembra v Škalah. Tam so mladinci zasedli odlično 2.
mesto, mladinke 7. mesto ter pripravnice 3. mesto. Prvi
dve mesti sta vodili na državno tekmovanje in tako smo
22. novembra ob šesti uri zjutraj krenili z ekipo
mladincev na pot proti Črenšovcem v Pomurju, kjer se je
odvijalo državno tekmovanje. V podporo ekipi so zraven
odšle tudi pripravnice, spodbujale in držale pesti, da bi
Tajda, Alja in Urh z mentorico Jano ubranili naslov
prvakov v kategoriji mladincev, ki so se ga preteklo leto
veselile one. S kar precej treme so se spopadli s prvo
nalogo, in sicer gasilska znanja od 5 proti 0, in jo uspešno
premagali. Sledil je praktični del, kjer so absolutno
premagali vse ekipe v kategoriji, nato je sledil samo še
pisni del, ki pa sploh ni bil problem, saj so imeli več kot
dovolj znanja. Skupno število točk, ki so jih dosegli, je
bilo dovolj za prvo mesto in s tem je bil naziv državni
prvaki njihov. Sledilo je nepopisno veselje, tudi kakšna
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solza je pritekla z njihovih in naših oči. Čakala nas je še
samo pot domov v Kaplo, kjer pa so našim prvakom
naredili veličasten sprejem.

Nismo pa samo tekmovali celo leto, smo se tudi malce
razvedrili. Udeležili smo srečanja mladine GZ Žalec, ki je
bilo na Menini planini v začetku avgusta. Na pot smo se
podali predvsem z našimi najmlajšimi člani. Imeli smo
krasno sončno vreme, tako da smo se na vrhu odpravili
na razgledni stolp, kjer je bil čudovit razgled.

V mesecu požarne varnosti smo mladinska komisija
organizirali dan odprtih vrat v gasilskem domu. Žal pa
zaradi krompirjevih počitnic ni bilo takšne udeležbe kot
preteklo leto. Vseeno pa je poveljnik društva Milan
najmlajšim, ki bodo v prihodnjih letih tudi člani našega
društva, predstavil gasilski avto, opremo, ki je v njem.
Videli so tudi staro motorno brizgalno iz leta 1927, ki še
vedno deluje in z njo hodijo starejši gasilci tudi na
tekmovanja. Preizkusili so se tudi v vaji z vedrovko in
zvijanju cevi. Ob zaključku pa smo jih tudi pogostili s
pizzo in ledenim čajem.

25. oktobra je sledila občinska vaja, kjer smo tudi s
pionirji in mladinci sodelovali. Pia, Vesna, Jasna, Julijan
in Lucijan so bili ujeti
v osnovni šoli, v
kateri sta se pojavila
ogenj in dim. Gasilci,
ki so sodelovali v
vaji, so jih uspešno
evakuirali in predali v
oskrbo
reševalcem
prve pomoči. Na ta
način so se tudi
poučili, kako izgleda
sama evakuacija ob
požaru.

Skratka, v tem letu smo res ogromno delali z mladimi na
vseh področjih. Zahvala gre predvsem mentorjem, ki se z
mladimi ukvarjajo in jih vodijo po poti gasilstva, kajti
nekoč nas bodo prav ti fantje in dekleta nasledili. Zahvala
gre tudi staršem najmlajših, ki so jih vozili na
tekmovanja.
Mesec december pa bo ostal mesec veselja in predvsem
počitka, kajti v mesecu januarju bomo zopet pričeli s
pripravami na gasilski kviz, ki bo potekal že v
spomladanskih mesecih.
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STAREJŠE GASILKE
Tekmovalna enota starejših gasilk PGD Kapla - Pondor v
sestavi: Nika Pečovnik, Zalika Bergant, Sonja
Pustoslemšek, Marinka Urankar, Dragica Parašuh,
Milena Derča, Ivana Rančigaj z mentorjem Ivanom
Derčo je ponesla ime društva in občine Tabor na
emblemu majic širom Slovenije. Osvojile so 10 prvih, 7
drugih, 2 tretji, 2 četrti in 2 peti mesti, 4 prehodne pokale
in najbolj cenjeno 5. mesto na državnem tekmovanju v
Ormožu, kjer je tekmovalo 44 ekip. Za bliščem 24
pokalov pa je ogromno vaj, odrekanj, žrtvovanja prostega
časa, pa tudi mnogo lepih prigod in smeha.

V času poletja imata moška in ženska enota v SavinjskoŠaleški ligi tekmovanja s starimi motornimi brizgalnami.
Moška ekipa je osvojila nekaj posameznih pokalov,
ženska pa skupno prvo mesto. Tekmovanja v tej ligi so
posebej razburljiva, ker so odvisna od delovanja muhastih
starih brizgaln do opreme, ki jo je že najedel zob časa, pa
nerodnosti tekmovalcev, ki so vedno kaznovani s hladnim
tušem mrzle vode pod pritiskom.
V decembru se izteka čas počitnic, ker takoj po novem
letu pričnejo z vajami za prihajajočo sezono.

ČLANICE IN ČLANI
Letošnje leto so članice A v novi sestavi bolj resno vzele
tekmovanja. Na njih so se pripravljale dvakrat tedensko,
teden pred vsakim tekmovanjem pa skoraj vsak dan.
Zaradi svoje zagnanosti in želje po uspehu so se udeležile
ligaških tekmovanj GZ Žalec. Spodletela jim je samo
vaja na prvem tekmovanju, ki je edini na katerem so
ostale brez pokala. Na nadaljnjih tekmah so v zelo močni
konkurenci vedno osvojile pokal in dokazale, da so
enakopravni tekmec najboljšim ekipam. Po šestih tekmah
v ligi so osvojile skupno 2. mesto, med samimi članicami
A pa 1. mesto. Polne samozavesti in prepričanja o dobri
pripravljenosti so se udeležile tudi vsakoletnega
tekmovanja Gasilske zveze Žalec v Levcu. Tu so v še
močnejši konkurenci kot v ligi prepričljivo zmagale in
postale prvakinje. V planu pa je tudi zimska liga spajanja
sesalnega voda.

V ligi so sodelovali tudi člani A, ki pa jim je v zelo močni
konkurenci zmanjkalo kanček sreče. Skupna ligaška
razvrstitev je malce slabša, saj se je bilo za dober rezultat
potrebno udeležiti vsaj 4 tekem.
Zadnjo nedeljo v septembru je bilo tekmovanje GZ Žalec
za člane in članice. V društvu smo sestavili kar pet ekip.
Cel september smo se pripravljali in pridno hodili na vaje
pred gasilski dom.
Vaje so se obrestovale,
saj so članice A na
tekmovanju zmagale,
članice B so osvojile
odlično 3. mesto, člani
A pa so z malce smole
zasedli nehvaležno 4.
mesto. Člani B2 so
prvič nastopili v tej
konkurenci
in
se
zavihteli na 9. mesto,
člani B1 pa so nastop
odpovedali, saj se je
njihov ključni član
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dan pred tekmovanjem poškodoval. Na tekmovanju smo
bili eno izmed najbolj uspešnih društev kar se tiče
rezultatov.

V oktobru smo se udeležili srečanja članic, starejših
gasilk in gasilcev ter raznih posvetov in delavnic za člane
in članice.

Takšne rezultate na področju tekmovanja bo v
naslednjem letu kar težko ponoviti. Predvsem je potrebno
vložiti izredno veliko časa in celo zanemariti osnovno
dejavnost vsakega posameznika, kar pa je v današnjem
norem času zelo težko.

Organizirana je bila članska vaja, v kateri je sodelovalo
11 operativcev in 5 mladih. Bil je prikaz reševanja otrok
iz osnovne šole in gašenje ter izpihovanje dima iz šole.

Nismo pa v društvu samo tekmovali. Skozi celotno leto
smo bili dejavni tudi na drugih področjih.
Redno je predsednik skliceval sestanke UO in NO, se
odločevali in bili delavni, reševali probleme, ki so
nastajali.
V začetku februarja
je državo prizadel
žled in tako so tudi
naši
operativci
odšli na pomoč
kolegom iz Šaleške
doline na Graško
Goro in se spopadli
s podrtim drevjem.
Vsi izmučeni, a vendar dobre volje, da se ni nikomur nič
zgodilo, so se vrnili na svoje domove.
Članice A so se 8. marca odpravile v Andraž na ogled
igre, ki so jo predstavili člani PGD Andraž za vse članice
GZ Žalec.
Peter, Simon, Jani in Matjaž so uspešno zaključili tečaj za
vodjo skupine in si pridobili čin višji gasilec.
Sodelovali smo v čistilni akciji, odšli na posvet za
sodnike v Žalec, pomagali v redarstvu na Šentjurskem
sejmu, sodelovali na delovnem posvetu s predsednikom
in poveljnikom GZ Slovenije v Žalcu, prisotni smo bili na
srečanju mentorjev mladine na Čreti, nekateri naši člani
so se udeležili tečaja varno delo z motorno žago.

V novembru smo organizirali nogomet stari : mladi na
travnatem igrišču v Ojstriški vasi.
Konec meseca oktobra se je pričel v gasilskem domu v
Kapli nadaljevalni tečaj za gasilca, na katerem sodeluje
10 naših pripravnic in pripravnikov. 7. decembra so
opravili teoretični izpit, trenutno pa opravljajo praktični
del.
3. novembra je Medobčinska knjižnica Žalec izvedla
projekt Utrip domoznanstva, kjer se je predstavila GZ
Žalec. Dopoldne je potekala predstavitev tehnike in
mladine, v kateri smo sodelovali tudi člani našega
društva, in sicer občinski poveljnik Ivan Derča je
predstavljal naše vozilo GV1 in njeno opremo, Milan pa
je s pomočjo Martine in Anje predstavil delo z mladimi,
izdelavo določenih vozlov ter vajo z vedrovko, v kateri so
otroci iz bližnjega vrtca zelo uživali.

V spomladanskem času je 15 pripravnic in pripravnikov
zaključilo osnovni tečaj za gasilca. Tečaj je bil v
organizaciji poveljnika našega društva, zraven pa smo
povabili tudi tečajnike ostalih dveh društev v občini.
V začetku junija je bil požar v kurilnici, katerega so
uspešno pogasili, tako da do hujšega ni prišlo.
V mesecu avgustu smo v gasilskem domu organizirali
pregled gasilnih aparatov, pregledali hidrantno omrežje v
našem požarnem okolišu, saj se je pričelo z obiranjem
hmelja in posledično tudi s sušavo le tega.

Dejavnosti je bilo izredno veliko in smo se trudili po
najboljših močeh. Vložili smo veliko časa, bilo je dosti
odrekanj, vse skupaj pa je povezano z velikimi
finančnimi stroški. V društvu varčujemo na vsakem
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koraku, iščemo možnosti kje pridobiti dodatna finančna
sredstva. Iz občinskega proračuna je teh vedno manj.
Veliko nam pomeni prihodek iz ministrstva za finance,
kjer se zbirajo do 0,5 % od dohodnine, ki nam jo
namenjajo naši člani, simpatizerji in prijatelji tudi iz
oddaljenih krajev. Prepričani smo, da je tudi v naši občini
še kdo, ki bi bil pripravljen ta del plačane dohodnine
nameniti našemu društvu in tako pomagati izpolnjevati
naše poslanstvo.
Kaj je potrebno storiti?
Na davčno upravo je potrebno do 31. 12. poslati vlogo za
namenitev do 0,5 % dohodnine na TTR našega društva.
Ta donacija za občane ne predstavlja dodatnega stroška,
saj gre za dohodnino, ki smo jo obvezani plačati, vendar
pa lahko del te namenimo organizacijam po lastni izbiri.
V kolikor želite nameniti del dohodnine nam vam
posredujemo podatke:
Naše društvo je v registru vpisano pod imenom:
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAPLAPONDOR
D.Š. 20136323

S tem pozivom k donaciji dela dohodnine se
pridružujemo akciji GZ Slovenije: NIČ VAS NE
STANE, DA STE DOBRODELNI.
Hkrati pa bi se vam zahvalili za vsak vaš klic v času
akcije zbiranja sredstev za povračilo škode na opremi
gasilskih društev v žledolomu. Razdelitev te opreme je
bila 12. 12. V Logatcu, kjer smo vsa tri društva naše
občine dobila del opreme, ki je bil namenjen za gasilce v
Sloveniji.
Vsem občanom želimo vesele božične praznike ter srečno
in zdravo novo leto, da bi nam narava prizanesla s
svojimi ekstremnimi dogodki.
Naj zaključimo s poveljem naših starejših gasilk: NAJ
BO DAN ALI NOČ, MI GREMO VEDNO NA
POMOČ!

PGD Kapla - Pondor

Iz domače župnije
“Glejte, glejte, kaj je tam, trije kralji gredo k nam!” (Ljudska)
Od leta 1994 se preko Misijonskega središča Slovenije obuja star običaj koledovanja, ki mu dodajamo pomen solidarnosti.
Otroci in mladi, ponekod pa tudi starejši, kot koledniki hodijo od hiše do hiše, prepevajo in prinašajo blagoslov. Z
zbranimi sredstvi vsako leto podpremo več projektov slovenskih misijonarjev.
Trikraljevska akcija je po izvoru poganska šega, ki je označevala obhode ob prehodu starega v novo leto. Krščanstvo je
obrednim obhodom dalo novo vsebino: pričeli so oznanjati veselo novico, da se je rodil Odrešenik sveta, Jezus Kristus.
Poseben pomen so imeli koledniki v kmečkem okolju. K hišam so prinašali blagoslov za letino ter zdravje in srečo ljudem
in živini, zato so bili zmerom in povsod dobrodošli.
Običaj je bil razširjen in prisoten po vsej Sloveniji vse do druge svetovne vojne. Z leti pa so nekdaj številni koledniki
postali redkost. Bogastvo koledniških pesmi in običajev pa še vedno priča o živosti koledovanja na Slovenskem.
Trikraljevska misijonska akcija, kot nabirka za misijone, ima korenine v Avstriji od leta 1954. Poteka preko Katoliške
mladine Avstrije, pri njej pa sodeluje tudi slovenski odsek omenjene organizacije. Koledovanje je prvič organiziral
salezijanski duhovnik Janez Rovan, ki je deloval med koroškimi Slovenci. Danes je akcija, ki so jo pričeli slovenski
salezijanci na južnem Koroškem, razširjena po vsej Avstriji in je ena najuspešnejših akcij pomoči tretjemu svetu. Razširila
se je tudi v druge dežele Evrope: v Nemčijo, Belgijo, Luksemburg, na Švedsko ter tudi izven Evrope: v Avstralijo, Izrael,
Kenijo in na Šrilanko.
Koledniški običaj ponovno oživljamo tudi v Sloveniji. Misijonsko središče Slovenije je z organizirano akcijo pričelo v
veroučnem letu 1994/1995. Akcija poteka v obliki koledovanja od božiča do praznika svetih treh kraljev, 6. januarja.
Osnovni nalogi oznanjevanja Jezusovega rojstva je tudi v Sloveniji pridružen misijonski namen. Denar, ki ga otroci
naberejo s koledovanjem, je namenjen projektom slovenskih misijonarjev.
Trikraljevska akcija ima pet glavnih namenov: duhovni namen, obuditev tradicije, izobraževalni namen, vzgojni
namen in materialni namen (zbiranje prispevkov za projekte slovenskih misijonarjev).
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Naša župnija, Župnija sv. Jurij ob Taboru, se je v trikraljevsko akcijo vključila že v njenem prvem letu, torej v veroučnem
letu 1994/1995. Ob zaključku lanskega, jubilejnega koledovanja, smo na Misijonsko središče Slovenije poslali naslednje
poročilo:
Koledovali smo dvajsetič
Sv. Jurij ob Taboru! Smo
majhna župnija, na
obrobju Savinjske doline s
približno petsto hišnimi
številkami, ki so
porazdeljene med sedem
naselij. Približno tretjina
jih je posejanih, da ne
rečemo razgubljenih, po
okoliškem hribovju.
Med temi domovi smo v
Trikraljevski
akciji
2013/2014 trije kralji s
spremstvom že dvajsetič oznanjali veselo vest: »Nam rojen je Odrešenik sveta«, prinašali blagoslov in zbirali sredstva za
vrstnike v misijonskih deželah.
Pred dvajsetimi leti smo začeli koledovati na pobudo Misijonskega središča Slovenije. Prvo leto smo pripravili samo dve
skupini, ki smo ju sestavili iz takratnih ministrantov. Pa še ti dve skupini sta nekaj prvih hiš obiskali skupaj, da sta
premagali začetno tremo. Ljudje so nas v veliki večini sprejeli s pravim, iskrenim navdušenjem. Neka gospa je nekoč pred
nami celo pokleknila in molila. Prvo leto smo koledovali kar štiri dni in bili na koncu že čisto onemogli, saj smo velik del
poti hodili peš. Poleg prispevkov za vrstnike v misijonih, smo na naše veliko presenečenje dobili tudi zelo veliko sladkih
dobrot. Ker polnih vrečk sladkih dobrot nismo mogli nositi s seboj, smo jih kar v sneg zakopali in jih pobrali, ko smo se
vračali.
V dvajsetih letih koledovanja smo se marsičesa naučili, doživeli veliko lepega in premagali vse mogoče vremenske
razmere: od lepega, skoraj pomladnega vremena, preko sneženja, ledenega dežja, poledice, zelo visokega snega,
nameščanja verig, blata, … celo klicali smo na pomoč traktor, da je našo sodobno kamelo (avto) potegnil iz blata. Hvala
Bogu, vedno se je vse lepo izšlo. Nikoli ni prišlo do nobenih poškodb, niti do prehlada.
Letos smo koledovali v sedmih skupinah. Sodelovala je skoraj tretjina vseh veroučencev naše župnije. Koledovanje smo
opravili v enem dnevu. Zjutraj smo bili pri sv. maši. Pri njej smo prejeli poseben blagoslov kolednikov, nato pa veselo
odšli na pot. Petim skupinam so pomagali šoferji s sodobnimi kamelami. Dve skupini pa sta pot opravili peš. Javilo se je
tudi sedem gospodinj oziroma družin, pri katerih smo koledniki imeli kosilo. V popoldanskih urah nas je začel
blagoslavljati dež, vendar smo pogumno vztrajali in akcijo v večernih urah uspešno zaključili. Zbrali smo skoraj 3.200
evrov in veliko sladkih dobrot, ki si jih vsako leto ob koncu akcije bratsko razdelimo.
Ker obiščemo prav vsako hišo v župniji, včasih naletimo tudi na neprijazen sprejem. Tem ljudem samo vljudno razložimo
pomen koledovanja, jim zaželimo vse dobro in nadaljujemo pot. Gospa katehistinja, ki nas vsa leta pripravlja na
koledovanje, pa nam vedno naroči, da naj za te ljudi še dodatno molimo.
Vsako leto se udeležimo tudi škofijskega srečanja kolednikov. Vedno je lepo in zanimivo.
Koledniki, ki so v naši župniji koledovali pred dvajsetimi leti, so danes po večini že možje in žene. Kmalu bodo v
koledniške vrste prišli že njihovi otroci. Eden prvih naših kolednikov je bil tudi duhovnik, gospod Danilo Jesenik. Prav
tako iz naših koledniških vrst izvira tudi bogoslovec, Matic Matija Lesjak. Nanju smo še posebej ponosni. Posebej ponosni
smo tudi na to, da smo bili koledniki iz naše župnije leta 1998 tisti, ki smo Slovenijo in takratno našo škofijo Maribor
zastopali na srečanju z nemškim kanclerjem Helmutom Kohlom v Bonu.
Vsi res radi koledujemo, ker s tem razveseljujemo sofarane, pomagamo vrstnikom v misijonih in se imamo fajn.
Kolednice in koledniki Župnije sv. Jurij ob Taboru
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Tudi letos se že pripravljamo na koledovanje. Če bo vreme vsaj malo ugodno, nas lahko pričakujete v nedeljo, 28.
grudna 2014, nekje med 10. in 18. uro.
Posebno vabilo
Letos boste, če boste seveda želeli, imeli možnost silvestrovati tudi malo drugače. Na silvestrovo zvečer, ob 22. uri vas
vabimo k sveti maši v naši farni cerkvi. Pri njej se bomo s hvaležnostjo ozrli v iztekajoče se leto in z upanjem v
prihodnost. S podajo rok si bomo voščili miru in Božjega blagoslova. Vljudno in lepo vabljeni.
Vsem bralkam in bralcem Novic izpod Krvavice želimo veselo praznovanje Jezusovega rojstva in Božjega blagoslova v
prihajajočem letu 2015.
Vida Slakan

Literarni utrinki

Tek življenja

Slovo
Samo lahen dotik noge
poznojesenskega mahu lahko
ustvarja naravno energijo
sožitja z vetrom črnih borov,
ki se dotikajo kraške,
rdeče zemlje!
Samo duhovitost
tvojega nasmeha,
duh bližnjega morja lahko
oznanja prihod bližajočega se dne!!
Sonce ti sije v očeh,
zadnjikrat med nama …
Ostajaš na kraški planoti,
a jaz – odhajam!!!
TKsm

Zavijaš z očmi
in odsopihaš dalje po tvoji stalni poti.
Ne veš, da te želim samo dohiteti,
da greva skupaj po tej tvoji poti.
Bojiš se prijaznega nasmeha,
stiska rok, ki ti želijo dobro,
bojiš se dobrote??

Ustavi se in podaj roko,
ustavi se in se nasmej
svoji nerazumnosti, da
z najino življenjskostjo
lahko drugim
nudiva srečo in prihodnost!
Ustavila si se!!
Tvoj nasmeh je čudoviti
dogodek v delčku
najine prihodnosti!
TKsm
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Po poteh in spominih
V rubriki »Po poteh in spominih« skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec vam v pogled ponudimo utrinek, ki je v
preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrišete prah z albuma in z nami delite lepe, a tudi morda
pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: info@obcina-tabor.si ali
sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).
.

ZIMSKA ČRNO-BELA PRAVLJICA
na Gorjakovem (Kapla)
Pozimi je bil čas tudi za kakšno poroko. 16.
februarja 1953 sta se poročila Nežka in Dorko
Jerman. V tem obdobju je bilo prevozno
sredstvo konjska vprega. Z lepima konjema je
Franc Pustoslemšek popeljal mladoporočenca
proti Taboru.
Poročil ju je tedanji matičar g. Janko Kobale,
tudi cerkvena poroka je bila v Taboru, v
cerkvi sv. Jurija. Ohcet je trajala kar tri dni v
domači hiši v Kapli. Ženinov, Brišnikov stric
iz Gomilskega (kot fant Malikov iz Tabora) je
tako pel in vriskal, da ni nikoli več govoril na
glas pa je še zelo dolgo živel. Ker je bil pustni
čas, je na poroko ob polnoči prišla tudi
maškara, ki je proti ženinu in nevesti vrgla
gumb. Z njim je zadela ženinov kozarec, ki se
je razbil. Vsi so vzklikali: »Sreča, sreča!« Res
sta se razumela in imela rada. Hčerke so imele
lepo in brezskrbno otroštvo. Žal je skupno
življenje Nežke in Dorka prekmalu prekinila
očetova težka bolezen.
Brez kolin na kmetiji včasih ni šlo. To je bil
vsesplošni kmečki praznik pri hiši. Takrat so se
zbrali prav vsi in pomagali pri delu. Prišel je tudi
stric Miha iz Ljubljane.
Včasih so bile zime bogate s snegom. Vaške ceste je bilo potrebno očistiti. Sliki prikazujeta, kako so vaščani Gorjakovega
pomagali pri tem. Za traktor je bil pripet velik lesen plug, na katerem so sedeli in ga tako obtežili. Bilo je dosti smeha in
raznih prigod.
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Leta 1965 je bil
avto pri hiši prava
redkost.

Pozimi je bil čas za
zimske radosti, kot
je smučanje. Vsak
čisto majhen hrib je
bil prava priložnost
za spust po snegu
navzdol. Ate Franc
uči mlajše smučat ali
pa mogoče ravno
obratno.

Stolp za napeljavo vrvice v
hmeljišču je čakal, da skopni
sneg in se prične delo.
Vir: hči Zdenka s sestrama Ireno in Ago
Po albumu pobrskala: Martina
Pustoslemšek

Zgodilo se bo

Vse planince, pohodnike, vandrovce in
prijatelje taborskih hribov vabimo,
da se udeležite zanimivega

BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO,
ki bo v četrtek, 25. decembra 2014.

-

Zbirno mesto je ob 16. uri:
pred staro šolo v Lokah za tiste, ki boste šli do koče po cesti mimo domačije Veteršek,
- v Ojstrici za tiste, ki boste do koče šli čez Krvavico.

Udeleženci, bodite primerno opremljeni za gibanje v zimskih razmerah, predvsem pa ne pozabite na obvezno
svetilko!
Za varnost bodo poskrbeli vodniki, od pohodnikov pa pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin.
Ne zamudite torej izkušnje, da se v soju bakel povzpnete na našo priljubljeno pohodniško točko, potem pa v
prijetni družbi uživate toplino in gostoljubnost planinske koče. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zagotovo pa
bo prav prišel tudi kakšen priboljšek iz nahrbtnika.
Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja.
Vabljeni!
Planinsko društvo Tabor
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V četrtek, 8. januarja 2015, vas ob 16:30
vabimo na Literarno valovanje v Občinsko
knjižnico Tabor.
V prvem delu srečanja bomo predstavili nekaj
potopisov, med drugimi bosta dve udeleženki
pripovedovali o svojem romanju po Caminu, v
drugem delu pa bomo predstavili lokalne
literarne ustvarjalce.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Dragi otroci,
občinska knjižnica tabor

Občinska knjižnica Tabor vas tudi
tokrat vabi na pravljično uro,
ki bo v torek,
27. januarja 2015, ob 18. uri.
Prijazno vabljeni!
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Fotokotiček
Pošljite nam vaše fotografije, ki jih ujamete v svoj objektiv. Dobrodošle so fotografije s področja dela, življenja, praznovanj,
utripa kraja, narave, posnete doma, na dopustu, potovanjih, kjerkoli. Pošljite jih v jpg formatu na info@obcinatabor.si ali sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili
v časopisu, ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij.

MLADI PLANINCI NA RIBNIKU VRBJE
Foto: PD Tabor
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Oglasi

Kmetija Laznik vas obvešča, da bo sveže svinjsko meso na

Nudimo vam:

voljo v mesecu DECEMBRU in JANUARJU po
predhodnem dogovoru.

Sveže goveje in svinjsko meso vam bo znova na voljo po
ustaljeni praski

-

prevoz hlodovine z gozdarsko prikolico,
- razrez hlodovine,
- izdelke iz stavbnega mizarstva in
tesarstva,
- druge izdelke iz lesa.

v SOBOTO, 7. FEBRUARJA 2015, od 9. ure dalje.
Informacije: Žan, 041 581 337
Vabljeni, da nas obiščete.
Kmetija Laznik

Vabljeni!
Informacije: Adi, 041 543 396

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – december 2014 in januar 2015
DATUM
24. 12. 2014
18.00 in 23.00
25. 12. 2014
17.00
27. 12. 2014
17.00
31. 12. 2014
20.00
6. 1. 2015
10.30
10. 1. 2015
5.00

PRIREDITEV

KRAJ

ŽIVE JASLICE

Trg Vransko

BOŽIČNI POHOD NA ČRETO
HRESTAČ
Ponudba izven abonmaja – balet
SILVESTRSKI POHOD

Start pred občinsko
stavbo
Parkirišče pri
Športni dvorani
Vransko
Start pred občinsko
stavbo

BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI

Naš dom

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V
MOKRINE/NASSFELD

Parkirišče pri
Športni dvorani
Vransko

ORGANIZATOR
FD Vransko
(031 515 818)
PD Vransko
(051 266 840)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298)
PD Vransko
(041 464 185)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 041 238 749)
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10. 1. 2015
9.00
17. 1. 2015
19.30
17. 1. 2015
9.00–12.30
18. 1. 2015
10.00
20. 1. 2015
18.00
24. 1. 2015
10.00
30. 1. 2015
18.00
30. 1. 2015
19.00

TURNIR V DVORANSKI ODBOJKI
KRČMARICA MIRANDOLINA
Gledališki abonma in izven
VRANI : JEŽICA, ŠENČUR : JEŽICA,
VRANI : ŠENČUR
Košarka U 13
VRANI : KELEJA
Košarka U 15
PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM
GLAVA DOL – NOGE GOR!
Otroški abonma in izven
NAJSTNIKI V DANAŠNJEM
SVETU, starševski debatni večer z
moderatorko Natašo Zupanc
KD VRANI VRANSKO : ILIRIJA
Košarka

Športna dvorana
Vransko
Kulturni dom
Vransko

ŠD Papagaji
(041 893 303)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298)

Športna dvorana
Vransko

KD Vrani Vransko
(031 475 072)

Športna dvorana
Vransko
Občinska knjižnica
Vransko
Kulturni dom
Vransko

KD Vrani Vransko
(031 475 072)
Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298)

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

Športna dvorana
Vransko

KD Vrani Vransko
(031 475 072)

Koledar dogodkov in prireditev –
december 2014 in januar 2015

torek, 23. december 2014
obisk Božička za vse otroke
Vrtec Tabor ob 9.30 v telovadnici
POŠ Tabor ob 10.30 v jedilnici
vabljeni tudi otroci, ki ne hodijo v vrtec
(Vrtec Tabor in POŠ Tabor , 03 705 70 80)
sreda, 24. december 2014
pogostitev po polnočnici
okolica cerkve
(Društvo podeželske mladine Tabor v sodelovanju z
Društvom žena in deklet Tabor, 070 321 516)

četrtek, 25. december 2014, ob 16.00
Božični nočni pohod na Krvavico in Zajčevo kočo
zbor ob 16. uri
- v Ojstrici: preko Krvavice do koče,
- pred šolo v Lokah: po cesti do koče (lažja pot)

(Planinsko društvo Tabor, 03 5727 214)
sobota, 27. december 2014, ob 19.00
praznični koncert Pevskega društva Tabor
Dom krajanov Tabor
(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814)
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nedelja, 28. december 2014, od 8. ure dalje
Kmečka tržnica
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)
torek, 30. december 2014, ob 18.00
tradicionalni decembrski turnir trojk v košarki
Dom krajanov Tabor
(Športno društvo Partizan Tabor, 031 895 542)

četrtek, 1. januar 2015, ob 14.00
nogometna tekma stari - mladi
nogometno igrišče Razgan v Ojstriški vasi
(Športno društvo Partizan Tabor, 051 381 306)
četrtek, 8. januar 2015, ob 16.30
Literarno valovanje
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 03 712 12 52)

nedelja, 25. januar 2015, od 8. ure dalje
Kmečka tržnica
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)
torek, 27. januar 2015, ob 18.00
pravljična ura
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 03 712 12 52)

27

... in še modrosti naših babic
 Kakršno bo vreme prvi dan, tak bo veliki srpan. 
 Če v prosincu drevje od mraza poka, bo sadja jeseni in moka. 
 Če za tri kralje (6. 1.) jasen dan bo, za dolgo zimo hrani seno. 

Čestitka
Želimo, da bi našli srečo
tam, kjer jo iščete in
najbolj potrebujete.
Lepo preživete božične
dni, osebno srečo, zdravje
in srečno novo leto vam
voščijo
župan Občine Tabor,
občinska uprava in
uredniški odbor Novic.

»Nič, kar naredimo, ni zares pomembno. Vendar to ne sme biti izgovor, da ne bi
delali dobro.«
(John Malkovich)

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Saša Zidanšek Obreza, vsebina. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče,
vsebina; Ana Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. 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.obcina-tabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o.
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