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Pozdrav urednice izpod Krvavice
Pred vrati je ponovno mesec september in s tem novo šolsko leto 2021/2022 polno razigranosti in pričakovanj. V
največjem pričakovanju je letos kar 22 prvošolčkov in prvošolk, ki bodo prvič sedli v šolske klopi Podružnične osnovne
šole Tabor. S prihodom vseh otrok bo v okolici šole in vrtca ponovno polno otroškega vrveža, zato bo kot vsako leto
zopet poskrbljeno za varnost otrok z označitvijo šolskih poti in s prisotnostjo prostovoljcev ter policistov na lokaciji
šole in občine.
Za varnost otrok in za lastno varnost v prometu pa največ
naredimo sami z upoštevanjem prometnih predpisov.
Vsem otrokom, staršem in učiteljem želim lep, uspešen in
predvsem varen začetek novega šolskega leta.
Otrok lahko odraslega nauči tri stvari:
da je srečen brez razloga,
da je vedno radoveden
in, da se za nekaj neumorno bori.
(Paolo Coelho)

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Iz županovega kabineta 30
Spoštovane in spoštovani, v prispevku bom namenil nekaj besed našim cestam.
Površina občine Tabor znaša približno 35 kvadratnih kilometrov. Vsa ta površina je precej na gosto prepredena s
cestami, ki pa so različnih kategorij. Tako naše »ozemlje« prečkajo regionalna in magistralna cesta ter če morda še ne
veste, tudi avtocesta. Te ceste so v upravljanju države oz. v njihovem imenu, za to skrbijo podizvajalci. S temi cestami
načeloma nimamo težav.
Približno 70 km občinskih cest različnih kategorij (lokalne ceste, javne poti) je v upravljanju Občine. Te ceste, pretežno
hribovske, potekajo po zemljiščih, ki so javno dobro, občinska last, ali pa po zasebnih površinah. Takšnih je največ. Če
so te cestne površine kategorizirane, potem z njimi upravlja Občina. Tukaj pa se začne težava. Vedno je premalo
denarja, da bi zadostili vsem potrebam. Za redno letno vzdrževanje namenimo veliko sredstev. Zadeva je korigirana
tako, da bi na vrsto za sanacijo prišla vsaka cesta v triletnem časovnem intervalu. Vendar pa se ta matematika v praksi
ne izide, kajti prednost pri sanaciji imajo ceste, ki so v najslabšem stanju. Torej, v praksi to pomeni, da določen cestni
odsek popravljamo vsako leto, medtem ko nekateri odseki niso bili deležni sanacije že pet let ali več, ker pač ni bilo
potrebe. Glavno vlogo pri tem pa, seveda, igrajo vremenske razmere. Vsakoletna neurja so tista, ki nam diktirajo vrstni
red sanacij in tako je bilo tudi letos. Točno na tem mestu bi rad apeliral na vse uporabnike cest, še posebej na domačine,
ki prometne površine uporabljajo vsakodnevno, da nam priskočijo na pomoč. Pomoč v smislu, da pred dežjem in po
dežju vzamejo v roke morda kar navadno motiko in očistijo kak drežnik, propust ali kanal. Včasih je dovolj, da očistite
samo odpadlo listje. Nekateri, redke svetle izjeme, to redno počnejo in praksa kaže, da teh deset minut dela ogromno
pripomore k ohranitvi vozišča ob morebitnem nalivu. Če bi vsak uporabnik žrtvoval tistih par minut, bi se stanje
bistveno izboljšalo. Konec koncev gre za pot, ki jo uporabljate vsakodnevno. Razumem vas, da je lažje poklicati na
občino in potarnati o problemu, a morate me razumeti tudi vi. V režijskem obratu imamo zaposlenega samo enega
delavca, ki niti slučajno ne zmore vsega oz. ne zmore takoj.
Upam, da ste me razumeli in bomo s skupnimi močmi te probleme zmanjšali ali celo odpravili.
Župan Marko Semprimožnik
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Nagradni natečaj »KRVAVICA SKOZI ŠTIRI LETNE ČASE«
V tej številki občinskega glasila in na spletni strani občine (www.obcina-tabor.si) ponovno objavljamo nagradni natečaj
za izbor najboljših avtorskih fotografij hriba Krvavica, ki bodo v prihodnje krasile naslovnice glasila.
Rok za posredovanje fotografij je 15. april 2022, saj želimo vsem prijaviteljem omogočiti, da lahko fotografije zajamejo
prav v vseh štirih letnih časih, ki se bodo zvrstili do takrat.
Spomnimo, da so bile v nagradnem natečaju 2019 izbrane fotografije štirih avtorjev, ki ste jih tekom leta lahko
izmenjaje zasledili na naslovnicah, glede na letni čas:

pomlad: Sajovic Boris

poletje: Turnšek Andrej

jesen: Strouhal Peter

zima: Turnšek Majda

Vabljeni k novim foto izzivom in posredovanju fotografij, ki jih že nestrpno pričakujemo.
Saša Zidanšek Obreza

Na območju Tabor-jug zasvetilo 24 svetilk javne razsvetljave
V mesecu juniju 2021 je
izbrani izvajalec Egis d. o. o.
na območju »Tabor-jug«
zaključil z deli v zvezi s
postavitvijo svetilk javne
razsvetljave. Aktivnosti so
del projekta »Pešpot-RazganTabor jug II. faza«, s katerim
smo uspešno kandidirali na 2.
Javni poziv za izbor CLLD
operacij,
financiranih
iz
sredstev EKSRP na območju
LAS
Spodnje
Savinjske
doline.
Vrednost investicije, ki se nanaša na postavitev, projekt in priklop javne razsvetljave znaša cca. 25.000,00 EUR z
vključenim ddv.
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Kakovostna in hkrati tudi varčna javna razsvetljava je med pomembnimi cilji, ki jim v občini poskušamo slediti v svojih
energetskih načrtih. Z izborom LED svetilk smo doprinesli k zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja, ki postaja pereč
problem zadnjih desetletij in hkrati k manjši porabi električne energije za osvetlitev.
Javna razsvetljava pomembno prispeva k podobi lokalne skupnosti, tako v nočnem kot v dnevnem času, in ima velik
pomen s stališča osebne in prometne varnosti ter varnosti premoženja.
Saša Zidanšek Obreza

Obdarovanje novorojenčkov in prvošolčkov
V mesecu maju 2021, ob praznovanju svetovnega dneva družine, je župan, Marko Semprimožnik, tradicionalno obdaril
otroke, rojene v obdobju 15. maja 2020−2021, in bodoče prvošolčke, ki bodo prag Podružnične osnovne šole Tabor
prestopili septembra letos.
Vsak novorojenček, ki ima na dan rojstva skupaj z enim od staršem stalno prebivališče v naši občini, po določilih
Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tabor, prejme prispevek v višini 150,00 EUR. Takih
je bilo v navedenem obdobju 15, od tega 8 deklic in 7 dečkov.
V prihajajočem šolskem letu 2021/2022 bo 1. razred POŠ Tabor zapolnilo 22 učencev, 7 deklic in 15 dečkov, eden
izmed njih tudi iz sosednje Občine Braslovče.
Zaradi aktualnih razmer, povezanih z virusom, smo
obdarovanje izvedli po pošti. Novorojenčki so prejeli
atraktivno napihljivo žogo, bodoči prvošolčki pa
didaktično igro Črkoljub.
Vsem želimo veliko uspehov pri prvih korakih,
bodisi tistih, ki vodijo v varen objem staršev ali pa
tistih, ki vodijo k učenosti.
Saša Zidanšek Obreza

Slovenska bakla - simbol povezovanja in jeklene volje tudi v Taboru
14. junija 2021 je bila naša občina priča edinstvenemu športnemu dogodku, tj. prihodu slovenske bakle, ki je v času
pred olimpijskimi igrami prepotovala domala vse občine v naši državi.
Organizatorji dogodka so bili Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Občina Tabor in Zveza športnih
društev Občine Žalec.
Zbrane sta pozdravila
župan občine Marko
Semprimožnik
in
domača
športnica
Suzana Ocepek, ki se
že vrsto let ukvarja s
športno
disciplino,
odbojka sede, in je leta
2012 tudi sodelovala
na
paraolimpijskih
igrah v Londonu, sicer
članica Integracijskega
športnega
društva
Maxi Braslovče.
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Teka v naši občini so se udeležili lokalni športniki in rekreativci: Mitja Potočnik, Julianna Pihlar, Viktor Urankar in
Anja Lončarek, članica Atletskega kluba Velenje. Trasa je potekala na relaciji: igrišče POŠ Tabor-državna cesta TaborOjstriška vas-odcep Florjan-igrišče POŠ Tabor. Nosilce je spremljalo gasilsko vozilo z županom, ki je baklo tudi prvi
simbolično ponesel. Za živahno dogajanje so poskrbeli učenci POŠ Tabor s plesno glasbenim programom, za konec pa
tudi sami ponesli baklo pod motom: Tudi Tabor ima olimpijske sanje!
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez kot idejni vodja projekta je v ta namen bakli na pot zapisal:
»Slovenska bakla je simbol povezovanja. Z njenim popotovanjem po Sloveniji v spremstvu njene ambasadorke Urške
Žolnir Jugovar in tekačev, nosilcev plamenice, želimo povezati občanke in občane iz vseh 212 občin, v njih prebuditi
jekleno voljo in širiti vrednote olimpizma.«
Baklo so izdelali v Skupini SIJ - Slovenski industriji jekla. Krona bakle ponazarja vrh Triglava, plamenico pa zaključuje
najmočnejši simbol slovenstva, ki se troglavo pne v nebo kot gospodar vode, zemlje in zraka.
Za konec pa še nekaj tehničnih podatkov o bakli; material: bukov les in reciklirano nerjavno jeklo, teža: 1951 g, višina:
72 cm, oblikovanje: Vasja Ambrožič.

Saša Zidanšek Obreza
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Župan sprejel najboljše učence in dijake šolskega leta 2020/2021

Župan Marko Semprimožnik je ob zaključku šolskega leta v sejni sobi občine, 30. junija 2021, na tradicionalnem
sprejemu gostil in obdaroval najboljše učence in dijake naše občine.
Spregovoril je o aktualnih razmerah, ki se jih žal ni dalo načrtovati in ob tem pohvalil vse učence in dijake, da so kljub
številnim izzivom, povezanih s koronavirusom, ki so jih prikrajšali za pouk v šolah in jih prikovali pred računalniške
zaslone za več mesecev, dosegli vidne uspehe na področju izobraževanja. Poudaril je, da gre ob tem priznanje tudi
staršem, ki so nudili spodbudno in zdravo okolje doma, ter učiteljem in mentorjem, ki so jim posredovali znanje in jih
usmerjali. Z zagotavljanjem pogojev za dobro delo v šolah pa je svoj delež prispevala tudi lokalna skupnost.
Letošnji nagrajenci, vpisani v zlato knjigo najboljših učencev in dijakov so:

Učenci POŠ Tabor:
-

Tevž Gosak, 5. razred: srebrno Vegovo priznanje na državnem tekmovanju iz matematike,
Jakob Juhart 7. razred: zlato ekipno priznanje in 3. mesto na mednarodnem tekmovanju First Lego Liga regije
Adria,
Edita Kreča, 8. razred: srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike,
Eva Drnolšek, 9. razred: odličen uspeh v vseh letih šolanja,
Gal Gosak, 9. razred: odličen uspeh v vseh letih šolanja, srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična
pošast,
Andrej Vian Vertovšek, 9. razred: odličen uspeh v vseh letih šolanja, srebrno Vegovo priznanje na državnem
tekmovanju iz matematike,
Iza Zorenč, 9. razred: odličen uspeh v vseh letih šolanja,
Ana Zupančič, 9. razred: odličen uspeh v vseh letih šolanja,
Andraž Žvipelj, 9. razred: odličen uspeh v vseh letih šolanja.

Učenka 1. OŠ Žalec:
-

Lara Lhotse Videc, 3. razred: odličen uspeh.

Učenca Glasbene šole »Risto Savin« Žalec:
-

Matija Birk, 3. letnik kitara; 2. nagrada na tekmovanju 12th World Open Online Music Competition, srebrna
plaketa Temsig, Tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev,
Lara Lhotse Videc, 2. letnik violončelo: zlata plaketa Temsig, Tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov in
baletnih plesalcev.
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Dijakinji Gimnazije Celje-Center:
-

Tanja Strožič, 1. letnik, Umetniška gimnazija, likovna smer: odličen uspeh,
Vesna Kralj, 2. letnik, Predšolska vzgoja: odličen uspeh.

Dijakinja Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje:
-

Ema Skok, 4. letnik, program Zdravstvena nega: odličen uspeh vsa leta šolanja.

Dijaki Ekonomske šole Celje – gimnazije in srednje šole:
-

Vita Kovče, 2. letnik: odličen uspeh, srebrno priznanje na državnem tekmovanju Ekokviz za SŠ, priznanje na
bralnem tekmovanju iz nemščine Pfiffikus,
Filip Lukman, 2. letnik: odličen uspeh,
Neža Zupančič, 2. letnik: odličen uspeh, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike,
Kim Abouda: 5. letnik, maturitetni tečaj: odličen uspeh.

Dijakinja Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Celje:
-

Veronika Slakan, 4. letnik: odličen uspeh, certifikat o znanju tujega jezika angleščina, priznanje za uspeh na
bralnem tekmovanju Pfiffikus, diploma za štiri letne izjemne dosežke na nemškem bralnem tekmovanju
Pfiffikus.

Ob koncu je župan vsem še enkrat čestital in jim zaželel veliko nadaljnjih uspehov pri šolanju ter lepe počitnice.
Za zakusko je s svojimi dobrotami poskrbelo Društvo žena in deklet Občine Tabor.

Saša Zidanšek Obreza

Nevaren večstanovanjski objekt, na nekdanjem naslovu Tabor 14, porušen
V mesecu juliju 2021 se je zgodil dolgo načrtovan dogodek - rušitev dotrajanega objekta, v katerem se je nazadnje
nahajalo pet stanovanjskih enot.
Objekt je bil zgrajen leta 1878, v last Občine Tabor pa je prešel leta 2000, s Pogodbo o razdružitvi premoženja bivše
Občine Žalec. Po pripovedovanju starejših občanov je imela zgradba bogato zgodovino, o kateri si lahko preberete v
članku “Spomin na stavbo, ki je ni več”.
Objekt se v zadnjih letih ni več bistveno obnavljal, saj je bil že dlje časa predviden za rušenje. Občina je pred rušitvijo s
strani strokovnjakov arhitekturne in gradbene stroke pridobila Mnenje o statični stabilnosti objekta in ustreznosti za
bivanje. Ugotovljeno je bilo, da neustrezno odvodnjavanje povzroča razpadanje nosilne konstrukcije objekta, padajoči
omet pa predstavlja nevarnost za mimoidoče. Zaradi neizoliranosti konstrukcij objekta ta ni izpolnjeval zahtev
Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah in je bil energetsko zelo potraten. Tudi stopnišče je bilo nevarno, tako
glede dimenzij kakor tudi zasnove ograj. Dotrajano je bilo tudi stavbno pohištvo in strešna kritina, objekt pa sta
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posledično napadali vlaga in plesen. Zaradi lokalnih ogreval na trda goriva in zastarelih standardov uporabe je bil
požarno ogrožen. Ocenjeno je bilo, da bi stroški sanacije presegli stroške novogradnje in da zato obnova ne bi bila
smiselna, objekt pa zaradi vsega navedenega tudi ni bil več primeren za bivanje.
Občina je z nekdanjimi stanovalci vseskozi tvorno sodelovala in jim posredovala aktualne informacije o razpoložljivih
stanovanjskih kapacitetah izven lokalne skupnosti. S skupnimi močmi je bil objekt dokončno izpraznjen v decembru
2020.
Na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja za rušitev in javnega razpisa za izvedbo del je izbrani izvajalec Tris
d.o.o. iz Braslovč realiziral rušitev, katere vrednost je znašala cca. 25.000,00 EUR z ddv. Pri tem so pomoč nudili tudi
člani PGD Ojstriška vas-Tabor, za kar se jim lepo zahvaljujemo.
V tem trenutku še ni dokončno odločeno, kaj bo na tem mestu zraslo v prihodnosti, saj so idejne zasnove še v fazi
snovanja.

Saša Zidanšek Obreza
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Brezplačne storitve za naše občane

POSLANSKA
PISARNA
poslanca v Državnem zboru
Republike Slovenije

ALEKSANDRA REBERŠKA
je v prostorih Občine Tabor
odprta
vsak prvi ponedeljek v mesecu
od 11. do 12. ure.
VABLJENI!

NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE
Brezplačna zemljiškoknjižna preverba izpiska vaše nepremičnine v prostorih Občine Tabor vsako prvo
sredo v mesecu od 15.00 do 17.00 po predhodnem dogovoru po telefonu.
POKLIČITE sokrajanko, licencirano nepremičninsko posrednico VIOLETO ŠTOJS,
telefon: 070 911 170, email: stojsvioleta@gmail.com

Kovinarska ulica 12, 3000 CELJE
www.agencija-nera.si
Smo član Združenja družb za nepremičninsko posredovanje (ZDNP) in podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev.
Smo član upravnega odbora nepremičninskih posrednikov – smo vredni Vašega zaupanja!
Nudimo vam tudi:
Prodaja ali nakup nepremičnine je pomemben življenjski dogodek, ki mora biti varen in čim manj stresen za vse,
zadovoljna morata biti prodajalec in kupec, kar dosežemo z individualnim pristopom ter vam tako prihranimo številne
poti, opravke in stroške, ki nujno spremljajo prodajo nepremičnine.
Vaše gradbeno ali kmetijsko zemljišče, hišo, stanovanje, poslovni prostor, gospodarsko poslopje ... vam lahko pomagam
uspešno prodati/oddati ali vam pomagam najti novo nepremičnino. V minulih letih sem zabeležila veliko število
zadovoljnih strank in zelo bom vesela, če bom mednje lahko prištela tudi Vas.

9

Prejeli smo
Spomin na stavbo, ki je ni več
Stavbe Tabor 14 ni več. Visoko je stala ob obzidju farne cerkve in regionalne ceste v centru Tabora ter polnila podobo
starega Tabora. Porušili so jo. Pravijo, da je bila dotrajana.
Tabor 14 ima dolgo zgodbo. Najprej je bila to pritlična zgradba, v kateri je bila posojilnica in hranilnica. Nato so jo
nadzidali z nadstropjem in tremi podstrešnimi sobami. Pred drugo svetovno vojno je bil v njej sedež občine Sv. Jurij ob
Taboru, ki je spadala pod Dravsko banovino. Po njej pa je bil tu sedež Krajevnega ljudskega odbora Tabor, Okraj Celje.
KLO je imel profesionalnega tajnika - Alojz Križnik, predsednik KLO pa je funkcijo opravljal neprofesionalno. Prvi
predsednik je bil Janko Kobale. V okviru KLO je bil tudi matični urad. Uslužbenci so bili med drugimi Avgust Ulaga znan organist in pevovodja, Anica Metelan, por. Kobale, Pavla Laznik, por. Mandelc Tekavc, Marko Martin in Cvetka
Gregl Rančigaj. Veliko porok je bilo tu sklenjenih, vpisov v matične knjige in izdanih listin. Več kot 200 parov je
poročil samo Norbert Natek iz Pondorja, med njimi znanega publicista in novinarja Radia in televizije Ljubljana, Draga
Košmrlja, z učiteljico Milico Ocvirk - Razganovo iz Ojstriške vasi. Marko Martin je vsako nedeljo po prvi maši na
stopnišču pred farovžem bral »občinska oznanila«. Po ukinitvi krajevnih ljudskih odborov je bil tu nekaj časa krajevni
urad, ki je spadal pod Občino Žalec. Kasnejša Krajevna skupnost pa tu ni več domovala. Takoj po vojni je bil v njej
nekaj časa en oddelek Osnovne šole Tabor. Obiskovala ga je tudi Minka Metelan, hčerka znanega gostilničarja in
mesarja Ivana Metelana. Za nas starejše taborske »naturščike« je bila ta stavba vse do njenega konca »stara občina«.
Zgradba je bila namenjena tudi kot stanovanje uradnikom in učiteljem. V njej so stanovali uradnik Križnik, učitelji
Matjan, Cujnik, Terpin in učiteljica Silva Draksler z družinami. Matjanov sin Vasja je kasneje pel pri ansamblu Henček.
Tudi dve otroški babici sta imeli tu bivališče, pa upravnik kmetijske zadruge, Alojz Lilija. V Tabor 14 so se vselile tudi
zadnje stanovalke graščine Ojstrica, Felicijanove. Poznana stanovalka je bila rejnica Lojzka Zabovnik, s številnimi
rejenci. V šestdesetih letih je imel tu frizerstvo Slavko Toman iz Podloga pri Šempetru. Na krnu roke je imel protezo.
Na delo se je vozil z mopedom, kasneje pa s fičkom. Še na Fani Janežič - »šolsko Fani« se ne sme pozabiti. Najprej je
stanovala v stari šoli in bila tam zaposlena kot tehnično osebje, zato smo ji pravili »šolska Fani«. Stanovanjsko podjetje
Žalec je stavbo pred približno 40 leti preuredilo v pet stanovanj s kopalnico in straniščem. Pred tem je bilo skupno
stranišče na štrbunk v pritličju in prvem nadstropju, voda pa se je uporabljala iz vodnjaka. Nazadnje je bila to le še
večstanovanjska zgradba z neprofitnimi stanovanji. Ali ni bilo druge rešitve, kot da so jo podrli, presodite sami.
Torej, draga Tabor 14, naj ti bo lepo, kjerkoli si že razsuta. Tabor 15 te bo še dolgo pogrešala, kot pomembno in dobro
sosedo.
Na podlagi pripovedovanj in osebnih opažanj zapisala Tatjana Kobale Khodary

Izgubljena mucka
Prijazna, ljubka, nežna in cartljiva muca išče svojega lastnika.
Vidi se, da je bila udomačena, zatekla se je k nam, zato prosim,
če jo kdorkoli pogreša, naj me kontaktira na telefon 040 897
205 (Andreja Kotnik).
Bila je veterinarsko oskrbljena in sterilizirana. Muca je povsem
zdrava.
Če se lastnik ne najde, ji iščemo tudi nov dom, če bi jo kdo
želel posvojiti.
Andreja Kotnik
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Notranji mir in želja po življenju
Nekoč sem slišala misel, ko sem poslušala predavanje Sadhguruja, ki mi ne gre iz glave: »Hočete biti spokojni in mirni
ali hočete živeti? Mirni in spokojni boste ves čas, ko boste mrtvi. Danes - tukaj je potrebno živeti.«
In vprašanje je: »Kako želimo živeti?«. Vsi se pogovarjamo o tem, kako želimo doseči notranji mir. Notranji mir ne
obstaja v takšni obliki kot si jo predstavlja človek. Obstaja življenje. Obstaja sprejemanje vsega; gibanje v in okoli sebe.
Notranji mir je ravno to, sprejemanje vsega točno takšno kot je, brez potrebe po spreminjanju - samo čista prisotnost.
Da bi dosegli popolni mir, bi morali biti mrtvi. Tega
pa najbrž nihče izmed nas ne želi, kajne?
Zakaj tako zelo stremimo k temu, da bi bili v
popolnem miru? Najbrž zaradi vsega hrupa in vse
akcije okoli nas. Preveč smo nasičeni z vsem hrupom
in naše notranje bitje vpije po umiritvi, samoti in miru.
Koliko ljudi pa si to tudi dovoli in za koliko časa?
Koliko časa najdlje mine preden zopet pademo v kaos
bivanja ali življenja, kot se radi izrazimo? Potrebno je
hoditi v službo, moram iti na zabavo, ne morem biti
takšen/a, moram to in ono in tisto. Dobro, potrebno je
marsikaj, kajne? To je tisto, kar verjamemo. Ali ni?
Vendar se je za vse to res potrebno odreči sebi? Ali ne obstaja morda način, kako lahko vse to in hkrati ohranjamo sebe?
Ali pa način, kjer brez težave vidimo, kaj je res tisto, kar želimo in ne - »moramo«.
Tukaj se vedno odpre burna razprava z nasprotnimi mnenji kot so; to je vse res, ampak moram pospraviti stanovanje in
moram oprati perilo in moram hoditi v službo. Če je to vse res, potem pač morate/mo, torej to bomo počeli ne glede na
vse. Kaj pa bi se zgodilo, če spremenimo eno samo besedo v razmišljanju. Kaj bi se zgodilo, če le za en sam trenutek
namesto moram, rečemo želim. Izzovem vas k preizkušanju tega in mi vi povejte, kakšna je sprememba v vas samih.
Mnogokrat je pomembno samo, kako se izrazimo, ko se pogovarjamo s sabo. Tukaj ni pomembno, kaj izražamo
drugim, zelo pomembno pa je, kakšen je naš notranji monolog, kaj mi res verjamemo in kakšna so naša prepričanja?
Ena sama beseda lahko spremeni celotno dinamiko dogajanja v nas samih in okoli nas. Počutje se lahko zaradi ene same
besede v celoti spremeni. Nekateri ljudje menijo, da če bi se posameznikom dovoljevalo, da počnejo karkoli želijo, da
bi bili vsi »lenuhi«, kakor se radi ljudje izrazijo. Vendar temu ni tako. Naše bitje ni naravnano k nenehnemu
»počivanju«, naše bitje si želi delovanja, želi si »akcije«, želi si »živeti«. Kadar neznansko hrepenimo po umiritvi
pomeni samo, da smo predolgo bili ves čas v »akciji« in
še to pogosto iz nepravih razlogov in z nepravo
miselnostjo.
Veste, v resnici se marsikaj da spremeniti. Pomembno
pa je zavedanje, da se vse začne in konča pri nas samih
in v naših mislih. Nikomur ni potrebno ničesar
dokazovati, še najmanj pa meni, vendar vas izzovem, da
dokažete sebi, če morda pa vendarle zmorete, znate in
lahko spreminjate sebe, skozi način, kako gledate na
svet. Kaj pa vas stane? Če vam spodleti, nihče ne bo
nikoli izvedel razen vas. Če pa vam uspe, pa morda vsaj
za hip pridobite to, kar res iščete - notranji mir.
Andreja Kotnik, www.obcuti-sebe.eu

59. dan slovenskih hmeljarjev: Taborčana na čelu slovenskih hmeljarjev
Letošnje praznovanje 59. dneva slovenskih hmeljarjev je bilo zaradi koronavirusa okrnjeno. Na Skupnem placu v
Braslovčah pod kozolcem je bila drugo nedeljo v avgustu slavnostna seja Združenja hmeljarjev Slovenije. Za novo
hmeljarsko princeso so proglasili 24-letno, diplomirano tekstilno inženirko Tejo Pustoslemšek, doma iz Kaple in za
novega starešino 52-letnega Milana Lesjaka, doma iz Ojstriške vasi v Občini Tabor. Prireditev je vzorno pripravilo
Turistično društvo Braslovče v sodelovanju z Občino Braslovče in Združenjem hmeljarjem Slovenije. Hmeljarskega
mačka je dobila tudi Občina Polzela.
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Uvodoma je na slavnostni seji zbrane nagovoril predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije, Janez Oset, ki je med
drugim poudaril, da je letošnje praznovanje zaradi koronavirusa precej okrnjeno. Sledil je pozdravni nagovor župana
Občine Braslovče, Tomaža Žoharja, in predsednika TD Braslovče, Branka Ribizla. Zbrane so nagovorili tudi
podpredsednik KGZS, Marjan Golavšek, direktor ZKŠT Žalec, Boštjan Štrajhar, direktor Inštituta za hmeljarstvo in
pivovarstvo Slovenije Žalec, Bojan Cizej, poslanec v DZ, Aleksander Reberšek, taborski župan Marko Semprimožnik
in drugi.
V nadaljevanju sta o svojem enoletnem delu
govorila dosedanja princesa Janja Žagar in starešina
Vinko Zupan. Kot sta poudarila, je bilo leto
njegovega »vladovanja« pestro in zanimivo,
promovirala pa sta številne prireditve.
Nato je sledila predstavitev nove hmeljske princese
Teje Pustoslemšek. Kot je povedala, je po poklicu
diplomirana tekstilna inženirka, njihova kmetija je
velika 63 ha, hmelj pa pridelujejo na 23 ha. S
hmeljem so se na kmetiji pričeli ukvarjati že leta
1931. Novi starešina, Milan Lesjak, je doma s 35 ha
velike kmetije, od tega na 15 ha pridelujejo hmelj.
Kako bo z letošnjim pridelkom, je Irena Friškovec,
svetovalka, specialistka za hmeljarstvo, povedala
takole:
»V letu 2021 123 hmeljarjev prideluje hmelj na 1433
ha, kar je dobrih 50 ha več kot lani. Večina
slovenskih hmeljišč je posajenih s sorto Aurora (41
%), sledi ji Celeia (29 %). Savinjskega goldinga je
slabih 10 %. Dobrih 8 % hmeljišč pa je posajenih z
novimi slovenskimi sortami, ki so bile v zadnjih letih
vzgojene na IHPS.
Tudi letošnje leto zaposlovanje sezonske delovne sile krojijo pogoji za preprečevanje širjenja COVID-19. Vendar pa so
letos hmeljarji delovno silo pravočasno zaposlili in tako ni bilo večjih težav.
Tako kot vsako leto tudi letošnji pridelek kroji vreme. Hladno vreme v mesecu aprilu in maju je upočasnilo rast hmelja,
izničili so se roki rezi, posamezne sorte hmelja pa so v maju v razvoju zaostajale tudi do tri tedne glede na povprečje
prejšnjih let. Nato pa so naenkrat nastopile v juniju in začetku julija zelo visoke temperature, s pomanjkanjem padavin
(hmeljarji so hmeljišča namakali). Vse to se je, seveda, odrazilo v rasti in razvoju hmelja.
Rastline so v večini hmeljišč prišle do vrha opore, a so v večini ostale s kratkimi stranskimi poganjki, imajo obliko
ozkega valja ali pa so celo smrekaste. Lepše razviti so mlajši nasadi. Tudi to leto je kar nekaj hmeljišč poškodovala
toča, kar v vseh pridelovalnih območjih. Poleg tega pa je močno neurje z vetrom povzročilo veliko škode na območju
občine Tabor, v Ormožu in Letušu. Veter je pometal na tla na vseh treh območjih skupaj okoli 100.000 vodil z
rastlinami hmelja. Delno pa so bile poškodovane tudi žičnice.
Namočena tla so povzročila tudi podrtje žičnice v Moškanjcih v začetku avgusta. Tako vse kaže na to, da bo letošnja
letina pridelka hmelja po količini podpovprečna«.
Višek dogajanja je bila predaja starešinstva in imenovanje princese ter zdravica s pivom. Ob sprejemu »hmeljskega
mačka« in prapora je novi starešina Milan Lesjak, poudaril, da si bo prizadeval slovenske hmeljarje zastopati častno,
povsod tam, kjer ga bodo povabili skupaj s princeso Tejo Pustoslemšek, ki je sprejela hmeljarski škaf.
Predsednik Združenja hmeljarjev Slovenije je ob koncu podelil vsem občinam Spodnje Savinjske in Občini Šmartno ob
Paki »hmeljarskega mačka«, na prapor združenja pa so pripeli dva nova trakova, in sicer trak Občine Vransko in Šotori
Petre.
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Slovesnost so zaključili s krajšim družabnim delom, v katerem so nastopili ansambel Savinjski kvintet in Ines Kern ter
Urška Tekavc, pod imenom JU END AJ.
Posebnost letošnjega dneva hmeljarjev je bila predstavitev lastne hmeljarske noše. O tem je nova hmeljska princesa
Teja Postoslemšek povedala:
»Združenje hmeljarjev Slovenije je že dlje časa imelo v planu izdelavo lastnih hmeljarskih noš. V letu 2020 se je prvič
sestala skupina za oblikovanje noše. Pavla Gostečnik, Simona Rojnik, Mateja Kramer, Irena Friškovec in Tea
Pustoslemšek smo po snovanju idej besede izlile na papir ter izrisale skice za moške in ženske noše. V letu 2021 so se
pričele priprave na izvedbo naših idej.
Ženska oprava vključuje belo bluzo z gumbi, s kratkimi ali dolgimi rokavi, plisirano zeleno krilo poljubne dolžine ter
rjavo ogrinjalo z našitkom hmeljske trte. Moška noša vključuje črne elegantne hlače, belo srajco z našitkom ali belo
polo majico z našitkom ter brezrokavnik v dveh izvedbah – za mlajše ter starejše. V planu imamo tudi otroške obleke,
da bodo lahko slovensko hmeljarstvo zastopale celotne družine.
Želimo, da se v prihodnosti vse podrobnosti ter barvne kombinacije še bolj izpopolnijo, saj je v interesu, da se vsak v
noši počuti udobno. V dizajnu so elementi zgodovine naše doline ter barve, ki ponazarjajo rodovitno zemljo ter hmelj«.

Tone Tavčer
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Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. junijem in 15. julijem 2021
Dogodki:
15. junija 2021 je bil razglašen preklic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tega trenutka dalje
gasilci opravljamo posredovanja ob nesrečah in požarih, enako kot med epidemijo, izvajamo pa tudi usposabljanja.
Kljub preklicu epidemije bodo v veljavi še naprej ostali nekateri zaščitni ukrepi proti širitvi koronavirusa.
11. julija smo v Braslovčah organizirali zaključne izpite na 160-urnem tečaju za operativnega gasilca, ki jih je uspešno
opravilo vseh 21 tečajnikov iz 9 gasilskih društev naše Zveze. Tako smo v naša društva pridobili 21 novih operativnih
članov, za kar jim čestitamo.
12. julija smo zaključili še drugi tečaj za gasilca pripravnika, ki ga je uspešno opravilo 19 kandidatov.
Ob upoštevanju ukrepov so 19. junija 2021 v PGD Ponikva pri Žalcu obeležili 90-letnico društva, 26. junija pa v Veliki
Pirešici prav tako 90- letnico, ki so jo sicer praznovali v letu 2020, a je zaradi epidemije niso mogli slovesno obeležiti.
3. julija 2021 pa je bil v Prekopi slovesen podpis pogodbe o nakupu novega gasilskega vozila s cisterno z gasilsko
oznako GVC 16/25 PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik. Za dobavitelja je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Gasilska
vozila Pušnik iz Slovenske Bistrice.
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V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec opravili 22 intervencij, ki so skupno trajale 24 ur in 35
minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 ure in 20 minut, najkrajša pa le 15 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec so imeli 16 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Vransko so imeli dve intervenciji, v
GPO Tabor so imeli eno intervencijo, v GPO Braslovče so imeli tri intervencije, v GPO Polzela pa intervencij niso
imeli.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Evropska kartica ugodnosti za invalide
Kartica ugodnosti je za uporabnike na voljo od julija 2017. Invalidi, ki želijo pridobiti Evropsko kartico ugodnosti,
lahko zanjo zaprosijo na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v Sloveniji. Na Upravni enoti Žalec smo vse do
danes prejeli skoraj 300 tovrstnih vlog. Vsem invalidom, ki izpolnjujete pogoje za pridobitev predmetne kartice, in je
še niste pridobili, priporočamo, da si le-to pridobite in tako koristite dane ugodnosti doma in v določenih državah
Evropske unije. Imetnik kartice lahko uveljavlja komercialne popuste na različnih področjih življenja, še posebno ko
gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. S kartico ugodnosti npr. lahko koristite popuste v
Termah Dobrna, Zavodu za kulturo, turizem in šport Vransko, muzejih v Celju, knjižnicah.
Aktualne ugodnosti upravičenci lahko spremljate na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer je objavljena baza
ugodnosti. V njej je mogoče najti podatke glede na vrsto ugodnosti in kraj. Informacija o ugodnosti je izpisana z
osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina popusta. Uporabniki imajo možnost
uporabe baze tudi preko mobilne aplikacije »INVALIDSKA KARTICA«.
Trenutno je v EU možno koristiti ugodnosti na osnovi kartice poleg
Slovenije, še v Belgiji, na Finskem, v Italiji, na Malti, v Estoniji, na
Cipru in v Romuniji. Postopno se bo projekt razširil še na druge
države EU. Tako kot lahko Evropsko kartico ugodnosti uporabljajo
slovenski uporabniki kartice v drugih državah članicah EU, tako
lahko ugodnosti v Sloveniji izkoristijo tudi tujci, ki so pri nas na
krajšem ali daljšem obisku.
Kdo so upravičenci do kartice ugodnosti za invalide?
Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji ali tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in
sicer, so to slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, osebe s
telesnimi okvarami, osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z
drugimi dolgotrajnimi okvarami.
Do kartice ugodnosti so tako upravičeni vsi invalidi, ki so pridobili
status ali pravice na podlagi invalidnosti skladno s predpisi, ki urejajo
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov, področje vojnih invalidov, družbenega
varstva duševno in telesno prizadetih oseb ter predpisov s področja izobraževanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oziroma usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. To so na
primer otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, gluhoslepi otroci,
gibalno ovirani otroci in otroci z več motnjami.
Ravno tako so do invalidske kartice ugodnosti upravičeni posamezniki oziroma posameznice z odločbo o telesni okvari
z najmanj 90% telesne okvare zaradi izgube vida ali najmanj 70% telesne okvare zaradi izgube sluha ali druge osebe s
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priznano najmanj 80% telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70% po zakonu, ki ureja
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico pa lahko pridobijo, kot že zapisano, tudi gluhoslepe osebe, ki
izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in
prilagoditev vozila in invalidi po predpisih drugih držav članic Evropske unije.
Kje lahko pridobite invalidsko kartico ugodnosti?
Vlogo za izdajo kartice upravičenci - invalidi lahko vložite osebno na Upravni enoti Žalec, Krajevnem uradu Vransko
ali na katerikoli drugi upravni enoti ali krajevnem uradu v Sloveniji, ne glede na kraj bivanja. Vlogi je potrebno priložiti
barvno fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm ter navedbo invalidnosti ali telesne okvare. Priporočamo, da k vlogi
priložite odločbo o invalidnosti. V kolikor le-te ne boste priložili, bo upravna enota pridobila odločbo po uradni
dolžnosti. Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji morajo vlogi obvezno priložiti dokazilo tuje države, da imajo status
invalida, skupaj z uradnim prevodom. Kot že navedeno, obstajajo zakonske opredelitve glede upravičenosti do prejema
kartice.
Naloga upravne enote je, da preveri, če so navedbe upravičenca na vlogi pravilne in hkrati preveri, ali vlagatelj
izpolnjuje pogoje. Stranko, ki bo izpolnjevala vse pogoje bomo vpisali v evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti,
izpolnili formular z osebnimi podatki, ki so potrebni za izdelavo kartice ter nanj nalepili fotografijo upravičenca.
Formular bomo posredovali izvajalcu za izdelavo EU kartice, ki bo le to poslal na naslov upravičenca.
V primeru izgube, kraje ali uničenja, jo mora upravičenec preklicati na upravni enoti. Po preklicu kartice, ob poteku
veljavnosti, v primeru obrabe ali poškodbe kartice, če upravičenec spremeni osebno ime ali če fotografija ne kaže več
prave podobe, lahko na upravni enoti zahteva izdajo nove kartice.
Eno izmed pogosto zastavljenih vprašanj glede kartice in ugodnosti, ki jih lahko koristijo upravičenci, je podano tudi s
strani ponudnikov, ki bi se želeli pridružiti ponudnikom tovrstnih ugodnosti. Vsem zainteresiranim svetujemo, da se
obrnejo na e-naslov: invalidska.kartica@zalozba.org in pošljete naslednje informacije: - kontaktne podatke podjetja:
kontaktno osebo, telefonski in e-kontakt, naslov in e-naslov; - informacije o dostopnosti trgovinskih prostorov za osebe
na invalidskem vozičku, za slepe, slabovidne, gluhe, naglušne, osebe s kognitivnimi težavami ali osebe z motnjo v
duševnem razvoju (v kolikor gre le za spletno prodajo, prosim sporočite); - delovni čas vaše poslovalnice; - višino
popusta glede na vrsto storitve ali izdelkov; - predstavitveno fotografijo ali logotip podjetja.
Simona Stanter, načelnica

18. in 19. javni razpis; Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021
Obveščamo vas, da sta objavljena javna razpisa (18. in 19. javni razpis) iz podukrepa 4.1, in sicer pod imenom Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 (Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskih gospodarstev, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe). Višina sredstev na
obeh javnih razpisih je 20 milijonov evrov, od tega je 12 milijonov evrov namenjenih za naložbe v nakup in postavitev
rastlinjakov ter nakup pripadajoče opreme, 8 milijonov evrov pa za naložbe v trajne nasade. Višina sofinanciranja: 50 %
– 90 %. V kolikor je tozadevni interes, se javite na lokalni izpostavi javne službe za kmetijsko svetovanje v Žalec,
KGZS-Zavod CE, kjer bomo pogledali pogoje, merila in obveznosti za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe, ki
jih omenjena razpisa omogočata; nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme (18. javni razpis), ureditev
trajnih nasadov (19. javni razpis), nakup in postavitev mrež proti toči (19.javni razpis), ureditev zasebnih namakalnih
sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme (19. javni razpis), oprema za protislansko zaščito
(19. javni razpis). Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. 8. 2021
do 20. 10. 2021, do 13.59 ure.
Priporočamo se za svetovanje, izdelavo vlog in po potrebi poslovnih načrtov.
Marko Tevž, Mira Vrisk in Maja Klemen Cokan, KGZS-Zavod CE, Izpostava Žalec
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Žuželke na vrtu
Predmestni in mestni vrtovi so ekosistemi v malem. Predstavljajo pomembno zatočišče za mnoge organizme, ki težko
preživijo na vedno intenzivnejših kmetijskih površinah in pozidanih območjih. Žuželke so kot izjemno raznolika
skupina živali ključen del teh ekosistemov. Velika večina živi skrito človekovim
očem v tleh ali rastlinju in jih navadno opazimo le, če jih načrtno iščemo.
Pozornost zbujajo le najbolj pisani ali drugače vpadljivi predstavniki, pa seveda
vrtni škodljivci, čeprav predstavljajo slednji le neznaten delež žuželčje favne vrtov.
Z nekaj pazljivega opazovanja lahko vsakdo občuduje žuželčje prebivalce vrta, ki
tvorijo pravcat splet. Če je vrt dobro ohranjen, bo našel plenilce (pikapolonice,
tenčičarice), rastlinojede (listne uši, gosenice metuljev), z malo več truda morda
tudi zajedavce (na primer osice) in razkrojevalce (govnače, ličinke hroščev, ki se
prehranjujejo z odmrlim organskim materialom, idr.). Z nekaj sreče lahko opazimo
tudi zanimive odnose med njimi. Mravlje, na primer skrbijo za kolonije listnih uši,
od katerih pridobivajo »mano« – rastlinske sokove, ki jih listne uši izločajo kot
odvečne, za mravlje pa so dober vir sladkorjev. Temu odnosu pravimo mutualizem,
pri katerem imata obe vrsti korist: mravlje v zameno za mano varujejo »svojo« kolonijo, podobno kot pastir varuje
čredo. Mnogo bolj znan primer je opraševanje. Množica opraševalcev, kot so čebele, čmrlji, metulji in muhe trepetavke,
v zameno za raznašanje peloda dobi medičino v cvetovih. Nekateri odnosi so na prvi pogled manj harmonični,
pikapolonice tako pridno požirajo listne uši in druge majhne rastlinojede žuželke. Splet vseh teh odnosov pa v zdravem
vrtu podobno kot v naravi vseeno poskrbi, da se noben člen ne namnoži preko vseh meja ali izumre.
Vrtnar vpliva na skupnost organizmov v svojem vrtu na različne načine, predvsem z izbiro sajenih rastlin in zatiranjem
neželenih predstavnikov, ki ga največkrat izvajamo s kemičnimi pripravki - pesticidi. Z raznolikimi, predvsem
medovitimi vrstami rastlin, je vrt, če je dovolj velik, lahko prava oaza biodiverzitete, kjer bodo naravni sovražniki
škodljivcev pripomogli k ravnovesju in morda uporaba pesticidov sploh ne bo potrebna. Pesticidi proti žuželkam insekticidi - so netarčni in škodujejo vsem žuželkam, tudi koristnim. Ob prekomerni uporabi insekticidov nevede
zatremo tudi naravne sovražnike škodljivcev, ki jih je običajno manj kot rastlinojedih žuželk in počasneje se
razmnožujejo. Naslednjo sezono zato doživimo še hujši izbruh škodljivca, ki ga zdesetkana populacija plenilca ne more
več uravnati. V tem začaranem krogu porabimo vedno več insekticida za enak učinek, hkrati pa škodujemo še okolju in
sebi, saj so to strupene snovi.
Opazovanje drobnih prebivalcev vrta je lahko za konec tudi lep hobi. Sodobni pametni telefoni omogočajo že zelo
solidne fotografije, ki jih lahko delimo na opazovanju narave namenjenih spletiščih ali v skupinah na družbenih
omrežjih. Od mednarodnih je najbolj znan portal iNaturalist, kjer lahko vsakdo deli svoja fotografska opažanja. Tam jih
bodo ostali člani pomagali prepoznati, s tem pa bomo tudi sami izvedeli več o naših drobnih sopotnikih. Brez njih bi
tudi mi težko preživeli!
Je vaš vrt oaza biodiverzitete? Vabljeni, da sodelujete v našem natečaju »Biodiverziteti najbolj prijazen vrt«. Navodila
za prijavo so objavljena na spletni strani www.naturaviva.si.

Kaj lahko storimo za zdrav ekosistem na vrtu?
• Če imamo dovolj velik vrt, lahko pustimo del zaraščen s »plevelom«. Divje rastline služijo kot zatočišče za
žuželke in druge majhne živali, tudi ko preostanek vrta prekopljemo za sejanje ali ga poškropimo s pesticidi.
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•
•

•
•

Če je vrt majhen, se morda lahko dogovorimo s sosedi za mejico iz avtohtonega grmičevja, ki je prav tako
odlično zatočišče za živali.
Nastavimo umetna zatočišča za žuželke. Sem spadajo recimo t. i. »hoteli« za čebele samotarke, narobe
obrnjene lončke za rože, ki jih napolnimo s suho travo in postavimo na tla, pa s pridom izkoristijo tenčičarice
in druge vlagoljubne žuželke. Talnim žuželkam lahko naredimo zatočišča iz nalomljene lončevine ali
kamenčkov v kakem kotu.
Organske odpadke kompostiramo. Kompost je vsestransko uporaben, v njem pa se naseli tudi množica
prebivalcev.
Poskusimo sobivati s škodljivci, namesto da jih takoj zatiramo. Majhna populacija listnih uši ali peščica
gosenic verjetno ne bo povzročila omembe vredne škode.
Dr. Jernej Polajnar

Evropska komisija vabi: Konferenca o prihodnosti Evrope
Konferenca o prihodnosti Evrope je nova odprta in vključujoča oblika posvetovalne demokracije, njen namen pa je
Evropejcem omogočiti večji vpliv pri oblikovanju evropskih politik. Začela se je maja letos, potekala bo pa do junija
2022. Skupno predsedstvo (Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU) se je zavezalo, da bo spremljalo njen
potek in ugotovitve.
K sodelovanju na konferenci želimo pritegniti čim večje število
ljudi vseh starosti, spolov in prepričanj iz vseh družbenih okolij,
še posebej lokalne skupnosti, nevladne organizacije,
izobraževalne in kulturne ustanove, socialne zavode ter skupine
državljanov.
Kako se lahko vključite?
✓

Na spletni platformi objavite svoje zamisli in predloge na kakršnokoli temo o prihodnosti Evrope
- Platforma je večjezična, vse objavljene zamisli in ideje pa računalnik avtomatično prevede v izbran EU jezik.
- Objavlja lahko kdorkoli, ki se zaveže k spoštovanju temeljnih načel konference.

✓

Komentirajte, delite ali podprite že objavljene ideje

✓

Udeležite se dogodkov o prihodnosti Evrope
- Na platformi poiščite dogodke v vaši bližini ali spletne dogodke, ki potekajo pod okriljem konference.

✓

Organizirajte in objavite lasten dogodek o prihodnosti Evrope
- Primeri vključujočih in sodelovalnih dogodkov v živo ali prek spleta: pogovor, debata, srečanje…
- Na platformi lahko objavite tudi že načrtovane dogodke, ki se dotikajo tem, ki so pomembne za prihodnost
Evrope.
- Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati listino konference o prihodnosti Evrope, ki določa standarde za
spoštljivo vseevropsko razpravo.

✓

Po koncu dogodka zapišite zamisli in ideje, ki so jih udeleženci podali na dogodku
- Za napotke se lahko obrnete na Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji ali na EUROPE DIRECT
informacijske točke v šestih slovenskih regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami?
Ključne ideje in priporočila s platforme bodo prispevala k omizjem z evropskimi državljankami in državljani ter
plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta, kjer se bo razpravljalo o teh zamislih in priporočilih, vse skupaj pa bo
pripomoglo k oblikovanju zaključkov konference.
Več na spletu:
- futureu.europa.eu (spletna platforma konference o prihodnosti Evrope)
- slovenia.representation.ec.europa.eu (Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)
- europedirect.si (informacijske točke EUROPE DIRECT)
Tina Radaković, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:
 10. julija se je v Celju rodil 3.040 g težek in 49 cm velik deček Liam
staršema Nadji Štrumbelj in Klemnu Nemivšku iz Lok.
 14. julija se je v Celju rodil 4.450 g težek in 55 cm velik deček Jakob
staršema Mojci Šoštarič in Blažu Birku iz Ojstriške vasi.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z
veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.

Iz vrtca in šolskih klopi

Obvestilo za prvi šolski dan 2021/2022
Spoštovani učenci, učenke in starši!
Veseli smo, da se bomo v sredo, 1. septembra 2021, spet srečali v šolskih klopeh. Delo bo potekalo po tako
imenovanem modelu B, ki pomeni, da se bodo vse dejavnosti odvijale v šolskih prostorih. Seveda bomo upoštevali
omejitve in ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom v skladu z načrtom šole. Prosimo, da spremljate
elektronsko pošto oz. sporočila eAsistenta ter šolsko spletno stran, kjer bomo objavljali aktualne informacije.
Nekaj splošnih navodil:
• V šolo naj pridejo le zdravi otroci.
• Potrebno je vzdrževati higienske ukrepe: higieno kašlja, umivanje in razkuževanje rok ter ostala priporočila NIJZ.
• Vozači naj med prevozom s šolskim avtobusom ali kombijem nosijo masko. Maske priskrbite starši.
• Za vse učence je priporočeno nošenje mask na hodnikih in v skupnih prostorih.
Za začetek šolskega leta smo vam pripravili še nekaj informacij.
•
•

•
•
•
•

Sprejem prvošolcev bo v sredo, 1. septembra 2021 ob 11.30 pred POŠ Tabor.
Pričetek pouka za vse druge učence bo v sredo, 1. septembra 2021, ob 8.20.
S svojimi razredniki se dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in matičnih učilnic je v spodnjem
prispevku.
Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo potekali po ustaljenem voznem redu, ki je priložen temu
obvestilu. Varstvo za učence bo organizirano od 6.30 dalje.
Prvi dan poteka pouk po urniku. Urniki bodo od 31. 8. 2021 objavljeni na spletni strani šole. Učenci naj imajo s
seboj šolske potrebščine in copate. Prvi dve uri bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni pouk.
Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu.
V septembru so še mogoče spremembe voznega reda.
Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, razen za prvi razred, zagotovljeno bo tudi kosilo.

Želimo vam zdravo, uspešno in prijetno šolsko leto in se veselimo srečanja z vami.
Pripravila:
Polona Učakar, pom. ravn.

Ravnateljica:
Majda PIKL, univ. dipl. ped.
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Razpored razrednikov in matičnih učilnic
Šolsko leto 2021/2022
TABOR
Razred

Razrednik

Matična učilnica

1. c

Tjaša Mikek

1. c

2. c

Stanka Tominšek Kužnik

2. c

3. c

Silva Rizmal

3. c

4. c

Simona Jan

4. c

5. c

Branko Šketa

5. c

6. c

Uroš Godler

U1

7. b

Darja Cvetko

NAR

8. c

Tadeja Zupanc

U2

9. b

Barbara Pertinač

GUM

Vozni red šolskega kombija POŠ Tabor 2021/2022
Navodila za učence vozače:
• Ob vstopu na šolski kombi si razkužite roke.
• Med prevozom s kombijem je obvezno nošenje mask za vse vozače. Maske priskrbite starši. Voznik vstopa na
kombi brez maske ne bo dovolil.
PO POUKU

ZJUTRAJ
6.30
6.35
6.36
6.38
6.42

MIKLAVŽ
KAPLA
AP KAPLA
OJSTRIŠKA VAS
POŠ TABOR

6.47
6.50
6.52
6.55
7.00

KAPLA
KAPLA
PONDOR
BLATE
POŠ TABOR

7.05
7.08
7.13

LOKE
MIKLAVŽ
POŠ TABOR

7.20
7.32

DOL
POŠ TABOR

7.45
7.50
7.55
8.08
8.20

VRHE
MIKLAVŽ
LOKE
ČRNI VRH
POŠ TABOR

14.00
14.50

15.00
15.15
15.30

POŠ TABOR–LOKE–ČRNI VRH–
MIKLAVŽ–VRHE–POŠ TABOR
POŠ TABOR–OJSTRIŠKA VAS–
MIKLAVŽ– KAPLA–OJSTRIŠKA VAS–
POŠ TABOR
POŠ TABOR–KAPLA–PONDOR–
BLATE– POŠ TABOR
POŠ TABOR–DOL–POŠ TABOR
POŠ TABOR–LOKE

Vozni red velja od 1. 9. 2021. Mogoče so spremembe voznega reda.
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VSEBINA
• SKLEP o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Ur.list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in na podlagi 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19), je
Občinski svet Občine Tabor na 17. redni seji, dne 28. 6. 2021 sprejel

SKLEP O PLAČILU PROGRAMOV VRTCA ZARADI ODSOTNOSTI OTROK
1. člen
Starši otrok, za katere je občina Tabor po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavljajo
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. 7. do 30. 9. Rezervacijo lahko starši
uveljavljajo po dnevih, vendar najmanj 15 neprekinjenih delovnih dni ali za celoten mesec, toda največ za dva meseca.
Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija tekočega leta oziroma, izjemoma 15
dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo.
Za rezervacijo plačajo starši 30 % zneska, določenega z odločbo centra za socialno delo o višini plačila staršev.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo počitniško rezervacijo le za otroka,
za katerega se plačilo programa vrtca ne sofinancira iz državnega proračuna.
Do počitniških rezervacij je upravičen vlagatelj, ki ima skupaj z otrokom, ki obiskuje Organizacijsko enoto Vrtec Tabor
stalno prebivališče v Občini Tabor.
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov, ki traja neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni, so
starši oproščeni plačila programa vrtca v višini 50 % zneska, določenega z odločbo centra za socialno delo o višini
plačila staršev.
Vlagatelj mora občini posredovati vlogo za oprostitev plačila programa vrtca iz zdravstvenih razlogov. Vlogi mora biti
predloženo originalno zdravniško potrdilo in potrdilo vrtca o dejanski odsotnosti otroka.
3. člen
Strošek živil se prične odštevati prvi dan otrokove odsotnosti.
Številka: 03201-17rs/2018-6
Datum: 28. 6. 2021

OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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VSEBINA
• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2020
• NAGRADNI NATEČAJ izbora fotografij na temo »Krvavica skozi štiri letne čase«

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 (Ur.l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 –
popr.) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Ur.l. RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015, Spr. in dop. UO OT, št. 3/2018),
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z
DIVJADJO ZA LETO 2020

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 je 04.10.2021 v celotnem besedilu objavljen na spletni strani: www.obcina-tabor.si 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 za leto 2020 znaša 559,82 EUR.
4. ROK ZA ODDAJO VLOG: ponedeljek, 4. oktober 2021, do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Tabor.
Podrobnejše informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: 03/705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si.

Številka: 430-11/2021-2
Datum: 25. 8. 2021

OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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OBČINA TABOR RAZPISUJE NAGRADNI NATEČAJ IZBORA FOTOGRAFIJ NA
TEMO »KRVAVICA SKOZI ŠTIRI LETNE ČASE«
Izberite največ štiri najboljše avtorske fotografije Krvavice v štirih različnih letnih časih in morda bodo ravno te krasile
novo naslovnico občinskega časopisa Novice izpod Krvavice.
Nagradni natečaj za pošiljanje fotografij traja od petka, 3. 9. 2021 do petka, 15. 4. 2022, do 12. ure. Fotografije
hriba Krvavica v ''jpg'' formatu pošljite na e-naslov: info@obcina-tabor.si, s pripisom »KRVAVICA SKOZI ŠTIRI
LETNE ČASE, posredujte pa tudi vaše osebne podatke in izjavo o strinjanju s Pravili in pogoji sodelovanja v
nagradnem natečaju.
Štirje predlogi fotografij za posamezni letni čas, ki jih bo izbral Uredniški odbor časopisa Novice izpod Krvavice, bodo
nagrajeni z darilnimi boni v vrednosti 50,00 EUR. V primeru izbora več fotografij istega avtorja, je avtor upravičen le
do ene nagrade.
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU
1. Podatki o organizatorju nagradnega natečaja: Organizator nagradnega natečaja »Krvavica skozi štiri letne čase«
(v nadaljevanju: nagradni natečaj) je Občina Tabor (v nadaljevanju: organizator). Namen nagradnega natečaja je izbor
štirih naslovnih fotografij hriba Krvavice v štirih različnih letnih časih, za časopis Novice izpod Krvavice.
2. Trajanje: Nagradni natečaj poteka od 3. 9. 2021 do 15. 4. 2022, do 12. ure. Nagrajenec bo obveščen najkasneje 29.
4. 2022, po elektronski pošti. Nagrada bo podeljena najkasneje do 5. 5. 2022.
3. Udeleženci: Udeleženci nagradnega natečaja so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki na natečaj prijavijo največ štiri fotografije Krvavice, kot je določeno v nadaljevanju teh Pravil. V
nagradnem natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradnega natečaja.
4. Način sodelovanja: Udeleženci nagradnega natečaja sodelujejo na natečaju tako, da organizatorju posredujejo največ
štiri fotografije hriba Krvavice, kot je določeno v nadaljevanju teh pravil. Fotografije hriba Krvavice udeleženci
posredujejo preko elektronske pošte na naslov: info@obcina-tabor.si s pripisom: »Krvavica skozi štiri letne čase«.
5. Nagrade: V nagradni igri bodo podeljene največ štiri nagrade: 4x darilni bon v vrednosti 50,00 EUR.
6. Izbor nagrajenca: Zmagovalec/zmagovalci natečaja je/so sodelujoči, ki prejme/jo nagrado za fotografijo hriba
Krvavice po izboru Uredniškega odbora časopisa Novice izpod Krvavice.
7. Prevzem nagrade: Pogoj za prevzem nagrade je, da udeleženec-nagrajenec soglaša s temi Pravili in izpolnjuje
pogoje za udeležbo v nagradnem natečaju. Nagrade bodo podeljene po končanem izboru fotografije, najkasneje do 5. 5.
2022. Nagrajenec bo pozvan po elektronski pošti. Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za
prevzem nagrade, odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 7 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih
podatkov v roku od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator prost vseh obveznosti
do udeleženca natečaja. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.
8. Avtorstvo: Udeleženci nagradnega natečaja posredujejo fotografijo/e hriba Krvavice, ki je lahko avtorsko delo v
skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Udeleženci nagradnega natečaja s prijavo fotografij(e) v
nagradni natečaj izrecno in nepreklicno dovoljujejo organizatorju, da fotografijo(e) hriba Krvavice (avtorsko delo)
neomejeno reproducirata v fizični obliki, v vseh medijih (TV, spletni, tiskani mediji), na internetu (spletna mesta,
mobilni internet), na razstavah, sejmih in drugih oblikah javnih predstavitev in v oglasnih sporočilih vseh formatov in v
zvezi s tem udeleženci nagradnega natečaja na izvajalca nagradnega natečaja prenašajo časovno in prostorsko
neomejene materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v obsegu, potrebnem za
reprodukcijo avtorskih del na podlagi tega odstavka. Organizator bo pri vseh reprodukcijah avtorskih del (fotografij),
kjer je to objektivno mogoče, navajal ime in priimek avtorja fotografije ali pa ime, ki ga izbere avtor v sodelovanju z
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organizatorjem. Organizator ima pravico iz natečaja izločiti katerokoli fotografijo hriba Krvavice, za katero oceni, da je
njena vsebina žaljiva ali neprimerna oziroma, da njena vsebina krši pravice tretjih oseb, vključno s pravicami
intelektualne lastnine ali pa njena uporaba ni možna.
9. Varovanje osebnih podatkov: Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradnega natečaja so varovani
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradnega natečaja izrecno soglašajo, da
organizator nagradnega natečaja njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradnem
natečaju, uporabi za potrebe nagradnega natečaja. Nagrajenec fotografije organizatorju nagradnega natečaja izrecno
dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom
obveščanja o rezultatih izbora oz. prevzema nagrade. S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci potrjujejo, da so
seznanjeni s pravili nagradnega natečaja in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora
ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali
katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
10. Končne določbe: Pravila nagradnega natečaja so objavljena v sklopu tega natečaja v številki časopisa Novice izpod
Krvavice julij-avgust 2021 in na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si. Organizator ne bo upošteval zapoznelih in
nepopolnih ali napačnih prijav v nagradni natečaj. Odločitev organizatorja nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v
zvezi z nagradnim natečajem je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradnega natečaja si pridržuje
pravico sprememb teh pravil iz kakršnega koli utemeljenega razloga. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bodo
udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani. Nadaljevanje sodelovanja v nagradnem natečaju po objavi morebitnih
sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega
natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Žalcu. Ta pravila začnejo veljati 3. 9. 2021.

Datum: 25. 8. 2021

OBČINA TABOR
župan Marko Semprimožnik, l.r.
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Poletni živ žav v Vrtcu Tabor
V poletnih mesecih smo strokovni delavci izkoristili prednost letnega časa za pestre dejavnosti, ki jih sicer ne moremo
izvajati. Izhodišče za delo nam je vedno dobro počutje otrok, upoštevanje otrokovih interesov in želja ter skrb za
varnost. Večino dejavnosti smo izvajali na prostem, prav tako
tudi sprejemanje in oddajanje otrok. Dejavnosti, ki smo jih
letos izvajali, so bile večinoma vezane na aktualna dogodka olimpijske in paraolimpijske igre. V sklopu olimpijskih iger
smo prek igre spoznali veslanje, plavanje, dviganje uteži,
plezanje, košarka, tek, streljanje, met kopja, borilne veščine
… Otroke smo seznanili z navijanjem, našimi državnimi
simboli in s simbolom olimpijskih iger. Seznanili smo se tudi
s paraolimpijskimi igrami, katere so nam bile podlaga za
pogovor o sprejemanju drugačnosti in kasneje dejavnosti,
preko katerih so otroci spoznavali, kako težko je, če ne moreš
uporabljati oči, ušes, rok ipd. (slikanje z zavezanimi očmi, z
nogo …). Poleg aktualnih vsebin so otroci spoznavali tudi,
kako se pošlje razglednica, igre z lutko, igre z vodo, obilje
pravljic in še in še!
Valentina: Vodna drča je super!
Izak T.: Všeč mi je bilo, ko smo gledali tekmo in še one
smešne tekme!
Anuška Križnik

Zaključek bralne značke malo drugače
Letošnje šolsko leto je bilo v mnogo pogledih drugačno od vseh prej. Kljub temu da smo se s šolo na daljavo srečali že
v prejšnjem šolskem letu, je bil čas, ki smo ga letos preživeli doma, manj optimističen.
Že v prejšnjem šolskem letu bi nas na podelitvi bralnih značk moral obiskati pisatelj Andrej Rozman Roza. Obisk smo
zaradi ukrepov prestavili na letošnje leto, letos pa razmere še vedno niso dopuščale, da bi se lahko srečali. Tako smo
Andreja Rozmana spoznali le preko posnetkov in preko branja njegovih del.
Z učenci od 1. do 4. razreda smo se srečali v mehurčkih, se skupaj pogovorili o branju, pisatelju Andreju Rozmanu
Rozi, si pogledali njegov posnetek in podelili bralne značke.
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Z učenci od 5. do 9. razreda pa smo prav tako v mehurčkih rešili Mega muzejski kviz. Tema letošnjega MEGA kviza je
bila bralna značka, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem.
Bralno značko je v letošnjem letu opravilo 246 učencev na OŠ Vransko in POŠ Tabor, kar je slabih 55% vseh učencev
na naši šoli. V primerjavi z lanskim letom je število bralcev rahlo upadlo. Zlatih bralcev je bilo 17, od tega 10 učenk in
7 učencev. Učenci, ki so 9 let brali za bralno značko, so v dar prejeli knjigo Partljič.doc, Toneta Partljiča (ur. Miha
Mohor in Tone Partljič), z ilustracijami Iztoka Sitarja. Knjigo vsem zlatim značkarjem vsako leto podarja Društvo
Bralna značka.
Upam, da se nam v prihodnjem šolskem letu pridruži še kakšen bralec.
Mentorica BZ Katja Brezovnik

Kulturni dan Glasba naših src (22. 6. 2021)
Verjetno se vsi strinjamo, da je za nami težko leto. Leto, ki si ga bomo zapomnili po tem, da smo se zaradi splošnega
zdravja in varnosti, morali odpovedati tistemu, kar nas bistveno oblikuje kot človeška bitja – druženju.
Učiteljice in učitelji smo se zaradi tega odločili, da to šolsko leto zaključimo nekoliko drugače. Lotili smo se projekta,
ki je bil v celoti posvečen glasbi, ki kot vemo, že od nekdaj združuje ljudi. Odkrili smo, da imamo v kolektivu OŠ
Vransko-Tabor kar nekaj sodelavcev, ki so tako ali drugače povezani z glasbo. Nekateri pojejo, drugi igrajo različne
inštrumente, tretji plešejo, nekateri celo ustvarjajo svojo glasbo. Vodji projekta sva si tako zadala, da posnamemo
poučni film o inštrumentih, ki jih potrebujemo za nastanek glasbe, ki jo danes slišimo na spletu, radijskih postajah,
poletnih zabavah itd. Filmu pa smo dodali še nekaj posebnega: zaposleni na OŠ Vransko-Tabor, ki radi prepevamo, smo
v pravem studiu posneli slovensko priredbo svetovne uspešnice We are the world. Skladbi smo dali naslov To je svet.
Nastal je posnetek, ki je požel navdušenje med učenci naše šole. Videti učiteljice in učitelje, ki skupaj prepevajo, je bilo
za marsikoga pravo presenečenje.
Namen projekta je bil zagotovo dosežen. Učenke in učenci so dobili drugačen, a hkrati prvovrsten vpogled v igranje
inštrumentov, njihovo zgodovino ter uporabo v popularni glasbi. Prav tako pa so videli svoje učiteljice in učitelje v
nekoliko drugačni luči. Videli so ljudi, ki se poleg vestnega opravljanja svojega poklica, ukvarjajo tudi z marsičem
drugim, kar jih izpopolnjuje in dela srečne. Moder človek je nekoč dejal, da je treba vzeti življenje kot igro in svet kot
igrišče. Če pogledaš na stvari tako, zakaj potem ne bi igrali, plesali in prepevali?

Manja Majcen in David Zavolovšek
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Tehniški dan na daljavo
Tretješolci so se v juniju sprehodili po domačem kraju in se s starši pogovorili o prometni varnosti. Pozorno so
opazovali prometne znake. Enega izmed njih so v okviru tehniškega dne na daljavo, po svoji zamisli izdelali. Nastalo pa
je tudi nekaj zanimivih pesmic.

Prometni zamašek
Če na cesto padel bi komet,
bi bil še večji promet.
Avtomobili so trobili,
policaji so vpili,
ker vozniki prehitro so vozili.

Znak stop
Osem stranic,
bela in rdeča,
štiri črke,
da ne zgodi se nesreča.
Stop! preberem,
ko na križišču zaviram,
moj skiro se ustavi,
ko v šolo šofiram.

Jurij Juhart, 3. c
Sem prometni znak.
Moje ime je obvezna smer.
Ne moreš levo,
lahko greš desno.
Ubogaj me,
da nič ne zgodi se.
Tijaž Jazbinšek, 3. c

Na naslednjem križišču
mi avto ustavi,
stop znak
ga še pravi čas predrami.
Stop znak je zelo pomemben,
in vsi ga zelo dobro poznamo,
pešci in vozniki moramo vedno imeti
oči široko odprte,
da ga zaznamo.
Z njegovo pomočjo
se varno v šolo pripeljem
in lahko pričnem z učenjem
mirno in z največjim veseljem.
Manca Drča, 3. c
Pamet v prometu

Jaz sem prometni znak
Jaz sem prometni znak,
upoštevati me mora vsak.
Za cesto jaz stojim
in se vam smejim.
Prometna pravila upoštevajo vozila,
drugače jih bo ulovila policija.
Na križišču semafor stoji
in na njem rdeča luč gori.
V avtu velja pravilo,
nikoli naj se ti ne bi mudilo.
Enja Gaber, 3. c

V prometu ne boš obtičal,
če prometne znake boš spoštoval.
Če prometne znake bi spremenili,
bi se ljudje v prometu izgubili.
Glej na cesto
ne na presto,
pa boš varno prišel v mesto.
Martin Juhart, 3. c

Tjaša Mikek,
razredničarka
3. c razreda
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Zemlja - modri planet ali planet Plastika?
Šolsko leto se je prevesilo v poletne počitnice. Uživamo v brezskrbnih poletnih dneh, sproščanju ter uživanju v naravi
in druženju s prijatelji. V razmislek, da nas poletne radosti ne odnesejo na kriva pota odlaganja odpadkov v naravo,
preberite, kaj so tretješolci napisali 22. aprila, ko smo obeležili dan Zemlje in se pogovarjali o marsičem.
Zemlja je okrogla. Zemlja je onesnažena. Da ne
onesnažujemo Zemlje, odpadke vržemo v smeti. Na
Zemlji je kisik. Zemlja ima vodo.
Jurij Lesjak, 3.c

Danes smo se učili o odpadkih. Odpadki škodujejo
živim bitjem. Na Zemlji živijo ljudje. Zemlje ne smemo
onesnaževati. V vodo ne smemo metati odpadkov, ker
ribe poginejo.
Jurij Juhart, 3.c

Zemljo ne smemo onesnaževati s smetmi. Ne smeš
metati smeti v okolje, če ne pride do živali in potem to
pojejo in poginejo. Napisali smo pesmico o odpadkih.
Neuporabne stvari vržeš v smeti, ne pa v okolje. Če
vidiš smeti v okolju, jih daj v smetnjak.
Naja Ropas, 3.c
Ljudje preveč onesnažujejo naravo in svet. Ker je svet
preveč umazan, živali in ljudje umirajo. Ljudje ne smejo
onesnaževati svet. Ljudje in otroci ne smejo
onesnaževati okolje. Ljudje morajo smeti metati v
smetnjak.
Neja Kos, 3.c
Če vidiš smet v naravi, jo takoj poberi. Ne meči v
naravo. Drugim bi predlagal, da reciklirajo in ne
onesnažujejo okolja. Nevarne snovi ne mečimo v naravo
in vodo. Če ribe, ali katere druge živali pojedo nevarno
snov, lahko umrejo.
Jaka Matko, 3.c
Da ne mečemo smeti v morje. Naučili smo se, da
odpadki škodujejo Zemlji. Skrbeti moramo za naš
planet. Reciklirajmo in ne onesnažujmo.
Lea Lopan, 3.c
Danes smo se učili o odpadkih. Prebrali smo knjigo z
naslovom Odpadki fej. Naredili smo pesmico o
odpadkih. Gospa Tjaša je pokazala slike iz Indije. Učili
smo se tudi o Zemlji.
Jaka Kotnik,3.c
Danes smo se učili o odpadkih. Odpadki škodujejo
živim bitjem. Odpadkov ne smeš metati v naravo, ker jo
onesnažujejo. Če v morje mečeš odpadke, lahko morska
bitja tudi poginejo. Odpadke lahko recikliramo in jih ne
mečemo v okolje.

Zemlja je okrogla. Zemlja je tudi zelo onesnažena. V
vesolju je veliko planetov, med njimi tudi naš, ki se
imenuje Zemlja. Danes smo naredili reparsko pesem o
odpadkih. Naučil sem se, da ne smem metati odpadkov
v naravo; recimo baterij, plastike, pločevink itd. Našo
naravo še onesnažuje dim od dimnikov hiš in velikih
tovarn. Najbolj je nevarno, če je steklo nekje na suhem,
recimo v suhi travi in se lahko zgodi, da sonce posije v
steklo in potem se ustvari žarek, ki povzroči požar, ali
pa se na steklo lahko urežemo. V Indiji je po celih
ulicah umazano, ker se ljudje tega ne zavedajo.
Blaž Blagotinšek, 3.c
Danes smo se učili o odpadkih. Odpadke moramo dati v
smeti, da ne bodo onesnaževali okolja. Moramo skrbeti
za naše zdravje in živa bitja. Vsi si želimo lep svet.
Lahko tudi recikliramo odpadke.
Tijaž Jazbinšek, 3.c
Danes smo se učili o odpadkih. Ne smeš onesnaževati
Zemlje. Zemlja je okrogla. Reke in morja ne smemo
onesnaževati. Danes je veliko smeti okoli nas. Nekatere
smeti so strupene. Živali v morju zaradi veliko
odpadkov tudi umirajo. Vsako leto imamo čistilno
akcijo. Nikoli ne onesnažuj.
Mina Hrastnik, 3.c
Ljudem bi rada povedala, da ne smejo odlagati
odpadkov v naravo, saj lahko škodujejo naravi in živim
bitjem. Na Zemlji je kisik. Ker veliko ljudi odlaga
odpadke v naravo, lahko potem živali zbolijo in celo
zaradi tega poginejo. Nekateri odpadki so zelo strupeni
ali nevarni. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v
naravo. Indija je ena izmed najbolj umazanih držav na
svetu. Naučili smo se pesmico o odpadkih, ki smo jo
tretješolci skupaj z gospo Tjašo sestavili sami.
Larissa Marin, 3.c

Martin Juhart, 3.c
Ko smo ob prebiranju knjig začutili stisko našega modrega planeta, je nastala spodnja pesem, ki naj nas vodi skozi
poletje in vse dni naprej:
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NAŠ PLANET NI SMET
Odpadek, fej!
Nikar stran ne glej.
Hitro ga poberi
in ga speri,
nesi ga v zabojnik,
če ne boš ti razbojnik!
Pazimo na naš planet,
da ne bo kot velika smet.
Želim si lep svet,
zase in ves živalski red.
Ne zavrzi – ponovno uporabi
Marsikdaj je mogoče odpadke in odpadno embalažo ponovno uporabiti. V knjigah ali na internetu se najde polno idej.
Če je komu dolgčas, lahko iz odpadne embalaže izdela celo igračo, kot smo na tehniškem dnevu na daljavo to naredili
mi.

V vročih poletnih dneh si lahko za zaščito pred soncem izdelamo celo pokrivala iz časopisnega papirja. Mi smo se zelo
zabavali, pa še prav nam bodo prišla.

3. c razred POŠ Tabor
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Počil je zvonec, pouka je konec
Tretješolci so bili poslušni, delavni ter vztrajni in dočakali so konec
šolskega leta. Zaslužili so si zaključni izlet. Čeprav bi zraven na pot
morali vzeti tudi vse, ki so kot »nadomestni učitelji« pomagali v
času pouka na daljavo. Bili ste nepogrešljivi! Iskrena hvala. In ker
so se letos otroci večino časa morali držati vsak zase, pogrešajo
prijatelje, druženje in zabavo. In kje drugje, kot na izletu, je več
časa za vse to?
V torek, 15. 6. 2021, smo imeli zaključni izlet. Ob 8. 30 smo se
odpeljali proti Celju. Ob 10. uri smo prispeli do Jelenovega
grebena. Tam smo imeli malico. Po malici smo hranili jelene.
Potem smo pojedli še sladoled. Ob 11.30 smo prišli v čokoladnico.
Potem smo se odpeljali v muzej na prostem. Najbolj všeč mi je
bilo, ko smo hodili s hoduljami.
Martin Juhart
V torek, 15. 6. 2021, smo odšli na zaključni izlet. Ob 8.30 smo se
odpeljali proti Celju. Ko je bila ura 10, smo prispeli v Olimje na
Jelenov greben. Najprej smo imeli malico, potem pa smo hranili
jelene. Ko smo nahranili jelene, nam je gospod pripovedal o njih,
nato pa smo dobili kepico sladoleda. Ob 11.15 smo prišli v
čokoladnico. Ko pa je bila ura 12.30 smo prišli v Rogatec. Tam
smo si ogledali muzej na prostem. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo
hodili s hoduljami.
Lea Lopan
V torek, 15. 6. 2021, smo imeli zaključni izlet. Ob 9.00 smo se
odpeljali z avtobusom proti Celju. Ko je bila ura 10.00, smo prišli
do Olimja na Jelenov greben, kjer smo imeli malico. Potem smo
hranili jelene, nato smo si šli ogledat trgovino in zatem nas je stric
povabil na sladoled. Potem smo se odpeljali do čokoladnice, kjer
smo si kupili nekaj čokolade. Ob 12.30 smo prišli v muzej na
prostem, kjer smo pekli žulike in si naredili malo svečko. Potem
smo šli še nekaj malega kupit in hodit s hoduljami. Najbolj mi je
bilo všeč, ko sem hranila jelene in ko sem videla, kako so živeli
včasih.
Vita Cakič
V torek, 15. 6. 2021, smo imeli zaključni izlet. Ob 8.30 uri smo se
odpeljali z avtobusom. Prispeli smo na Jelenov greben. Potem smo
pojedli malico, hranili smo jelene, na koncu smo si privoščili
sladoled. Ob 11.15 uri smo odšli v čokoladnico. Tam smo si
ogledali veliko čokolad. Nekatere smo lahko celo kupili. Ob 12.30
uri smo odšli v Rogatec. Učili smo se o preteklosti. V Rogatcu smo
hodili s hoduljami, pekli kruh, delali smo sveče … Imel sem se
lepo. Še kdaj bi šel na tak izlet.
Tijaž Jazbinšek
3. c razred POŠ Tabor
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Aktivnosti naših društev
Začetek, zaključek in … nov začetek!
Lani septembra smo se zmerno optimistično zbrali na prvi pevski vaji v sezoni. Bolj kot vaja je bilo to prvo
septembrsko srečanje organizacijski sestanek na začetku nove sezone, na katerem smo se dogovorili, da z vajami iz
previdnosti počakamo še kak mesec. Srečanje smo prijetno zaključili ob pogostitvi naše poleti poročene sopranistke in
se razšli z mislijo na ponovno srečanje čez kak mesec.

V resnici smo se ponovno srečali šele letos sredi junija - na pikniku ob zaključku »sezone, ki je ni bilo«. Planinsko
društvo Tabor nam je prijazno posodilo kozolec pri njihovi postojanki, Zajčevi koči, kjer smo cel popoldan in večer
preživeli v pogovorih, spominih, kovanju načrtov za čas »potem« … Približno tako, torej kot to v sezoni počnemo v
času pred in po vaji. Po tako dolgem času je bilo potrebno izmenjati mnogo novic! Seveda smo poskusili tudi, ali se še
česa spomnimo od vaj in kako nam gre bolj ljudski način petja. Rezultat sicer ni bil za nagrado in posebno priznanje, se
je pa tudi naš zborovodja Karli strinjal, da »je še upanje za nas in čisto vsega nismo pozabili.«. Luštno je bilo!
Čez teden dni bo čas za nov začetek in močno računamo na to, da nam bo v tej sezoni uspelo. Da se bomo zopet redno
srečevali vsak petek in še kdaj vmes, se upevali, vadili in ponavljali, oblikovali ter organizirali nastope in koncerte, pa
tudi družili po vaji ter skupaj praznovali. In zato vabilo - v našo pisano družbo vedno z veseljem sprejmemo nove pevke
in pevce, pridružite se nam!
Pevsko društvo Tabor

Kolesarjenje po SSD 2021
Tudi letos se je v nedeljo, 20. junija, odvijalo tradicionalno kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini v organizaciji
ZKŠT Žalec, ki se ga je udeležilo okrog 75 kolesarjev.
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Start je bil pri Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, cilj pa pri Fontani piv Zeleno zlato v Žalcu. 50kilometrska pot je udeležence vodila od Žalca preko Vrbja, Prebolda, Kaplje vasi, Grajske vasi, Tabora, Vranskega,
Podvrha, mimo Žovneškega jezera, Braslovč, Polzele, Zgornjih Grušovelj in Gotovelj, nato nazaj v Žalec. Na poti so
bile organizirane štiri postojanke.
Okoli 9. ure so kolesarji s spremstvom prispeli pred Dom krajanov Tabor, kjer smo jih pričakali člani ŠD Tabor in
pripravili manjše okrepčilo za njihovo nadaljnjo pot.
Popularnost in promocija kolesarstva v Sloveniji je vedno višja, za kar gre zahvala našim uspešnim športnikom
kolesarjem v svetovnem merilu. Reliefna pestrost naše občine je raznolika, zato ta privablja cestne kot tudi gorske
kolesarje.

ŠD Tabor

Čestitke slovenskim olimpijcem!
Tokio 2020 je zopet povezal Slovence vseh starosti. Vsi smo navijali za
naše športnike, čutili njihova razočaranja in uspehe. Celo na dopustih smo
iskali ekrane in glasno navijali ter nazdravljali uspehom. Celo med
službenim delom smo si dovoli spremljati rezultate ali prenose. Vsi smo
privoščili zmage našim športnikom.
Med njimi je bil tudi Gregor Hrovat, ki je član slovenske košarkarske
reprezentance. Gregor je treniral in se potil tudi v Domu krajanov Tabor,
kjer sta z Luko Gržina vpijala košarkarske spretnosti in natančnost. Leta
2020 smo ga ujeli skupaj s Stanetom Petričem na enem izmed njegovih
treningov.
Čestitke športnikom za uspehe in veliko športnih uspehov tudi naprej.
ŠD Tabor

Tradicionalni Zajčevi dnevi in Košnja pri šnep
Po enoletnem premoru zaradi preventivnih ukrepov povezanih z virusom Covid-19 so člani Planinskega društva Tabor,
skupaj z Lovsko družino Tabor in Društvom žena in deklet Občine Tabor, v soboto, 3. in v nedeljo, 4. julija 2021, na
Zajčevi koči organizirali težko pričakovane Zajčeve dneve in Košnjo pri Šnep.
V soboto je pod okriljem Lovske družine Tabor potekal prikaz ročne košnje na Šnepovi košenici. Zbrani kosci, polni
elana in dobre volje so gledalcem in navijačem pokazali, da so še vedno vešči tega, že skoraj pozabljenega opravila.
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Članice Društva žena in deklet občine Tabor so pripravile slastne zajčje specialitete, kot je ocvrti zajec in zajčji
paprikaš, pa tudi kakšen ocvrt piščanec se je znašel vmes. Številni obiskovalci so se lahko posladkali s pestro izbiro
zavitkov s sezonskim sadjem, za pridne kosce pa je bil kot vedno na voljo, srnin golaž. Za prijetno vzdušje je poskrbel
glas harmonike izpod spretnih prstov Timoteja Kreča.

Organizatorji so bili na tem dvodnevnem dogodku izredno veseli tako lepe udeležbe, kakor tudi pohval na račun
kulinaričnih mojstrovin.
Saša Zidanšek Obreza

Predpremiera filma o Antonu Perku
V nedeljo, 4. julija, ob 20. uri, smo bili povabljeni na Podgrad pri Vranskem. Bil je lep topel večer in prizorišče pod
mogočnimi kostanji je bilo čarobno. Potekala je predpremiera filma o Antonu Perku, njegovem življenju in cenjenemu
delu, ki ga je snemala RTV Slovenija pod režijo ga. Pivčeve, lani v septembru.

V filmu je kar nekaj kadrov posnela naša Ojstriška gospoda. Iz našega kraja je pri snemanju sodelovala ga. Vanja
Lukman, skupaj s svojimi lepo negovanimi konji in prečudovito kočijo.
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Za snemanje filma je zaslužen g. Slavko Košenina. Sam je lastnik številnih Perkovih del, katera je sklenil podariti kraju
Vransko in jih razstaviti v vili Košenina.
Kdo je Anton Perko? Bil je mornar, svetovni popotnik, predvsem pa zelo dober slikar. Rodil se je v graščini Podgrad na
Vranskem, zato je velik del snemanja potekalo ravno tu.
Zahvaljujemo se g. Slavku Košenini, da je Ojstriško gospodo povabil k sodelovanju, prepoznal naše kostume, da
sovpadajo v tisti čas. Lepa hvala ga. Pivčevi za dobro režijo in snemalcu za čudovite posnetke.
Predsednica TD Tabor in Ojstriške gospode Hani Zamuda

Žetev sivke
Tistega lepega dne … Slovenske Konjice zadnjega rožnika dan. Sončno, mesto cvetja, vina veselih in dobrih ljudi.
Toliko srečanj, presenečenj, nasmehov, objemov, prijaznih besed, pesmi in smeha. Tako v eno združi le prijatelj,
predsednik TD Slovenske Konjice in član naše Ojstriške gospode, Cveto Šafarič.

Prišli smo z vseh strani, TD Maribor, TD Ptuj, kmečke žene … tudi zeliščarji iz Žičke kartuzije … in mi Ojstriška
gospoda v opravi!
Žetev sivke je potekala na grajskem vrtu in to na občinski praznik Slovenskih Konjic. Pozdravil nas je sam župan in
otroci iz vrtca. Prinesli smo veselje in radost v očeh, v dom starejših občanov, kjer smo obiskali nekdanjega predsednika
TD Slovenskih Konjic in učitelja naše občanke, Julije Juhart.
Ko smo se vzpenjali mimo žuborečega potočka Gospodične mimo stoletnih dreves, smo prišli do zrcala v jezeru sredi
parka, kjer še vedno živi legenda o vitezu Juriju, zmaju in Marjetici. Tam nas je vabil park cvetoče sivke.
Zapele so škarje in opojen vonj se je sprostil...razvila se je pesem žanjic in sivko nazadnje povezala v šopke.
Hvala Cveto Šafarič za res lep dogodek in hvala, da si se spomnil name ter na moj dan.
Predsednica TD Tabor in Ojstriške gospode Hani Zamuda
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Dogodek v Dvorcu Novi Klošter v Založah
Kulturno-umetniško društvo Polzela, Društvo Dvorec Polzela, Gobarsko Mikološko društvo Polzela, Občina Polzela in
Javni sklad za kulturne dejavnosti Občinska izpostava Žalec so združili moči in 12. junija, v Dvorcu Novi Klošter v
Založah, pripravili prijetno sobotno popoldne, ki se je začelo ob 15. uri s sv. mašo. Nadaljevalo se je z vodenimi ogledi
dvorca,
regijskim
srečanjem
malih
vokalnih skupin in
odprtjem razstave del
4. likovne kolonije
Novi Klošter, ki so
jih v maju, ob
strokovni
pomoči
mentorja
Dragana
Podovaca pripravili
likovniki
(24
likovnikov).
Za
prijetno
presenečenje
smo
poskrbeli
člani
Ojstriške gospode. V
razkošnih
grajskih
oblačilih v parih ob
glasbi smo prišli na
prizorišče, se priklonili in predstavili obiskovalcem. V sredini smo skrivali mag. Marijo Minko Jerebič, ravno tako v
grajski opravi, ki je zaposlena na Ministrstvu za kulturo RS. Za organizatorje in povabljene je bil to dogodek, ki se ga
bodo še dolgo spominjali. Ga. Jerebič je bila pri sv. maši in ogledu Kloštra v civilu, potem pa je zapustila prireditveni
prostor za nekaj minut. Ta čas smo izkoristili, da se je prelevila v grajska oblačila, ki sodijo v 17. stoletje.
Predsednica TD Tabor in Ojstriške gospode Hani Zamuda

Dan državnosti
»Dandanes po Sloveniji potekajo številne kulturne prireditve. Ena takih je bila v Miklavžu pri Taboru, kjer se vsako leto
srečajo krajani dveh občin, in sicer Tabora in
Braslovč. Letošnje leto so se srečali na dan
državnosti, 25. junija. Prišla sta oba župana in
poslanec g. Aleksander Reberšek. Imeli so čudovito
prireditev, na kateri so nastopali učenci osnovne šole
in rogisti Tabora. Pridne članice TD Tabor in
družina Turistične kmetije Laznik so poskrbeli za
domače dobrote in pijačo. Tudi kruh ga. Jožice je bil
prekrasen. Presenečenje je bil jabolčni zavitek,
katerega deležni smo bili vsi nastopajoči in otroci.«
Te besede je na portal zapisala ga. magistra MarijaMinka Jerebič, ki je bila na dan državnosti, 25. 6.
2021, slavnostna govornica.
Vsem govornikom in nastopajočim se lepo
zahvaljujemo za prijetne trenutke ob besedi, glasbi in petju. Hvala družini Laznik za prostor in pomoč, naši Podeželski
mladini za izposojen šotor, ki nam je dajal prijetno senco, in ga. Jožici Šalamon za okusen kruh. Vam, moje članice TD,
velika hvala za pridnost in tekoče delo.
Predsednica TD Hani Zamuda
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Ojstriška gospoda v Bio parku Nivo Žalec
" Z Zvezdano Mlakar na izlet v neznano!"
Tako je pisalo na povabilu za izlet, na katerega se je prijavilo veliko število žensk vseh generacij iz Ljubljane. Tokrat so
bile skrivne destinacije od Ljubljane do Maribora in Ptuja.
Prvi triurni postanek je bil v Bio parku Nivo Žalec. Svojo razkošno energijo je
prinesla Zvezdana Mlakar. Priskakljala je iz avtobusa, vesela, razigrana. Za
izletnice je bil park presenečenje, energija okolja jih je navdušila in to je bilo
opazno na obrazih. Gospod Jani Štusej jim je v uvodu povedal o nastanku
parka, energetskih točkah, konopljini piramidi in dogajanju v samem parku.
Mi, Ojstriška gospoda, smo bili za izletnice nagrada dneva. Skrili so nas na
vzpetino k piramidi in ob znaku smo v parih prišli pozdraviti goste parka.
Presenečenje je bilo nepopisno, očarala jih je naša oprava veselih barv in
grofje s svojo eleganco. Kot vodja skupine sem predstavila naše poslanstvo,
Občino Tabor in zgodovino kraja Tabor, predvsem pa naš Stari grad in ječe.
Govorili smo tudi o tragičnem koncu Veronike in o dvorcu Ojstrici ter rodbini
Schrattenbach, Valvazorjih in še kaj … V nadaljevanju jim je naša
vedeževalka Iza pogledala v dlani. Malo je pokukala v preteklost, še več pa v prihodnost. Naš grof Schrattenbach je
podaril prav vsaki udeleženki izleta mošnjiček domačega čaja izpod Krvavice in energijski kamenček. Bil je deležen
mnogo objemčkov in poljubčkov. Ojstriški slikar je v parku pridno risal svojo muzo in požel občudovanje za kvaliteto
slikanja.
Pod velikim kozolcem je čebelar iz Šmarjeških toplic vodil predavanje o čebelah, medu, najnovejših napitkih iz medu in
o drugih raznih izdelkih (izvor krem, mil, namazov …). Tudi gospa iz Pirešice se je zelo potrudila za izmenjavo
avtohtonih semen (štafeta semen) in poskrbela, da se je v nas prebudil čut za skrb za semena domače sorte.
To lepo sončno, toplo dopoldne je minilo kot blisk. Poslovili smo se veselih obrazov, s toplim stikom dlani in z obljubo,
da se še srečamo!
Pohvala gre Janiju Štusej iz Bio parka Nivo Žalec za pogostitev. Poskrbel je za razkužilo za grlo in zobe v treh
odtenkih, za sokove, vodo in kave.

Predsednica TD Tabor in Ojstriške gospode Hani Zamuda

Ojstriška gospoda s svojim poslanstvom
Kar nekaj dolgih dni je preteklo, da smo se člani Ojstriške gospode zopet lahko družili in si ogledali kulturne
znamenitosti po Sloveniji. Naš letošnji plan je, v kolikor ga bomo lahko izvedli, se udeležiti čim več kulturnih prireditev
v povezavi z grajskim življenjem in obiskati čim več slovenskih gradov. Z udeležbo na prireditvah predstavljamo naš
kraj, kulturo in običaje, kakor tudi našo zgodovino Starega gradu z Veroniko Deseniško ter dvorec Ojstrica, ki se je
nahajal ob vznožju hriba Krvavica. Žal tega ni več, podrli so ga po udaru strele, saj je ogrožal tamkajšnja življenja.
Takratni lastnik se je z družino preselil na Podgrad-Vransko.
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V teh poletnih dneh vas vabimo h kratkemu in lahkotnemu branju, naše izbrane poti. Želimo vam predstaviti nekatere
slovenske gradove in naša prva izletniška destinacija na prijeten sončen dan, je bil grad Turjak, ki se nahaja v bližini
naše prestolnice. Grad ima precej burno zgodovino, svoje ime pa je dobil po turu, ki ga imajo turjaški grofje v svojem
grbu. Prvič je bil omenjen leta 1220, a naj bi po pripovedovanjih nastal že v 10. ali 11. stoletju, morda še prej. O tem,
kdo ga je dal postaviti, govori napis na kamniti plošči z grbom Turjačanov na severovzhodnem volovskem stolpu, t. i.
bastiji. Gre za najobsežnejšo okroglo bastijo na Slovenskem. Posebnost gradu je renesančni obrambni hodnik v obliki
trikotnika. Renesančni obrambni sistem gradu je eden prvih take vrste v Sloveniji in eden najzgodnejših na ozemlju
srednje Evrope. Zato je turjaški grad pomemben člen v razvoju grajske arhitekture v srednji Evropi. Turjačani so bili
veliki podporniki protestantizma, dokler niso opustili protestanstke vere. Slovenski protestantski pisec Jurij Dalmatin,
se je skrival v turjaškem gradu in tam prevajal Sveto pismo; po njem so poimenovali kapelo. V gradu smo videli deloma
ohranjene gotske freske. Barvne akvarelne prerise celotne freske iz leta 1888 hranijo pa v Narodnem muzeju v
Ljubljani. Grad ni imel parka, je pa njegova okolica prepredena s sprehajalnimi potmi. Pod gradom je moč opaziti
ruševine nekdanjih rastlinjakov. Od rastlinjakov vodi pot do "molikov" - domov za ostarele. Turjačani so skrbeli za
ostarele delavce in jih nastanili v posebnem poslopju, kjer so imeli tudi paradne konje - za potrebe gradu in kočije.
Severno od gradu so imeli turnirski prostor, kjer so potekale viteške igre, ki jih še vedno prirejajo enkrat na
leto. Turjaški grad je, za pesnitev o Turjaški Rozamundi, lepem in razvajenem dekletu, navdihnil tudi našega največjega
pesnika, Franceta Prešerna. Pesnitev se začne z besedami: "Hrast stoji v turjaškem dvóri ...", a v resnici pred gradom
stoji mogočna lipa z obsegom skoraj osmih metrov. Turjaška lipa zaradi svoje izjemnosti sodi med drevesne naravne
vrednote državnega pomena. Člani Ojstriške gospode so si grad temeljito ogledali. Občudovanja vredna zbirka orožja je
bila lepo razstavljena po stoletjih, videli smo maketo o bitki pri Sisku in lovske trofeje ... Skratka, vredno ogleda.
(Vir: https://turizem.velike-lasce.si/si/kulturna-dediscina/97-grad-turjak)

Pot nas je nato vodila proti Dolenjski. Naša naslednja postojanka je bila zelo majhna vasica Muljava, kjer smo si
ogledali etnografski muzej na prostem - Jurčičevo domačijo. Jurčičevo rojstno hišo je postavil pisateljev ded in do
danes ni bila predelana. Njen talni načrt je značilen za osrednjo kmečko hišo iz 19. stoletja. Na hiši je z zlatimi črkami
vgravirano: »V tej hiši je bil porojen v 4. dan marcija 1844. leta Josip Jurčič, pesnik in pisatelj slovenski. Postavil
hvaležni narod 15. avgusta 1882«. Hiša je tudi prostor številnih kulturnih prireditev, likovnih in etnografskih razstav.
Domače Kulturno društvo Josipa Jurčiča tradicionalno uprizarja Jurčičeva dela v čudovitem naravnem amfiteatru, v
gledališču na prostem pod zvezdami. Predstave si žal nismo ogledali. Presenetila nas je vodička Petra s filmom in
razlago o življenju v tej hiši tistega časa, o predmetih, ki so še izvirnik in o Jurčiču samem od šolskih klopi pa do
njegovih del, katera so skrbno zložena v vitrinah pod ključem v posebni sobani. Pričarala je tudi kratko Jurčičevo
zgodbo o Krjavlju, vaškemu posebnežu, kako je hudiča na pol presekal. Dobili smo lep vtis, kako cenijo svojega Jurčiča
in njegova dela.
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Od domačije nas je pot zanesla v osrčje Suhe krajine, na Žužemberški grad, ki se razprostira na terasi strmega skalovja,
nad reko Krko. Grad je eden najslikovitejših in tipičnih srednjeveških trdnjav na Slovenskem. Kamnita vrata
štirioglatega stolpa naj bi imela vklesano letnico 1000, kar priča, da bi naj grad postavil Viljem I. Z zgodovino gradu so
povezane mnoge zgodbe, predvsem tragične. Prva je iz leta 1559, ko je grad zavzel Gregor, nezakonski sin Jurija
Turjaškega. Napadalci končajo vrženi čez grajsko obzidje. Leta 1575 je udomačena medvedka na grajskem dvorišču
umorila Ano von Eck, ženo Ivana Turjaškega. V spomin na ta tragični dogodek so na trgu zasadili lipo, ki je rastla
do leta 1999. Grad je znan tudi po ''hudih'' ječah. V 19. stoletju je grad pričel propadati, vse do druge svetovne vojne,
ko mu februarja 1945 zavezniška letala z bombardiranjem zadajo zadnji udarec. V 60. letih 20. stoletja se je
začela njegova obnova, nov zagon pa je grad dobil leta 1996 z ustanovitvijo odbora za obnovo gradu. Grad je resnično
lep in mogočen ter skriva nešteto zgodbo, kakor vsak grad. In lepo je bilo prisluhniti zgodbam, ki jih piše zgodovina, s
strani g. predsednika TD Žužemberk, ki se ponaša z več kot 200 člani. Njihova posebnost je ta, da so člani njihovega
društva celotne družine in skupaj skrbijo za turistični razvoj Suhe krajine. Brez njihovih smernic in aktivnosti si za
razvijanje kulture in turizma v tem predelu Slovenije ne predstavljajo, ponosno povedo krajani. Povabili so nas na pravo
srednjeveško prireditev, ki bo v mesecu juliju trajala kar štiri dni. Je ena največjih v Sloveniji in je kaj videti ter
doživeti, tudi prave viteške boje!
O tem pa v naslednji številki Novic izpod Krvavice.

Dragi naši krajani Tabora in njegove okolice, do prihodnjega zapisa, vam želimo prijetne poletne dni in se veselimo, da
vam bomo lahko v prihodnji številki Novic predstavili naše poslansvo in delo društva.
Predsednica TD in Ojstriške gospode Hani Zamuda

To ne more biti res, pa je
Že res, da ima Turistično društvo v kraju Tabor v registraciji, poleg promocije in skrbi za turizem, tudi olepševanje
okolja in skrb za kraj. Nikjer pa ni zavedeno, da moramo tudi skrbeti za nemarnost in packarijo posameznikov.
Govorim o odvrženi embalaži sladoledov in pločevink v cvetličnih koritih pri trgovini.
Da ne govorim o smeteh in embalaži okoli zabojnikov. Iz tedna v teden me razočara pogled na otok na Jasi. Neposredno
v bližini ima lokalni gostinec čudovite objekte za prirejanje raznih zabav z velikim številom udeležencev. Ti prihajajo iz
drugih krajev in za dobrodošlico jih pričakajo vaše smeti, razmetane okoli zabojnikov!
Ali vas ni sram, tisti, ki pripeljete smeti v te zabojnike in kar od daleč zmečete črne vreče, z vso mogočo kramo? Tudi
umivalnik, kopalniško omarico in žaluzije, stiropor aparatov, razbita ogledala in vedra smeti. Ali ne poznate ločevanja
odpadkov in kaj kam sodi?
Papirnate škatle se raztrgajo in zložijo v zabojnik in ne ob njem, da jih raznosi veter. Za oblačila imate zabojnik na
otoku v Taboru. Plastični embalaži iztisnete zrak in nazaj privijete zamašek, posledično bo vreča za smeti pol manjša.
Opaženo pa je, da v te zabojnike odlagajo tudi posamezniki iz Tabora.
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Dodajam dve sliki v
obdobju 14 dni.
Vsako leto vsaj
trikrat počistim ta
otok. V februarju,
da
odstranim
odpadlo listje, v
času čistilne akcije
in jeseni.
A ste to opazili?!
Seveda ne, ker v 14
dneh je ista pesem.
Tako lepo deželico imamo. Morje, gore, hribe, njive, gozdove. Savinjska dolina slovi po lepoti, po rodovitni zemlji in
zelo kvalitetnem hmelju, ki ga ogromno izvažamo. Po lepih hišah in dragih avtomobilih se vidi, da nam ni hudega.
Zakaj nam posamezniki uničujete naš izgled?
Žalostna sem in to zares!
Predsednica TD Hani Zamuda

Tri likovne sekcije razstavljajo v preboldski knjižnici
Do konca julija 2021 je potekala v Občinski knjižnici Prebold v času njene odprtosti na ogled
razstava likovnih del treh likovnih sekcij, ki delujejo v Taboru, na Polzeli in v Andražu nad Polzelo. Umetnine 26
članov so pod mentorstvom Dragana Podovaca nastale v sklopu majskega dogajanja Tedna ljubiteljske kulture, v
preboldsko knjižnico pa jih je umestila vodja likovne sekcije Mavrica Tabor Julija Juhart.

Lea Felicijan
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Srečanje članov Društva upokojencev Tabor
Veselje in zadovoljstvo je bilo čutiti, ko smo se 21. julija 2021 zbirali na Ribniku pri Lisjak. Več kot leto dni se nismo
družili v tako velikem številu.
Naš predsednik, gospod Milan, je ob tej priložnosti nagovoril vse zbrane in seznanil tudi o dogajanju v preteklem letu.
Poročali smo tudi o športnih udejstvovanjih, o statistiki in finančnem stanju ter se spomnili vseh preminulih.
Medse smo povabili tudi gospoda župana Marka Semprimožnika, ki je v šaljivem tonu pozdravil udeležence. Ni pozabil
tudi na našega devetdesetletnika, gospoda Križnika, ki je skupaj s soprogo svoj rojstni dan praznoval v času pandemije
in zato županovega obiska ni mogel sprejeti.
Z živo glasbo sta nas zabavali sestri Lesjak iz Velenja. Prijazno osebje nas je pri Lisjakovih lepo in ustrežljivo
postreglo, tako da smo na koncu vsi odšli domov dobre volje, z upanjem na čimprejšnje, ponovno srečanje.
DU Tabor

Iz domače župnije
Imamo novega škofa
Papež Frančišek je 5. marca 2021 za novega celjskega škofa imenoval dr. Maksimilijana Matjaža. Na to imenovanje
smo v celjski škofiji čakali dobri dve leti in pol. Škof dr. Stanislav Lipovšek je, namreč leta 2018 zaradi bolezni papežu
Frančišku podal odstopno izjavo.
Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž se je rodil leta 1963 v Črni na Koroškem. V
duhovnika je bil posvečen 29. junija 1989. Leta 1995 je končal biblični
magistrski študij na Papeškem bibličnem inštitutu, leta 1998 pa doktoriral
na Papeški univerzi Gregoriana.
Od leta 1998 je bil asistent na ljubljanski teološki fakulteti, od leta 2001 pa
profesor-asistent na Katedri za Sveto pismo in judovstvo ter od leta 2011
izredni profesor za svetopisemske vede in judovstvo. Od leta 2013 je
predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti
Univerze v Ljubljani. Je eden naših največjih poznavalcev Svetega pisma, še
posebej Nove zaveze.
Slovesna posvetitev dr. Maksimilijana Matjaža v celjskega škofa je bila v
nedeljo, 30. maja, popoldne, v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem
Gradu. Iz naše župnije sta bila na slovesnosti prisotna dr. Alojz Pirnat in Miha
Drolc. Seveda, je slovesnost potekala pod strogimi ukrepi proti širjenju
koronavirusa.
Kot zanimivost: novi celjski škof, dr. Maksimilijan Matjaž, je bil študent našega duhovnega pomočnika dr. Alojza
Pirnata.
Dr. Maksimilijan Matjaž je že tretji celjski škof, potem ko je papež Benedikt XVI. sprejel odločitev, apostolski
nuncij Santos Abril y Castello pa 7. aprila 2006, točno ob 12. uri, razglasil imenovanje treh novih škofij v Sloveniji.
Poleg novomeške in murskosoboške škofije je bila ustanovljena tudi celjska. Za prvega celjskega škofa je papež takrat
imenoval dr. Antona Stresa.
Mož, ki je letošnjo pomlad sprejel škofovsko palico celjske škofije, mora imeti veliko poguma, volje in vere. Škofija
Celje ima 293.875 prebivalcev, od tega se jih približno 75 % izreka za katoličane. Škofija Celje obsega 112 župnij,
povezanih v 11 dekanij. Trenutno ima 95 duhovnikov, 30 redovnih duhovnikov, 31 redovnic in 366 cerkev. Strah
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vzbujajoč pa je podatek, da je bila zadnja nova maša v celjski škofiji pred tremi leti in trenutno nima nobenega
bogoslovca. Povprečne starosti duhovnikov pa si sploh ne upamo zapisati.
Škofovsko geslo tega pogumnega moža je: »Oče, poveličaj svoje ime«.
Vida Slakan

Praznovali smo 30. rojstni dan naše države
Imeti svojo državo ni samoumevno. Mnogi narodi, dosti večji, številčnejši od nas, o njej še samo sanjajo ali se zanjo
borijo. Letos, 25. junija, smo tudi v krogu župnije praznovali njen 30. rojstni dan. Ves teden so bile darovane svete
maše, namenjene v zahvalo zanjo, za blagoslov njej in njenim prebivalcem, za edinost in spravo v njej ter za vse lačne
in žejne pravice v njej. Iz zvonika je slovesno plapolala slovenska zastava, pa tudi v cerkvi je slovenska zastava krasila
njen glavni oltar. Na sam praznični dan pa je za uvod v sveto mašo iz naših cerkvenih orgel zadonela slovenska himna.
Res, svečano. Škoda samo, da je bilo v cerkvi majhno število obiska državljanov.
Pomen Cerkve pri nastajanju samostojne Slovenije je bil velik in zelo pomemben. Duhovniki po župnijah so bili tiste
dni osebe, ki so opogumljale in veliko molile. Vlogi nadškofa dr. Alojza Šuštarja in papeža Janeza Pavla II. pa še vedno
nista primerno ovrednoteni.
Če priznamo ali ne, samostojna Slovenija je bila tudi izmoljena. In še vedno je potrebna molitve! Kristjani molimo
zanjo. Ali kdaj moliš zanjo tudi ti?

Vida Slakan

Obnavljamo pročelje, zvonik, fasado, okna in streho naše župnijske cerkve sv. Jurija
S katerekoli strani se bližamo šentjurskemu župnijskemu ali občinskemu središču nas najprej pozdravi zvonik župnijske
cerkve, ko pridemo bližje, pa celotna zgradba. Za nas kristjane je cerkev Božja hiša, naš skupni dom, srce župnije.
Hkrati pa navzven priča o vernosti naših prednikov, ki so to ogromno stavbo zgradili. Že nekaj časa smo opažali, da
nam pročelje cerkve in zvonik propadata. Dozorela je odločitev, da pristopimo k obnovi. Na pročelju in zvoniku so
potrebna preciznejša zidarska dela. Fasada celotne cerkve pa bo stabilizirana.
Potem ko je izbrani izvajalec zidarskih del postavil odre, se je še odprla paleta drugih del, ki jih je potrebno opraviti.
Opažali smo, da posamezna strešna opeka ob neurjih odpada. Tudi na streho smo se podali in podtikali novo opeko.
Sedaj, ko je bilo ob postavljenih odrih streho mogoče bolje pregledati, je postalo očitno, da tudi streha potrebuje
prenovo in ob postavljenih odrih bo to najlažje narediti.
Tudi okna oz. okvirji oken potrebujejo premaz.
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Ključarji so takoj pristopili k delu in pritegnili še druge prostovoljce.
Delo na strehi cerkve je zelo zahtevno. Streha je strma in na višini. Objavljamo krajšo fotogalerijo.
Na večjem delu strehe smo že preložili in prenovili opeko. Javil se je župljan, ki je prepleskal okvirje oken. Tudi nekaj
strešnih žlebov bo obnovljenih.
Na pomoč so priskočili tudi gasilci, ki so fasado cerkve oprali. Sedaj je pripravljena za stabilizacijo.
Vendar je pred nami še veliko dela in stroškov. Vabimo vas k podpori in pomoči. Pomoč je možna v različnih oblikah:
pomagate lahko z delom, s hrano in pijačo, pa tudi finančno. Mnogi ste to že storili. Bog, povrni vsem.
Katerokoli obliko vaše pomoči javite župniku g. Martinu Cirarju (041 673 716) ali duhovnemu pomočniku dr. Alojzu
Pirnatu (040 429 894) ali pa ključarju Petru Cestniku (tel.: 051 318 035). Za vse hvala že vnaprej in Bog, obilno
poplačaj.
Mesec avgust, ki se počasi izteka, pa ni bil samo zelo delaven. Tudi praznovali smo. Avgust je vsako leto močno
zaznamovan s praznikom Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren. Letos nam je uspelo tudi romati. V soboto, pred
praznikom, smo odšli v Lesce na Gorenjskem, kjer smo imeli v cerkvi Marije Vnebovzete romarsko sveto mašo. Med
potjo nazaj proti Ljubljani smo naredili krajši postanek pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Romanje smo zaključili v
Ljubljani pri sv. Jožefu in tako obeležili še leto sv. Jožefa, ki ga je razglasil papež Frančišek v želji, poudariti pomen
očetovstva.
Letos smo izvedli tudi že 10. tradicionalno peš romanje k Materi Božji v Petrovče.
Vida Slakan

September 2021 v Župniji sv. Jurij ob Taboru
Pravzaprav si veliko načrtov za mesec september ne upamo zapisati. Očitno smo na pragu četrtega vala epidemije.
Ukrepi proti širjenju epidemije bodo zagotovo potrebni in bodo tudi tokrat vplivali na naše župnijsko delo in življenje.
Vendar se delo in življenje župnije ne ustavi, le prilagajamo se ter molimo in upamo na drugačne čase.
S šolo se prične tudi verouk. Kako bomo letos izpeljali verouk, ta čas nihče ne ve. Zagotovo pa bo. Kolikor bo le
mogoče bo izveden v živo, če pa to ne bo mogoče, bo verouk na daljavo. Izkušnje so že iz minulega veroučnega leta. Po
besedah škofov verouk prehaja tja kamor sodi, v družino. So družine, ki to vlogo lepo sprejmejo in lepo izpeljejo.
Vsak prvi četrtek v mesecu (2. septembra). 5. avgusta smo vstopili že v četrto leto župnijske molitve za duhovnike,
njihovo svetost, stanovitnost in zdravje. Še posebej Bogu priporočamo duhovnike iz naše župnije (Iztok Hanžič in
Matic Lesjak). Molimo in prosimo tudi za nove duhovne, redovne in misijonske poklice, tako v naši župniji, kot v vsej
vesoljni Cerkvi. Molitev pričnemo 30 min pred večerno sveto mašo. Vljudno in lepo vabljeni.
Vsak prvi petek v mesecu (3. september) se v molitvi posebej spomnimo vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli.
Duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je pripravljen, seveda v skladu s proti koronavirusnimi ukrepi, prvi petek obiskati
vse, ki ne morete priti v cerkev in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če želite, vam je na voljo za pogovor, sveto
spoved ali bolniško maziljenje. V izjemnih, smrtnih, primerih je na razpolago vsak čas. Pokličite ga na tel. št.: 040 429
894. Naj umirajoči ne prestopajo pragu večnosti brez »Svete Popotnice«.
8. september, praznik rojstva Device Marije ali kot mu tudi rečemo mali šmaren. V bližini tega praznika načrtujemo
peš romanje k Mariji Pomagaj na Brezje.
Vsa podrobnejša oznanila objavimo iz tedna v teden v župnijskih oznanilih. Če jih želite prejemati na svoj e-naslov,
sporočite na naslov: vida.slakan@gmail.com.
Vsem osnovnošolcem in srednješolcem želimo vesel ter pogumen vstop v šolo, uspešno delo prav vsem, ostanite zdravi.
Vida Slakan
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Oglasi
Obnova ceste Vransko−Šentrupert
Preplastitev vozišča na cesti R2-447/290 Vransko−Šentrupert v skupni dolžini cca. 6,5 km.
V smeri od Petrola na Vranskem proti Šentrupertu.
−
−
−
−
−

−
−
−

Obnova ceste pred in med mostovoma v Brodeh se bo izvedla naslednje leto spomladi v sklopu izgradnje
novih mostov.
Nadvoz Vransko do rondoja pri restavraciji Grof.
Obnovi
se
odsek
od
konca
naselja
Čeplje−Pondor, skozi Prekopo v celoti.
Del ceste v Pondorju se izpusti, ker se bo
naslednje leto 2022 zgradilo krožišče!
Cesta skozi Kaplo se ne obnovi, ker Občina
Tabor še pridobiva služnosti za izdelavo projekta
kanalizacije Pondor−Kapla, s katerim bo
kandidirala na prihajajočih razpisih. Nesmiselno
bi bilo namreč obnoviti cesto, potem pa cesto
razkopati in položiti kanalizacijo. Cesta skozi
Kaplo bo z vso infrastrukturo obnovljena po
izgradnji kanalizacije!
Obnovi se odsek od križišča v Taboru (Pihlbirt Moj Caffe) do križišča Gomilsko−Tabor v celoti.
Obnovi se odsek od križišča Gomilsko−Tabor do
križišča Gomilsko v celoti.
Obnovi se odsek od križišča Gomilsko do odcepa
za Zgornjo Savinjsko dolino v Šentrupertu v
celoti.

Dela na terenu se bodo začela še v avgustu in bodo predvidoma zaključena do konca letošnjega leta, v kolikor bodo
vremenske razmere to dopuščale.
Vrednost del znaša 1,87 mio. EUR.
Dobili bomo novo cesto!
Lepo prosim za strpnost in razumevanje.
Aleksander Reberšek

Vzpostavitev zakonske podlage za izplačilo neizplačanih dodatkov za pomoč in postrežbo za
slepe osebe
Skupnost je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši posameznik.
Družba mora zagotoviti, predvsem pa politiki, da noben posameznik ali skupina ne živi pod mejo socialne varnosti.
Tega se ta vlada zaveda.
V mesecu juniju smo vzpostavili zakonsko podlago za izplačilo neizplačanih dodatkov za pomoč in postrežbo za slepe
osebe od začetka leta 2003 do konca leta 2016.

43
39

14 let niso dobili tistega, kar jim pripada.
Ministrstvo za delo, pod trenutno vlado, to rešuje.
Vsem upravičencem bo dodatek izplačan za nazaj za vsak mesec, ko so
imeli izpolnjene pogoje za prejemanje dodatka za pomoč in postrežbo,
pa ga niso prejemali.
Odpravljamo krivice. Korak za korakom.
Veliko ljudem smo že pomagali, mnogim še bomo.
Aleksander Reberšek

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – SEPTEMBER 2021
DATUM
2. 9. 2021
16.00
4. 9. 2021
20.00

PRIREDITEV
Križnikov pravljični festival Jenkret je biv
IZDELAVA MAZILA IZ SMREKOVIH
VRŠIČKOV
Z VLASTO MLAKAR
Vranski poletni večeri – oživimo kulturno
dediščino
»ORKESTER 3,5«

KRAJ

ORGANIZATOR

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

Farna cerkev
sv. Mihaela na
Vranskem

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

7. 9. 2021
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA

Zavod sv. Rafaela

Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)

11. 9. 2021
9.00

4. KULINARIČNI POHOD
»Z Guštom po poti dediščine«

start s parkirišča pri
Avtobusni postaji
Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

11. 9. 2021
8.00-14.00

Projekt, v katerem Malinca podarja Sloveniji
100.000 brezplačnih čokoladnih palačink in kavic
MALINCA MOBIL NA VRANSKEM

parkirišče pri
Avtobusni postaji
Vransko

Malinca,
ZKTŠ Vransko
(041 919 829)
ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)

17. 9. 2021
17.00

TEK ZA SMEH – VRANSKO TEČE

Nogometno igrišče
Vransko

21. 9. 2021
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI
DOMA

Zavod sv. Rafaela

21. 9. 2021
18.15

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Avla Kulturnega doma
Vransko

23. 9. 2021
18.00

Predstavitev romana o Schwentnerju in pogovor z
avtorico Tanjo Tuma in Rokom Glavanom
BRODNIK

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

30. 9. 2021
19.30

Predavanje priznanega psihologa Željka Ćurića
PLEMENITIMO ČLOVEKOV POTENCIAL

Dvorana Kulturnega
doma Vransko

Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)
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Fotokotiček
OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE SV. JURIJA
Foto: Tilen Slakan
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... in še modrosti naših babic
 Če Ilij (1. 9.) mine lepega dne, se lepa jesen upati sme


Kdor po mali maši (8. 9.) kosi, na peči suši.

 Mavricija dan (22. 9.) jasno nebo, vetrovi pozimi hudo brijó.

»Naše lastno srce, naš lastni um je tempelj, doktrina je sočutje, ljubezen in spoštovanje pravic ter
dostojanstva ljudi ne glede na to, kdo ali kaj so.«
(Dalaj Lama)

KOLOFON

CENIK OGLASOV

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: Maja Drča,
Tatjana Kovče, Ana Lesar, Saša Zidanšek Obreza. Naslovna fotografija: hrib
Krvavica – avtor Andrej Turnšek. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji
prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni
namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in
škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Mnenja avtorjev člankov ne izražajo
stališč in mnenj Občinske uprave Občine Tabor ali župana Občine Tabor.
Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo
objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na enaslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na
spletni strani www.obcina-tabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Tilen Slakan, Saša
Zidanšek Obreza, ŠD Tabor, Peter Lukman, Andreja Kotnik, Tone Tavčer, TD
Tabor, Jernej Polajnar, Vrtec Tabor, POŠ Tabor, Darko Naraglav.

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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