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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

... in že smo na koncu muhastega julija, ki nam je vsak teden namenil novo 

vremensko presenečenje. Seveda nič kaj prijetno … ali smo vzdihovali 

zaradi neznosne vročine ali pa tarnali zaradi nalivov. Pa tudi dopustniki so 

se v tem mesecu neredko razočarani vračali z obmorskih letovišč. 

 

Neugodne vremenske razmere to poletje povzročajo tudi veliko škodo 

čebelarjem, saj morajo, namesto da bi točili med, čebele krmiti. Naš TIC je 

vsemu navkljub še vedno dobro založen s čebeljimi pridelki in upamo, da 

bo tako ostalo tudi v prihodnje.  

 

Za nami so evropske in parlamentarne volitve, pred nami pa še županske. 

Občinski svet je potrdil zasedbo Občinske volilne komisije, ki bo v 

kratkem pričela s svojim delom, saj se volilna opravila že pričenjajo. Več v 

nadaljevanju. 

 

Tudi v tem mesecu nam je z vašo pomočjo uspelo zbrati veliko zanimivih prispevkov, kar pomeni, da naše Novice ne 

poznajo časa t.i. »kislih kumaric«, saj nam gradiva za objavo ne zmanjka. 

 

Pa obilo užitkov pri branju! 

Saša Zidanšek Obreza, 

odgovorna urednica 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Agrocamping, priložnost za podeželje 
 

Da bom potrdil svoje pisanje v prejšnji številki, kjer sem napovedal letošnje poletje brez kislih kumaric in več kislih 

obrazov, se tokrat obnašam zgolj kot dopustnik, natančneje, strasten pripadnik kampiranja.  

 

Več kot štiri desetletja preživljam dopustniški čas predvsem pod borovci pod šotorskim krilom, v zadnjem času pa tudi 

malo bolj »komot«, s trdno streho nad glavo. V preteklih časih je prispodoba dopusta predstavljala predvsem morje, 

sedanji čas pa prinaša pojem dopustovanja neslutene možnosti, ki ga je deležno tudi podeželje. Govorim o novi kategoriji 

kmečkega turizma, ki se mu je prijel naziv agrocamping. V rokah držim knjižico s tem novim nazivom in na 84. strani 

najdem Turistično kmetijo Weiss iz Tabora, ki popotniku poleg klasičnega sobnega prenočevanja ponuja tudi možnost 

Iz županovega kabineta 
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brezplačnega kampiranja po sistemu agrocamping. Brezplačno kampiranje z vsem komfortom uporabe sanitarij, vode in 

električnega priključka velja ob pogoju nakupa izdelkov in storitev kmetije v vrednosti vsaj 20 evrov dnevno. Čudovita in 

izvirna ideja možnosti pridobivanja dohodka kmetij se je sicer porodila v glavah slovenskih »avtodomarskih« popotnikov, 

ki so to turistično dejavnost spoznali v turistično razviti Evropi. In prva takšna turistična ponudba kmetij v Spodnji 

Savinjski dolini je prav v Taboru, sicer pa jih je trenutno v Sloveniji in Istri skupno 91. Prav ponosen sem na to dejstvo in 

ob tej priložnosti iskreno čestitam družini Weiss, ki je tudi sicer najprodornejši promotor kmečkega turizma v naši občini. 

Priložnosti za to dejavnost pa je pri nas še ogromno, kajti izreden teritorialni položaj v bližini avtoceste daje možnost 

pridobivanja tranzitnih popotnikov, ki na poti proti in z morja, iščejo relaksacijo v objemu podeželja. Da v okviru te 

podeželske relaksacije velike možnosti pohodništva in kolesarjenja na našem območju niti ne omenjam. To je prava 

turistična niša in vsakomur, ki ima turistične ambicije na svoji kmetiji, priporočam, da malce pobrska po spletni strani 

www.karavaning-portal.si, kjer bo našel osnovne informacijske kontakte. Seveda sem tudi osebno preizkusil to našo 

najnovejšo turistično ponudbo v naši občini ter povabil še nekaj svojih »avtodomarskih« prijateljev. Navdušenje nad 

naravnim okoljem in kulinariko kmetije Weiss je bilo neizmerno. Vendar vse lepote in dobrote presega človeška toplina, ki 

jo ponuja celotna družina, kjer ima vsak svojo vlogo. Gospodar skrbi za kmetijo in številne živali, mamica je turistična 

promotorka, ljubki hčerkici pa skrbita za ureditev pogrinjkov in sta čudovit vzorec pravilne družinske vzgoje otrok.  

 

Pred leti se je pri nas začel propagirati slogan: Turizem smo ljudje …Ta moj članek govori o tem! 

 

Ne glede na to, ali boste v tem ali prihodnjem obdobju koristniki ali ponudniki podobne zgodbe, o kateri sem pisal, vam 

želim prijetno poletje brez neurij in toče. 

 

Vilko Jazbinšek, župan  

 

Župan pri najstarejšem občanu Slavku Čuku 

 
Najprej si oglejte fotografijo in skušajte 

ugotoviti za koga gre. Postavni možakar 

jih je naložil 94, s svojim fizičnim 

izgledom, kondicijo in bistrostjo duha pa 

nič ne zaostaja za več kot enaintrideset let 

mlajšim obiskovalcem.  

 

Pogovor z njim je en sam užitek, saj 

izžareva izredno energijo in optimizem. 

Vsako leto si izbereva drugo temo 

pogovora. Letošnja tema, poleg 

standardne debate o ženskah, je bila 

sedemdesetletnica izkrcanja zaveznikov v 

Normandiji. Ne moreš verjeti, da se lahko 

pogovarjaš z aktivnim udeležencem te 

zgodovinske bitke, ki človeške neumnosti, 

pohlepa in krvoželjnosti ni v ničemer 

spremenila, kljub žrtvam, ki štejejo skoraj 

pol milijona človeških življenj.  

 

Najino druženje se je odvijalo v krogu Slavkovih najbližjih sorodnikov, prijateljev in sosedov, ki tega korenjaka iz Kaple 

neizmerno spoštujejo, vsi pa komaj čakamo srečanje ob njegovem 95. jubileju. 

 

Vilko Jazbinšek, župan 

http://www.karavaning-portal.si/
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Sestava Občinske volilne komisije za obdobje 2014-2018 
 

Občinski svet Občine Tabor je na svoji 19. redni seji, 16. 

julija 2014, potrdil predlog Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja za sestavo Občinske 

volilne komisije (v nadaljevanju OVK), za obdobje 2014-

2018. 

 

Sestavljajo jo: 

 predsednik: David Teržan, Kapla 51 a, Tabor; 

namestnica predsednika: Tjaša Pungartnik, 

Tabor 3 a, Tabor;  

 član: Ivan Podbregar, Ojstriška vas 47, Tabor; 

namestnica člana: Tatjana Kobale Khodary, 

Tabor 15, Tabor;  

 član: Stanislav Petrič, Tabor 23 a, Tabor; 

namestnica člana: Petra Slatinšek, Radmirje 30, 

Ljubno ob Savinji;  

 član: Simon Jan, Ojstriška vas 51, Tabor; 

namestnica člana: Alenka Kreča Šmid, 

Čemšenik 20, Čemšenik. 

 

Pristojnosti OVK so določene z Zakonom o lokalnih 

volitvah. OVK skrbi za zakonitost volitev v občinski svet, 

potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov, 

določa volišča, imenuje volilne odbore, ugotavlja 

rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega 

sveta so izvoljeni, ter daje poročila o izidu volitev, 

opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z 

volitvami in druge naloge po zakonu. 

 

Občinska volilna komisija ima najpomembnejše in 

najodgovornejše naloge pri občinskih volitvah, saj mora v 

celoti skrbeti za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v 

občini.  

  

Občinska volilna komisija bo s svojim delom pričela v 

kratkem, saj je pred njo vrsto volilnih opravil, potrebnih 

za izpeljavo lokalnih volitev 2014. 

 

Saša Zidanšek Obreza 

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur.l. 

RS, št. 97/2010), 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,120/06-

odl.US in 17/08) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Ur.l. RS, št. 120/06), Občina Tabor, 

Tabor 21, 3304 Tabor objavlja  

 

 

 

 

 

 

 

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 od  16. 7. 2014 v celotnem besedilu objavljen  na spletni strani: www.obcina-tabor.si in oglasni deski 

Občine ter razpisno dokumentacijo, ki jo lahko dvignete v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Tabor. 

 

3. VIŠINA SREDSTEV 

Višina sredstev iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je 573,15 EUR.  

 

Podrobnejše informacije: Saša Zidanšek Obreza  

(telefon: 03/705 70 82, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si) 
 

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

JAVNI RAZPIS 

 

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja  

z divjadjo za leto 2013. 

http://www.obcina-tabor.si/
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Nudi BREZPLAČNO 

 

PODJETNIŠKO IN DAVČNO SVETOVANJE 
 

vsako četrto sredo v mesecu 

v prostorih Občine Tabor 

od 15. do 17. ure. 

Sprejem odličnjakov pri županu 
 

V sredo, 2. julija 2014, so 

bili odličnjaki devetih 

razredov in drugi učenci POŠ 

Tabor, ki so v šolskem letu 

2013/2014 dosegli 

pomembne rezultate na  

različnih tekmovanjih, 

odličnjaki  zadnjih letnikov 

srednjih šol ter predstavnika 

JVIZ OŠ Vransko-Tabor,  

ravnateljica Majda Pikl in 

podravnatelj POŠ Tabor 

Branko Šketa, povabljeni k 

županu Občine Tabor, Vilku 

Jazbinšku. 

 

V zlato knjigo so se vpisali 

naslednji učenci POŠ Tabor:  

 

 Ula Weiss, 6. b, za prejeto srebrno priznanje iz razvedrilne matematike.  
 Kim Gruden, 7. b, za prejeto srebrno priznanje iz matematike, srebrno priznanje iz razvedrilne matematike in 

zlato priznanje iz razvedrilne matematike.  

 Tina Ribič, 8. c, za prejeto srebrno priznanje iz razvedrilne matematike.  

 Miha Drolc, 9. c, za prejeto ekipno srebrno priznanje pri projektu Turizmu pomaga lastna glava.  

 Urh Kovče, 9. c, za odličen uspeh vsa leta šolanja in za prejeto ekipno srebrno priznanje pri projektu Turizmu 

pomaga lastna glava.  

 Nina Kreča, 9. c, za prejeto srebrno priznanje na Glasbeni olimpijadi in za prejeto ekipno srebrno priznanje pri 

projektu Turizmu pomaga lastna glava.  

 Klemen Strožič, 9. c, za prejeto ekipno srebrno priznanje pri projektu Turizmu pomaga lastna glava.  

 Tadej Vengust, 9. c, za odličen uspeh vsa leta šolanja.  

 Anja Vranič, 9. c, za odličen uspeh vsa leta šolanja, za prejeto srebrno priznanje iz razvedrilne matematike in 

ekipno srebrno priznanje pri projektu Turizmu pomaga lastna glava. 

 Tibor Zupan, 9. c, za prejeto ekipno srebrno priznanje pri projektu Turizmu pomaga lastna glava. 

In: 

 

 Dijakinja 1. gimnazije Celje Katja Strouhal za odličen uspeh vsa leta šolanja. 

 Dijakinja Srednje zdravstvene šole Celje Saša Jelen za odličen uspeh vsa leta šolanja. 

Nagrajencem je župan podelil knjižne nagrade in jim čestital za dosežene uspehe. Za fotografiranje je poskrbel novinar 

Darko Naraglav, pogostitev pa je pripravilo Društvo žena in deklet Tabor. 

 

Saša Zidanšek Obreza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Prejeli smo 

  
 

 

Spoštovani občani! 

 

Sporočamo vam, da  za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

Na nas se lahko obrnete 

 vsako prvo sredo v mesecu,  od 17. do 19. ure.  

 

Svetovanje  poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava na tel. št. 040 303 888. 

 

Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom (t. i. pravosodni izpit). Izkušnje 

je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, 

služnosti, motenje posesti…), delovnopravne zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja 

(zapuščinski postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.  

 

Veselimo se srečanja z vami! 

                                                                                                                                                                     Vaša pravna klinika  

 

 

 

 
 

 

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11) 

 

R A Z P I S U J E M 

redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. 

 

1. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014. 

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014. 

3. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija. 

 

Ljubljana, dne 24. junija 2014 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije 

Janko Veber, l.r. 

 

Obvestilo o obveznem zatiranju pelinolistne ambrozije  

 
Pelinolistna 

ambrozija 

(Ambrosia 

artemisifolia) 

in druge 

sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia spadajo med 

škodljive rastline, ki zaradi svoje razširjenosti 

predstavljajo probleme za kmetijstvo in zdravje ljudi. 

Pelinolistna ambrozija kot plevel povzroča težave in 

dodatne stroške v kmetijstvu, večjo gospodarsko škodo z 

občutnim zmanjšanjem pridelka se ugotavlja zlasti v 

ekološki pridelavi, kjer kemično zatiranje ni mogoče. 

Velike težave povzroča pri občutljivih ljudeh zaradi 

inhalacijskih alergij oziroma senenih nahodov.  

Z namenom preprečevanja širjenja in zmanjševanja 

zapleveljenosti kmetijskih in nekmetijskih površin z 

ambrozijo je v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu 

rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 ‒ uradno prečiščeno 

besedilo, 36/10 in 40/14 ― ZIN-B) ter Odredbo o 

ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia 

(Uradni list RS 63/2010) predpisano obvezno zatiranje 

teh škodljivih rastlin. Imetniki zemljišč (lastniki, 

upravljavci, najemniki) morajo sami odstranjevati 

ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na 

nekmetijskih zemljiščih. 

 

V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno ambrozijo 

točkovno skoraj po vsej državi, zapleveljenost s to 
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invazivno rastlino pa se povečuje. Ker je ambrozija 

nezahtevna glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja na 

zapuščenih in neobdelanih površinah oziroma tam, kjer je 

zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih 

premikov zemlje. Največ je najdemo ob cestah, 

železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na 

zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na 

slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od 

tam se širi tudi na kmetijska zemljišča. Preprečevanje 

njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim 

odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja 

oziroma tvorbe semen, s katerimi se širi dalje. 

 

Zato vas pozivamo, da na zemljiščih, ki so v vaši lasti 

ali v upravljanju zagotovite odstranjevanje 

pelinolistne ambrozije oziroma še posebej obvestite o 

tem podjetja, ki pri 

vas izvajajo 

komunalne, cestne 

ali gradbene storitve 

oziroma skrbijo za 

te površine.  

Rastline ambrozije je 

treba odstraniti s 

koreninami vred ali 

odstraniti njihov 

nadzemni del, tako da 

se rastlina v tej rastni 

dobi ne obraste več. 

Ambrozijo se lahko 

izpuli s koreninami 

vred ali jo v sezoni 

večkrat pokosi ali pa se jo zatira s herbicidom. Imetniki 

rastlin so dolžni poskrbeti, da ambrozija ne cveti in ne 

semeni. Cvetenje se v večini let začne v sredini julija in 

traja do konca oktobra, maksimum pa je v avgustu in 

začetku septembra. Ker se pri nas pelinolistna ambrozija 

po košnji zelo hitro obrašča, morajo imetniki zemljišč 

opravljati nadaljnja opazovanja zemljišč vso rastno dobo 

in po potrebi izvajati košnjo ali druge ukrepe zatiranja, da 

se prepreči nastanek semen.  

 

Najnovejša priporočila za zatiranje ambrozije na 

kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih najdete na spletni 

strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin, kjer so dostopne tudi ostale informacije v zvezi z 

ambrozijo: 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_ra

stlin/skodljive_rastline/ambrozija/ 

Za strokovno pomoč pri prepoznavanju in ukrepih se 

lahko obrnete na strokovnjake za varstvo rastlin na 

Kmetijskem inštitutu Slovenije, Inštitutu za hmeljarstvo 

in pivovarstvo Slovenije, Fakulteti za kmetijstvo in 

biosistemske vede Maribor ter Kmetijsko gozdarskih 

zavodih Maribor, Novo mesto in Nova Gorica v okviru 

Kmetijsko gozdarske zbornice. 

 

S spoštovanjem. 

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin 

dr. Vida Čadonič Špelič, 

generalna direktorica  

 

 

 

 

 Štipendijska shema Savinjske regije

 
Kaj je štipendijska shema Savinjske regije? 

Regijska štipendijska shema je sistematičen in učinkovit ukrep izvajanja kadrovskega štipendiranja za srednješolsko 

izobraževanje in za študij mladih iz občin Savinjske regije. Polovica sredstev za štipendije je zagotovljenih iz naslova EU 

sredstev, polovico pa prispevajo delodajalci. V projekt so se s sofinanciranjem finančne obveznosti podjetij  vključile tudi 

nekatere občine Savinjske regije. Zaenkrat so se za 25 % sofinanciranja štipendij iz naslova obveznosti delodajalca 

odločile občine Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Prebold, Podčetrtek, Polzela, Rogatec, Rogaška Slatina, Slovenske 

Konjice, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Vojnik, Zreče in Žalec. Nosilec projekta Regijska štipendijska shema za 

Savinjsko regijo je RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., ki v postopku vodi vsa strokovno administrativna 

opravila in za to delo prejme plačilo s strani države. 

 

Namen 

Namen Regijske štipendijske sheme Savinjske regije je v čim večji meri uskladiti izbiro poklica dijakov in študentov s 

kadrovskimi potrebami delodajalcev, povečanje možnosti kadrovskega štipendiranja, ki omogoča po končanem šolanju 

takojšnjo in ustrezno zaposlitev, zaposlovanje v domači regiji ter zvišanje izobrazbene ravni prebivalstva v regiji. 

 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/skodljive_rastline/ambrozija/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/skodljive_rastline/ambrozija/
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Spoštovani starši. 

 

V okviru projekta 

DRUŽINSKI CENTER UPI 

bomo na UPI – ljudski 

univerzi Žalec v avgustu 

poskrbeli za 

BREZPLAČNO 

VARSTVO OTROK.  

 

Varstvo otrok bo potekalo 

od 25. do 29. avgusta od 

7:30 do 16:30 v prostorih 

UPI – ljudske univerze 

Žalec in bo namenjeno 

otrokom od 1. do 5. razreda.  

 

Prijave za varstvo 

sprejemamo do 20. avgusta 

na telefonski številki 713 35 

68, Biserka Neuholt 

Hlastec, oziroma preko e-

pošte: 

biserka.neuholt@upi.si.  

 

UPI ‒ ljudska univerza 

Žalec 

 

Osnovni cilj 

Cilj štipendijske sheme je šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanje v gospodarstvu in s tem preprečitev 

odseljevanja mladih iz regije. Štipendije se podeljujejo za konkretna delovna mesta. Iz dosedanjih izkušenj ocenjujemo, da 

je štipendijska shema zelo dobrodošel in koristen razvojni ukrep, ki partnersko združuje potrebe in interese družbe in 

gospodarstva. 

 

Pregled podeljenih štipendij in vključenosti podjetij ter občin 

RŠS SAVINJSKE REGIJE ŠT.  ŠTIPENDIJ 

ŠT. VKLJUČENIH 

DELODAJALCEV 

ŠT. VKLJUČENIH 

OBČIN 

2008/09 126 24 0 

2008/09 ‒ Dodatni javni razpis 26 13 0 

2009/10 45 20 0 

2010/11 52 26 0 

2011/12 84 34 4 

2012/13 90 42 13 

2013/14 75 43 10 

 

Janez Jazbec, 

Razvojna agencija Savinjske regije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK ZA PRIJAVO: 31. 7. 2014 oz. do zapolnitve prostih mest. 

mailto:biserka.neuholt@upi.si
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Vlogo lahko oddate pri  Centru  za socialno delo Žalec, in sicer osebno, po pošti (Mestni trg 5, Žalec), na elektronski 

naslov gpcsd.zalec@gov.si ali preko portala e-uprava. 

Anja Pilih,  

CSD Žalec 

V zadnjem času se povečujejo prošnje po pomoči plačila osnovnih položnic in hrani, zato se je Območno združenje 

Rdečega križa Žalec odločilo organizirati humanitarno akcijo SMS-donacija za socialno ogrožene ljudi v Spodnji 

Savinjski dolini. Akcija poteka do konca leta. 

 

V prvi polovici leta 2013 se je povpraševanje po osnovnih prehranskih izdelkih, oblačilih in plačilu položnic povečalo kar 

za 30 odstotkov. Poleg tega je v zadnjem času še nekaj podjetij prišlo v stečaj, zaradi česar se je število upravičenih do 

pomoči še povečalo. Nekaj sredstev žalski Rdeči križ pričakuje iz dela dohodnine za lansko leto, še več pa si obeta od 

pomoči tistih, ki kljub težkim časom še lahko darujejo kakšen evro in pomagajo ljudem v še večji stiski. 

 

Uporabniki Mobitela, Debitela in Izi mobila lahko do konca leta darujete 5 evrov, če pošljete SMS sporočilo z besedo 

HRANA5 na številko 1919. Zbrana sredstva bomo uporabili za nakup osnovne hrane in pomoč pri plačilu 

najpomembnejših položnic, kot so električna energija, komunalne storitve in najemnine stanovanj. O upravičenih do teh 

pomoči se bodo odločali odbori krajevnih organizacij in Komisija za socialno dejavnost pri žalskem združenju. 

 

Več informacij: Matjaž Črešnovar, sekretar OZ RK Žalec, tel. 041 601 751. 

OZ Rdečega križa Žalec 

Uveljavljanje pravice do državne štipendije 
 

Obveščamo vas, da se bliža čas, ko boste morali dijaki in študentje oddati vloge za uveljavitev pravice do državne 

štipendije za šolsko leto 2014/15. Dijaki boste vloge oddali v mesecu avgustu, študentje pa v mesecu septembru. V kolikor 

boste vlogo pozabili oddati v prej omenjenih mesecih, lahko vlogo oddate tudi kasneje, s tem da se vam bo pravica do 

državne štipendije (v kolikor boste izpolnjevali pogoje za pridobitev le-te) priznala s prvim dnem naslednjega meseca po 

vložitvi vloge. 

 

Pravico do državne štipendije uveljavljate na predpisanem obrazcu/vlogi, ki je dostopna na spletnih straneh (Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, CSD Žalec) oz. jo lahko kupite v knjigarnah.  

 

Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oz. zakoniti zastopniki, in sicer na enotni 

vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Polnoletni dijaki in študentje pa oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz 

javnih sredstev za polnoletne dijake in študente. 

 

 

 

 

 

 

 5 evrov za ljudi v stiski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podelitev priznanj prostovoljcem in krvodajalcem 

 

V petek, 6. junija, je v Žalcu potekala prireditev ob 100-letnici Rdečega križa Žalec s podelitvijo priznanj prostovoljcem in 

krvodajalcem. Zbrane so nagovorili župan Občine Žalec Janko Kos, generalni sekretar RK Slovenije dr. Danijel Starman 

in predsednica Območnega združenja Rdečega križa Žalec Pavla Artnik. 

 

Rdeči križ brez prostovoljcev ne bi mogel obstajati, saj so ravno prostovoljci tisti, ki na terenu pomagajo ljudem lajšati 

vsakodnevne težave. V zadnjem času je teh čedalje več, zato so prostovoljci nepogrešljivi in več kot dobrodošli. Odkrivajo 

in skrbijo za skromne družine in posameznike, ki živijo za današnji čas v nemogočih razmerah. 

 

Za ves trud, vsakodnevno pomoč in veliko oporo Območnemu združenju Žalec smo prostovoljcem podelili priznanja za 

požrtvovalno delo, ki sta jih izročila predsednica OZRK Žalec Pavla Artnik in sekretar OZRK Žalec Matjaž Črešnovar. 

Priznanja so prejeli Olga Hočevar, Ida Rančigaj in Mira Korber iz Krajevne organizacije RK Polzela, Jožica Kač, Marija 

mailto:gpcsd.zalec@gov.si
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Šere in Peter Zabukovnik iz KORK Šempeter, Marija Kapus in Mira Govedič iz KORK Prebold, Marija Žnidar iz KORK 

Trnava in Dragica Tratnik iz KORK Galicija. OZRK Žalec pa je podelilo tudi zahvalo Jožetu Krulcu iz KORK Galicija. 

 

Če daruješ del sebe, si plemenit. Ko daruješ kri 

nekomu, ki jo potrebuje, mu rešiš življenje. 

 

Darovanje krvi je najbolj plemenito dejanje. V 

organizaciji OZRK Žalec darujejo kri 

transfuzijskemu oddelku v Celju in Ljubljani. Za 

izvedbo aktivnosti pa so nujno potrebni lokalni 

mediji. Ne predstavljamo si, da bi lahko brez njih 

izpeljali tako odmevne humanitarne akcije. Tudi 

njim se želimo zahvaliti za objave. 

 

Tomaž Črešnovar, 

sekretar OZRK Žalec 

 

 

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa 

 
Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Celje je 

v sodelovanj z Rdečim križem Slovenije – OZ Šentjur 

in Občino Šentjur v soboto, 7. junija, v Gorici pri 

Slivnici pripravila 20. Regijsko preverjanje 

usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in 

Rdečega križa. 

  

Na preverjanju so se v nudenju prve pomoči pomerile 

ekipe prve pomoči civilne zaščite, občin, gospodarskih 

družb, zavodov in drugih organizacij ter šol in drugih 

javnih zavodov.  

 

Pripravili so tudi gasilsko vajo ter predstavili 

dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letošnja 

tema je bila: utopitev, odprava naravne nesreče ‒ žled ter prometna nesreča z udeležencem kolesarjem. Preverjanja se je 

udeležila tudi ekipa prve pomoči RKS - Območno združenje Žalec občin Spodnje Savinjske doline in med 18 ekipami 

zasedla 6. mesto. To je izjemen dosežek, če pomislimo, da so člani z izobraževanjem iz prve pomoči začeli šele pred 

mesecem. Člani ekipe so iz šestih občin Spodnje Savinjske doline: Uroš Kolar, Mojca Gregorc, Manuela Romih, Uroš 

Ramšak, Januš Juhart, Peter Reberšek in Jure Vranič. Štiri ure trikrat na teden ves maj so obiskovali poglobljen tečaj za 

bolničarje. Za ekipo in predavatelji so naporni dnevi, saj so v projekt vložili veliko znanja. Ekipa je predlagala dodatna 

praktična usposabljanja, kar dokazuje, da so željni znanja, ki ga potrebujejo za ustrezno ukrepanje ob nezgodah. Predvsem 

pa je najbolj pomembno to, da so se člani zelo dobro ujeli in povezali, kar je predpogoj za dobro delovanje ekipe.  

 

Izkazujejo humanost, plemenitost, prostovoljnost, prijateljstvo in neverjetno usklajenost. Ogromno teoretičnega in 

praktičnega znanja so ekipi predali predavatelji prve pomoči Cvetka Grm, Martina Lesjak Povše, Polona Sagadin in Rok 

Repas. Opremo je ekipi zagotovil RKS, izobraževanja pa so članom financirale občine Spodnje Savinjske doline. 

 

Matjaž Črešnovar, 

RK Žalec 

 

Zahvala  
 

RKS ‒ Območno združenje Žalec se vsem, ki so darovali hrano in ostale potrebne stvari za ljudi v stiski iz Spodnje 

Savinjske doline ter prizadete v poplavi v Bosni in Hercegovini in Srbiji, iskreno zahvaljuje. 

 Matjaž Črešnovar, 

sekretar OZRK Žalec 

Od leve proti desni: sekretar OZRK Žalec Matjaž Črešnovar, Franc Jelen, 

Jože Žnidaršič, predsednica OZRK Žalec Pavla Artnik. 
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Zahvala 

 
Letos je minilo 10 let, odkar je bil posvečen v duhovnika naš Iztok Hanžič. Nova maša je 

potekala 4. julija 2004, ob 10. uri, v župnijski cerkvi sv. Jurija ob Taboru. Ob tej 

obletnici bi se radi zahvalili vsem tistim, ki so se trudili in prispevali svoj delež k uspešni 

izvedbi slovesnosti nove maše. Vsem še enkrat najlepša hvala. 

 

Družina Hanžič iz Ojstriške vasi 

Taborčani uspešni na Državnem prvenstvu v Kickboxingu 
 

V organizaciji Kickboxing zveze Slovenije in kluba Power 

Kick Murska Sobota je bilo 21. 6. 2014 v Murski Soboti 

organizirano finalno kolo Državnega prvenstva Slovenije za 

leto 2014. Tudi braslovški klub se je udeležil zadnjega kola 

ter zabeležil odlične rezultate.  

 

Med tekmovalci so se odlično odrezali tudi Taborčani, ki so 

v svojih kategorijah v skupnem seštevku osvojili naslednje 

rezultate:  

 v kategoriji POINT FIGHTING ‒ 42 kg je Pia Matko 

dosegla 3. mesto in  

 v kategoriji POINT FIGHTING ‒ 135 cm Ema Mešič 

1. mesto ter naslov državne prvakinje.  

 1. mesto v kategoriji LIGHT CONTACT ‒ 55 kg in s 

tem naslov državne prvakinje je osvojila tudi Sabina Bec, ki 

je nastopila še v dodatni kategoriji, ‒ 60 kg ter zasedla 2. 

mesto.  

Tkd Sun Braslovče 

 

 

Kolesarjenje po občinah Spodnje Savinjske doline 

 
V nedeljo, 29. 6., je v organizaciji ZKŠT Žalec in ob pomoči sodelujočih občin Spodnje Savinjske doline potekalo že 14. 

tradicionalno rekreativno  kolesarjenje po SSD. Pot, dolga nekaj več kot 50 km, se je pričela ob 8. uri pred hotelom Žalec 

in je potekala preko Vrbja, Prebolda, Kaplje vasi, Grajske vasi, Tabora, Vranskega, Podvrha, mimo Žovneškega jezera, 

Braslovč, Polzele, Zgornjih Grušovelj in Gotovelj nazaj v Žalec.  

 

Na startu se je zbralo 207 prijavljenih 

kolesarjev, ki so s potjo opravili v dobrih 

treh urah. Kolesarji so med potjo videli 

turistične znamenitosti celotne doline in se 

ustavili na postojankah, ki so bile 

organizirane v vsakem kraju. Tako smo se 

ustavili v Preboldu, Taboru, Vranskem, 

Braslovčah, Polzeli in se s prigrizki in 

napitki okrepčali za nadaljnjo pot. Vsi 

udeleženci so se v cilj vrnili varno, brez 

večjih poškodb. V cilju je bil za vse 

udeležence pripravljen topel obrok in 

praktično darilo. Ob koncu prireditve so 

bile med udeleženci izžrebane štiri 

praktične nagrade, vključno z glavno 

nagrado – gorskim kolesom, ki ga je podaril BL Šport. Sodeč po rezultatih izpolnjenih anket se bomo v podobnem številu 

zbrali tudi prihodnje leto. 

Matej Sitar, 

vodja programa šport pri ZKŠT Žalec 
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Spravilo zgodnjega krompirja 

Saša Svetec,  

delovna terapevtka 

 

 

Potujoči kurnik 

 
Na območju Tabora se razmišljanje in delovanje v smeri naravnega/ekološkega/biološko-dinamičnega kmetovanja hitro 

širi. Prebivalci, tako pridelovalci kot potrošniki, počasi iščejo stične točke, ugotavljajo, da drug brez drugega ne morejo. 

Veča se skrb za naravno pridelano hrano. Pridelovalci iščejo ideje za svoje tržne možnosti, potrošniki pa se zavedajo 

pomena zdravja, zato začenjajo posegati po naravno pridelanem in lokalnem živežu.  

 

Kmečka zdrava pamet in uveljavljanje življenjskih 

energij sta se izkazali v novem produktu dveh taborskih 

kmetov, v »potujočem kurniku s kokošmi in petelinom«. 

Vinko Kos in Pavle Bergant združujeta idejo, z njo sta 

razveselila že mnogo otrok. 

 

Bravo. Potujoči kurniki bodo lahko nadomestilo za hišne 

ljubljenčke, kot so muce, hrčki, papagaji in drugo. 

Kokoši in petelinček lahko otrokom popestrijo prosti čas, 

ob enem pa doprinesejo družini kakovostno živilo – 

jajca.  

 

Vemo, da je danes jajc z oznako BREZ GSO/EKO 

premalo na trgovskih policah in človek drugače, kot da si 

pomaga sam, ne more.  

 

Genska tehnika se zaradi nevednosti nekontrolirano širi tako horizontalno (kontaminacija medu s cvetnim prahom) kot 

vertikalno (hranjenje ljudi z živili živalskega izvora, ko so rejne živali krmljene z GSO, posledica so bolezni ljudi in v 

poskusih dokazana neplodnost miši po treh generacijah). Napak kasneje ni mogoče odpravljati. Danes in tukaj smo dolžni 

to preprečiti, preden to zlo (setev GSO rastlin) pride v Slovenijo. Zato ni druge možnosti, kot da vzpostavimo, tako rejci 

kot potrošniki, visoko zavedanje potrebe drug drugega in ne nasedamo zablodam civilizacije (v luči pridobivanja dobička 

in iskanja konkurenčnosti).  

 

Maja Klemen Cokan, 

KGZS, KGZ Celje 

Na domačih njivah in vrtovih vse skrbno cveti in raste. 

Rastejo plodovi, gomolji, cvetijo fižol in bučke. 

Zgodnji krompir pa je že zrel in ga je potrebno 

spraviti. Domska kuharica Anica je vprašala, če bi bili 

stanovalci pripravljeni pomagati pri spravilu. Ni mi 

bilo potrebno reči dvakrat, že je bilo vabilo objavljeno 

na oglasni deski. Anica je priskrbela še dodatne 

motike in hladno pijačo, hišnik Franci pa potrebne 

zabojnike in traktor. Obljubil je tudi, da se bomo do 

njive peljali s traktorjem. Med vožnjo skozi Vransko 

po stranskih ulicah smo bili prava atrakcija. Vsak, ki 

smo ga srečali, se je ustavil in se nam prijetno 

nasmejal. Ko smo prispeli do njive, smo zavihali 

rokave in hlačnice ter se lotili dela. Zemlja je bila 

ravno prav rahla; zaradi pomanjkanja motik smo lahko 

kar z rokami kopali. Krompir je bil zelo lep. Za 

pečenje v pečici ravno prav velik. Med delom smo se 

osvežili s piškoti in hladno pijačo. Delo smo opravili z 

odliko v dobri uri. Ob koncu smo se vsi strinjali, da 

bomo to delo še ponovili.  
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18. geografski raziskovalni tabor ‒ Spodnja Savinjska dolina 2014 

 

Letošnji geografski raziskovalni tabor je štel že 18. obletnico. Potekal je od 5. do 13. julija 2014 na območju 6 občin: 

Braslovče, Prebold, Žalec, Tabor, Vransko in Polzela. 

 

26 udeležencev in 4 organizatorji smo se nastanili v občini Prebold, kjer nam je svoje prostore za bivanje prijazno 

odstopila OŠ Prebold. Namen geografskega tabora je bilo raziskovanje, pridobivanje novih raziskovalnih veščin, delo v 

skupini ter spoznavanje Spodnje Savinjske doline. Sprva smo se spoznali z raziskovalnim območjem, kasneje pa smo v 

sklopu 5-ih delavnic poskusili poiskati potenciale in nakazati pot reševanja izbranih regionalnih tematik Spodnje Savinjske 

doline. 

        Udeleženci 18. geografskega raziskovalnega tabora. 

 

Udeleženci tabora so se z območjem Spodnje Savinjske 

doline spoznali že v prvih treh dneh tabora, in sicer s 

strokovnimi ekskurzijami. Prvi dan je potekala splošna 

ekskurzija pod vodstvom študentke magistrskega 

programa Alenke Jelen, kjer smo si dopoldne ogledali 

kmečko tržnico pred Režajevo domačijo, nato pa še 

muzejsko zbirko Prebold skozi čas. Spoznali smo lokalno 

zgodovino in dejavnosti, ki nam jih je predstavil Uroš 

Herman. Nato smo se ustavili pred tekstilno tovarno na 

Polzeli, kjer smo izvedeli nekatere informacije o 

gospodarstvu regije. Popoldne smo se odpravili na grad 

Žovnek, kjer nam je Franc Kralj predstavil zgodovino 

celjskih knezov in obnovo gradu. Nato smo si ogledali še 

Šmartno, kjer so nam bili predstavljeni vsi dosedanji 

načrti zadrževalnikov v Savinjski dolini. Ogledali smo si 

tudi fosilni plaz v Brodeh, jamo Vetrnico, jamo 

Škadavnico na Vranskem ter grad Ojstrica v Taboru.  

 

Drugi dan smo izvedli fizično-geografsko ekskurzijo. 

Dopoldne nam je Tea Erjavec iz podjetja Limnos 

pripravila predavanje o ekoremediacijah. Sledil je ogled 

treh primerov na terenu. Najprej smo si ogledali 

rastlinsko čistilno napravo v zaselku Kale na Vranskem, 

nato pa še zasilni most v Čepljah ter bregove ob reki 

Bolski v Prekopi. Popoldne smo se z dr. Karlom Natkom, 

profesorjem z Oddelka za geografijo na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani, odpravili na ogled kontaktnega 

krasa na Ponikovski planoti. Ogledali smo si slepe doline 

v Tajni, šli čez Vranjo peč ter se ustavili pri požiralnikih 

Ponkvice. Nazadnje smo se povzpeli do cerkve sv. Jedrt 

nad Gotovljami. 

 

Tretji dan smo spoznavali hmeljarstvo in alternativne 

kmetijske usmeritve. V Ekomuzeju smo spoznali pomen 

dejavnosti v preteklosti, medtem ko so nam sodelavci iz 

Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo predstavili 

trenutno stanje hmeljarstva ter njihovo raziskovalno delo. 

Popoldne smo si najprej ogledali hmeljarsko kmetijo 

Oset, kjer nam je lastnik pokazal obiralni stroj ter razložil 

obiranje hmelja in njegov odkup. Nato smo odšli na 

kmetijo Cokan, kjer nam je kmetijska svetovalka iz 

KGZS Maja Klemen Cokan predstavila alternativne 

oblike kmetovanja v Spodnji Savinjski dolini. 

 

V naslednjih dneh se je delo razdelilo po skupinah. Vsaka 

delavnica se je ukvarjala s svojo geografsko obarvano 

tematiko.  

Skupina, ki se je ukvarjala z razvojem hmeljarstva je 

raziskala zgodovinski razvoj dejavnosti. Ugotovili so, da 

se je število hmeljarjev v zadnjih 50 letih močno 
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zmanjšalo, iz 2500 leta 1965 na 136 leta 2013. Razlogov 

za to je več, predvsem zaradi manjših pridelovalnih 

površin in slabše zastarele mehanizacije so se manjši 

pridelovalci odločili, da to dejavnost opustijo. Nekateri so 

hmeljišča namenili uporabi za druge kmetijske rastline, v 

letu 2013 so na ožičenih površinah prevladovale različne 

vrste vrtnin, pšenica, oljne buče in silažna koruza. Drugi 

so te površine renovirali, odpravili žičnice in začeli gojiti 

različne kmetijske pridelke. 

 

Hmeljarstvo ima v Savinjski dolini veliko prednosti v 

razvoju, saj gre za idealno geografsko lego z dobrimi 

pogoji pridelovanja, hmeljske sorte so že priznane in 

cenjene, vsa infrastruktura je že postavljena, bi pa bila 

potrebna določena obnova. Poleg tega se lahko hmeljarji 

posvetujejo s stroko (Inštitut za hmeljarstvo in 

pivovarstvo). Pridelava hmelja ima sicer določene 

slabosti, saj je hmelj delovno intenzivna rastlina, na 

domačem trgu je šibka poraba, zadruge se med seboj 

slabo povezujejo, značilen je individualizem 

kmetovalcev, na svetovnem trgu slovenski hmelj dosega 

nižjo ceno kljub kakovosti. Pojavljajo se tudi določene 

nevarnosti, s katerimi se hmeljarstvo sooča; naravne 

nesreče, suša, toča in orkanski veter, ki lahko vplivajo na 

razmere na trgu. V prihodnosti se obetajo hmeljarstvu 

določene priložnosti, povečanje povpraševanja novih 

produktov iz hmelja, razvoj mikropivovarn in butičnih 

piv. Poleg tega bi morali dati poudarek tudi na mestu 

Žalec kot središču hmeljarstva. Pred kratkim pa je 

slovenski hmelj dobil lastno geografsko označbo 

Štajerski hmelj.  

 

Skupina, ki se je ukvarjala z ekoremediacijami prsti in 

voda je najprej izvedla analizo stanja, kjer je ugotavljala 

intenzivnost kmetijske pridelave in stanje kakovosti prsti 

in voda. Na območju prevladuje delovno intenzivna 

pridelava, kar 98 % vseh kmetijskih gospodarstev. 

Največ se jih ukvarja z živinorejo in pridelavo pšenice ter 

koruze. Ocene kakovosti podzemne vode kažejo, da je 

izmed 11 merilnih mest na 9 stanje neustrezno. Podobno 

stanje se kaže tudi v prsteh, saj se od 7 merilnih mest na 

kar 3 kaže mejno oziroma opozorilno preseganje 

nevarnih anorganskih snovi. Podatkov o stanju kakovosti 

površinskih voda nismo pridobili, zato smo nekatere 

analize izvedli sami. Na primeru reke Bolske smo 

izmerili vsebnost nitratov, sulfatov, kloridov in fosfatov v 

vodi, a vrednosti na nobenem merilnem mestu niso bile 

presežene. Vrednosti bi bile najverjetneje presežene, če bi 

bilo letošnjo pomlad in poletje manj padavin. 

 

Poleg tega smo na terenu preverili, če so v okolje že 

vključene kakšne oblike ekoremediacij. Ekoremediacije 

so okoljske tehnologije, s katerimi na naravne načine 

obnovimo okolje, ki je bilo pod različnimi pritiski 

različnih dejavnosti. Ne gre za nekaj novega, saj so 

nekatere oblike poznali že v preteklosti, npr. mejice, kali, 

mokrišča, itd. V Savinjski dolini predstavlja kmetijstvo 

največji pritisk na okolje, saj je zanj značilno razpršeno 

onesnaževanje, zato bi bila potrebna vzpostavitev 

blažilnih con, vegetacijskih pasov med njivami, njivami 

in vodotoki ter ekoremediacijskimi melioracijskimi jarki, 

ki zbirajo onesnaženo vodo, jo zadržijo in očistijo. 

 

V delavnici vodnih virov smo se ukvarjali s 

proučevanjem načrtov zadrževalnikov ter terenskim 

ogledom obstoječih večnamenskih akumulacij. Ugotovili 

smo, da je bilo pri načrtovanju 10 suhih zadrževalnikov 

na Bolski in Savinji lokalno prebivalstvu o tem 

obveščeno šele ob izidu osnutka načrta, zato smo v 

analizo vključili tudi kmetovalce, izvedli  smo intervjuje, 

kjer nas je zanimalo njihovo mnenje ob izgradnji 

zadrževalnikov. Načrtovani suhi zadrževalniki obsegajo 

kar 613,9 ha najboljših kmetijskih zemljišč, kar je za 

kmetovalce te regije zelo tvegana naložba. Ob poplavah 

bi tako spustili vodo na ta zemljišča, ko pa bi se tok 

zmanjšal, bi ostal mulj z različnimi primesmi. Po poplavi 

bi tako bila potrebna celovita obnova zemljišča. Osnutek 

DPN tega niti ne vključuje, saj so pri načrtu dali prednost 

predvsem učinkovitosti delovanja hidrološkega modela 

ter krajinarski obnovi območij okoli nasipov in 

zadrževalnikov. Po terenskem ogledu, analizi vseh 

načrtov ter intervjuji s kmetovalci smo se odločili, da bi 

bila najboljša rešitev, tako za poplave kot za suše na tem 

območju, mokri zadrževalniki v povirnih delih. Na koncu 

smo na podlagi več dejavnikov (raba tal, velikost zaledja, 

izoblikovanosti reliefa) predlagali nekaj lokacij, kjer bi 

bilo potrebno narediti celovite analize primernosti za 

mokre zadrževalnike. 

 

Karta 1: Lokacije suhih zadrževalnikov po Državnem 

prostorskem načrtu (DPN). 

 

V delavnici vrednotenje geodiverzitete smo si izbrali 

območje Ponikovske planote, kjer smo s prilagojeno 

metodo vrednotenja po Reynardu znanstveno ovrednotili 

geomorfološke oblike. Geodiverziteta označuje pestrost 

nežive narave. Termin biodiverziteta ali vrednotenje žive 
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narave je bil poznan že dolgo, v stroki se mu je dajalo 

prednost, medtem ko se je neživo naravo zanemarjalo, 

zato je bil termin geodiverziteta uveden. Tako so poznani 

primeri, kjer se je zaradi lažje kmetijske pridelave in 

drugih dejavnosti  izravnavalo vrtače, betoniralo vhode v 

jame, zasulo požiralnike, ravnalo grbinaste travnike, itd. 

Namen analize ni samo vrednotenje, ampak tudi iskanje 

oblik, ki zaradi več kriterijev izstopajo in predstavljajo 

območje. Pri vrednotenju smo upoštevali naslednje 

kriterije: redkost, reprezentativnost in antropogena 

preoblikovanost. Po terenskem kartiranju oblik in 

njihovem vrednotenju smo izvedli tudi analizo v 

programu ArcGIS. Ugotavljamo, da je večja 

geodiverziteta na več manjših območjih ter da množična 

zastopanost posameznih reliefnih oblik ne prispeva k 

večji geodiverziteti. Oblike, ki so se najpogosteje 

pojavljale, so vrtače, erozijski jarki, jame in brezna.  

 

Delavnica, ki se je ukvarjala s turistično ureditvijo v 

občinah Spodnje Savinjske doline so najprej pregledali 

turistično infrastrukturo na terenu, obiskali več turističnih 

znamenitosti, turistične informacijske centre. Ugotovili 

so, da bi bilo potrebno boljše medobčinsko povezovanje 

paketov turistične ponudbe, turisti so v Savinjski dolini 

prepuščeni sami sebi, saj dobijo premalo koristnih 

informacij, prav tako ni jasne turistične ponudbe. Tako so 

v delavnici oblikovali osem medobčinskih paketov 

interesnih točk, kjer bi povezali turistične ponudnike po 

tematikah. Paket Zapelji se skozi čas predstavlja 

turistične znamenitosti, ki so povezane z različno 

mehanizacijo. Paket Tri zlate kobuljice predstavlja točke, 

ki so povezane s hmeljarstvom, paket Grajske poti pa 

povezuje vse gradove, razvaline gradov, ki so povezani z 

žovneškimi gospodi. V paketu Od kose do kozolca so 

povezali vse ponudnike, ki predstavljajo obrtne 

dejavnosti. Paket Aktivno doživi Spodnjo Savinjsko 

dolino predstavlja točke, kjer so lahko turisti različno 

športno aktivni. V paketu Čista energija so združene vse 

bioenergetske točke, v paketu Božje poti po dolini pa 

predstavljeni verski objekti, ki so zaradi svojih 

značilnosti edinstveni in so prispevali k podobi pokrajine. 

V zadnjem paketu so predstavljene točke, kjer je mogoče 

organizirati posebne dogodke, kot so poroke. Za vsak 

paket je bila izdelan tudi kartografski prikaz, vključeni so 

tudi gostinski ponudniki v oddaljenosti 5 km od interesne 

točke. Za prvi paket je bil poskusno izdelan tudi prospekt, 

kjer so podane vse informacije o interesnih točkah in 

gostinskih ponudnikih v okolici.  

Karta 2: Turistični paket Zapelji se skozi čas. 

 

Raziskovalni tabor se je končal z javno predstavitvijo 

rezultatov, v soboto, 12. 7. 2014, ob 19. uri v občinski 

knjižnici v Preboldu. S tem pa začenjamo nov projekt, 

izdajo strokovne monografije, ki bo poleg rezultatov 

delavnic predstavljala različne geografske tematike (o 

prebivalstvu, gospodarstvu, prometu, podnebju, itd.). V 

zborniku bo mogoče tudi oglaševanje lokalnih podjetij, za 

več informacij nas lahko kontaktirate. Izdajo načrtujemo 

v začetku prihodnjega leta, bo pa zbornik tudi javno 

predstavljen na eni izmed občinskih prireditev. Zbornik 

bo dostopen v vseh knjižnicah po Sloveniji.  

 

Nazadnje se zahvaljujem vsem občinam, študentskim 

organizacijam (ŠOU, ŠSFF), podjetjem Mirosan, Brglez, 

Mlekarna Celeia, Optiprint Biroservis Žolnir, ki so nam 

omogočili, da smo lahko projekt izvedli, kot smo si 

zadali. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste sodelovali v 

intervjujih delavnic, svetovanju in iskanju dobrih idej ter 

raziskovanju.  

 

Informacije in vprašanja pošljite na e-naslov: 

geografskitabor2014@gmail.com. 

 

Alenka Jelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiskala nas je štorklja 
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenke: 
 

 

 

 27. junija se je v celjski porodnišnici rodila 3300 g težka in 50 cm velika deklica Nastja 

staršema Nataliji Savkov in Jožetu Šmitu iz Črnega Vrha.  

 

 

 
 

 
 

 

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. 

 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Če bi lahko odločala 
 

 

Če bi lahko odločala, bi doma šla spat zadnja in bi zjutraj spala do 

desetih. V šolo ne bi hodila, zato da ne bi bilo treba pisati nalog, 

testov in narekov. Cele dneve bi gledala televizijo in računalnik … 

 

Vem pa tudi, da je škodljivo preveč gledanja televizije in posedanja 

pred računalnikom. Tudi v šolo moramo hoditi, da se naučimo 

vsega, kar potrebujemo za življenje. 

 

Neža Zupančič, 4. b,  

POŠ Tabor 

O dolžnostih in pravilih 

 
Življenje brez dolžnosti in pravil bi bil cel kaos. To pomeni zmešnjavo. 

 

Otroci se že od malih nog naprej učimo pravila, ki nam jih postavljajo 

starši. Vsak dan si moram umiti zobe in se umivati, jesti, piti, spati, itd. 

Otroci imamo tudi svoje dolžnosti, kot je pospravljenje sobe, učenje, 

delanje domače naloge in podobno. Jaz starše še kar ubogam, učitelje in 

trenerje pa zelo ubogam. Torej mislim, da imajo učitelji in trenerji večjo 

avtoriteto. Vem pa, da imam tudi jaz svojo avtoriteto, ker me moja 

sestra Ana skoraj vedno uboga. 

 

Če ne bi upoštevali pravil in bi lahko delali kar bi hoteli, bi se jaz samo 

igrala in »športala«. 

 

Ema Mešič, 4. b,  

POŠ Tabor 

 

 

 

 

Z velikimi koraki novim izzivom naproti 

 
V torek, 24. 6. 2014, smo v počastitev dneva državnosti v vrtcu pripravili primerno slovesnost, s katero smo počastili 

formalno neodvisnost države. V telovadnici so otroci vseh oddelkov pokazali drobec znanja s kratkim, a pestrim kulturnim 

programom: od rajalnih iger in bibarij do daljših pesmic in bansov. Poslovili smo se tudi od tistih, ki so bili med nami 

najstarejši – otroci skupine 5-6 let odhajajo v šolo in z velikimi koraki stopajo novim dogodivščinam naproti. Za spomin 

so prejeli majhno pozornost, unikatno antistresno blazino.  

Za Vrtec Tabor zapisali Lidija Svet in Jerneja Zajec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz vrtca in šolskih klopi 

Ekskurzija prvošolcev v živalski vrt 

 
V četrtek, 15. 5. 2014, so učenci 1. razredov OŠ 

Vransko-Tabor odšli na ekskurzijo v Živalski 

vrt Ljubljana.  

 

Tam so imeli seveda najprej malico, potem pa 

voden ogled. Prijazni študentki sta prinesli 

živali, ki so jih lahko opazovali, tipali, poslušali, 

božali. Tako so si pobliže ogledali grlico in 

najbolj mogočno kačo. Kraljevi piton je bil sicer 

še mlad, štel je komaj 11 let in meril nekaj več 

kot 1 meter, vendar je vse očaral. Nekateri so si 

ga namestili za vrat in doživeli njegovo hladnost 

in prefinjeno gibanje, prav vsi pa so potipali to 

zanimivo luskasto telo. Potem so si ogledali 

hranjenje morskega leva, ki je prav posebej 

zanimivo, saj so ga izurili, da pokaže vrsto 

zanimivih vragolij. Zna nesti žogo oskrbniku, 

skače visoko v zrak in lovi ribe, ki so njegova 

glavna malica, kot za šalo. Seveda so si ogledali 

tudi slone, žirafe, zebre, tigre… 

 

Veliko zabave pa so učencem nudila tudi 

prekrasna igrala in zanimive zgodbe, ki so 

nameščene po ogradah in posebnih mestih. 

Največje veselje je, da jih lahko preberejo že 

sami, saj so se celo leto pridno učili. 

 

Tako so učenci na izletu ugotovili, kako 

pomembno je znanje. 

 

Učiteljica MarjetaTerbovšek 
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Pohod za 50 + 
 

Že na zbirnem mestu se je čutila pozitivna energija pohodnikov za tokratni 

pohod od Šmartnega do Lovskega doma pod Grmado in gradu Žovnek. 

 

Razporedili smo se po avtomobilih in se odpeljali do cerkvice sv. Martina v 

Šmartnem. Pričakal nas je sosed Roman in nam razkazal pred kratkim 

obnovljeno cerkev. Ogledali smo si lepe oltarje, kipe svetnikov, podobe 

križevega pota, podobo matere Terezije, berača pri sv. Martinu, oltarne mize… 

Kar precej skulptur je delo rezbarja Franca Dobnika  iz Čepelj. Pot nas je potem 

vodila ob potoku Trboljca med pobočjema Jelše in Godvej proti braslovškemu 

lovskemu domu. Ob poti smo se nasmehnili postavljenim kipom palčkov in 

opozorilni tabli »Janez in srnice«. V senci dreves, ob dišečih cvetovih 

raznovrstnega rastlinja , spominske table na ruševinah Turnškove domačije iz 

časa NOB smo prispeli do lovskega doma. Lepa lokacija, racionalno urejen 

zunanji prostor, lep razgled na žovneški grad in Savinjsko dolino, tudi na 

obronke taborskega hribovja so odtehtali  našo utrujenost. Po kratkem počitku in 

ob domačih dobrotah iz naših nahrbtnikov, presenečenj z voščili za rojstni dan 

kar trem udeležencem in dobri volji,  smo začeli sestopati proti gradu Žovnek. 

Ta je zagotovo eden najstarejših gradov na Slovenskem. Žovneški gospodje so posedovali še naš grad Ojstrico, Šenek nad 

Polzelo ter Liebenstein nad Preboldom. 1436. leta so bili ti celjski grofje povišani v kneze. Po letu 1816, ko so se z gradu 

odselili zadnji lastniki, je bil grad prepuščen razpadanju. Danes je nekdaj mogočen grad prezentiran kot ruševina, ki se 

postopoma obnavlja. Z zagnanostjo nekaterih braslovških entuziastov so te ruševine, še posebej mogočni okrogli obrambni 

stolp že obnovili, kar sta nam razkazala župan in svetnik Občine Braslovče. Bili smo lepo sprejeti, povabljeni v sobo 

Aktivnosti naših društev 
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grajskega stolpa, ki naj bi služila raznim 

reprezentativnim, protokolarnim in 

svečanim  namenom. Tu smo si ogledali 

stalno fotografsko razstavo slik grajske 

obnove, panoramskih razgledov in 

poklepetali o morebitnem povezovanju 

takšnih zgodovinskih točk  za boljšo 

prepoznavnost zgodovine Savinjske regije. 

Ob nagovorih braslovškega in našega  župana 

smo se zadovoljni  in z lepimi vtisi  odpravili 

nazaj  domov v Tabor. 

 

Ker tudi upokojenci potrebujemo dopust in 

počitek, v juliju in avgustu ne bomo 

organizirali pohodov, v jeseni pa se zopet 

vidimo. Srečno! 

  

Društvo upokojencev Tabor 

                                               

 

Regijske kmečke igre pod Cukalovim kozolcem 

 

Vsako leto v juniju potekajo regijske kmečke igre celjske regije društev podeželskih mladin, društva, ki dosežejo najboljše 

rezultate pa se uvrstijo na državne kmečke igre. To leto je regijske kmečke igre organiziralo Društvo podeželske mladine 

Tabor.  

 

22. junija se je v Ojstriški vasi pri Cukalovem kozolcu zbralo 8 društev iz celotne regije. 48 tekmovalcev je tekmovalo v 

košnji trave s koso, grabljenju in drugih igrah, končna razvrstitev pa je bila sledeča: 

 

1. mesto: DPM Šentjur; 

2. mesto: DPM Šmihel nad Mozirjem; 

3. mesto: DPM Tabor;  

4. mesto: DPM Slovenske Konjice; 

5. mesto: DPM Spodnja Savinjska dolina; 

6. mesto: DPM Šmarje pri Jelšah; 

7. mesto: DPM Celje, Štore, Dobrna, Vojnik; 

8. mesto DPM Šaleška dolina. 

 

 

 

 

 

 

Posebej so ocenjevali kosce in grabljice. Najboljši trije 

kosci v regiji so tako: 

 

1. mesto: Boštjan Goličnik, DPM Šmihel nad 

Mozirjem; 

2. mesto: Miha Podkubovšek, DPM Slovenske 

Konjice; 

3. mesto: Jože Polajžer, DPM Šmarje pri Jelšah.  

 

Med najboljše tri grabljice pa so se uvrstile:  

 

1. mesto: Veronika Kolar, DPM Šentjur; 

2. mesto: Ana Bračič, DPM Slovenske Konjice, 

3. mesto: Klavdija Bastl Enci, DPM Tabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljšim so priznanja podelili predsednik Zveze 

slovenske podeželske mladine Rok Damijan, župan 

Občine Tabor Vilko Jazbinšek in predstavnica 

celjske regije DPM Albina Kolar. 

 

Med igrami je potekala predstavitev kmečkih 

strojev, obiskovalci in tekmovalci pa so lahko vse 

popoldne ugibali, koliko tehta »pujsa Pepa« in 

stavili. Po tekmovanju je sledila veselica z 

ansamblom Pogum. 

DPM Tabor smo se tudi letos udeležili državnih 

kmečkih iger, ki so bile 5. julija v Zburah. 

ZAHVALA 

 

Društvo podeželske mladine 

Tabor 

se iskreno zahvaljuje  

vsem krajanom, lastniku 

kozolca, sosedom, društvom 

in lastnikom zemljišč,  

ki so nam nesebično priskočili 

na pomoč pri izvedbi iger. 

DPM Tabor 
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Veselje ob 4. mestu na državnih kmečkih igrah 

 
DPM Tabor se je tudi letos uspelo 

uvrstiti na državne kmečke igre, ki so 

potekale 5. julija  v Zburah v občini 

Šmarješke Toplice. Po razburljivi 

vožnji do Zbur smo se najprej 

udeležili povorke in ocenjevanja 

golaža. Na samih igrah je tekmovalo 

20 slovenskih ekip, nekatere pa so 

prišle celo iz Madžarske.  

 

Kmečke igre niso le tekmovanje, pač 

pa druženje in spoznavanje, hkrati pa 

se tako krepi predvsem skupinsko 

delo. Imeli smo veliko navijačev, 

najbolj pa nas je spodbujal župan 

občine Tabor, gospod Vilko 

Jazbinšek, ki je v Zbure kar 

prikolesaril.  

 

Luka Bastl Enci je kljub močni 

konkurenci in žgočemu soncu osvojil 

4. mesto v košnji trave s koso. 

Skupno smo zasedli odlično 4. 

mesto. Državni prvaki so postali 

člani DPM Šmihel nad Mozirjem, ki so se na državne igre kvalificirali na naših regijskih igrah pod Cukalovim kozolcem v 

Ojstriški vasi. Zmagovalna ekipa bo državne igre prihodnje leto pripravila v svojem kraju. Po igrah je sledila še veselica z 

ansamblom Potep in skupino Skater.  

DPM Tabor 

           

Zajčevi dnevi na Zajčevi koči 

 
Prvi konec tedna v juliju je v naši občini že tradicionalno rezerviran za prireditev Zajčevi dnevi na Zajčevi koči. V soboto, 

7. in v nedeljo, 8. julija so članice Društva žena in deklet na Zajčevi koči pripravljale zajčje (kunčje) meso na več načinov, 

obiskovalce pa so razvajale tudi s sladkimi dobrotami. 

 V soboto smo v 

sodelovanju z 

Lovsko družino 

Tabor na Šnepovi 

košenici obujali 

spomine na čase, ko 

je bilo po travnikih 

še videti ritmično 

premikanje koscev 

in slišati zvok 

brušenja kos. Letos 

se je zbralo okoli 

dvajset koscev, ki 

so dobre volje 

gledalcem pokazali, 

da še obvladajo 

ročno košnjo. 

  

Zahvaljujemo se Društvu žena in deklet, Lovski družini Tabor in vsem Zaberložnikovim za odlično sodelovanje. 

  
Več fotografij si lahko pogledate na http://www.mojaobcina.si/tabor/ 

Planinsko društvo Tabor 

Foto: Vilko Jazbinšek 
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Judo kamp na Zajčevi koči 

 

Od 30. junija do 4. julija 2014 je potekal vsakoletni judo kamp, in sicer na Zajčevi koči. Na kampu je sodelovalo 18 otrok, 

od tega 6 deklic in 12 fantov od šestega pa do trinajstega leta starosti. 

 

Učili smo se novih tehnik juda, tako stoje kot v parterju, kolikor nam je vreme dopuščalo smo se odpravili na pohod, 

preostali čas pa smo porabili za učenje teorije juda ter za družabne igre in skupinska druženja. 

 

Posebej bi se radi zahvalili Planinskemu društvu Tabor, ki nam je omogočil uporabo tega lepega objekta v neokrnjeni 

naravi na Zajčevi koči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik in trener Ivi Knafelc, 

Judo klub Shido 

 

 

Na počitnicah je lahko tudi Bog z nami 

 
Vsak človek potrebuje počitek. Pravzaprav je Bog 

človeka že tako ustvaril, da sedmi dan počiva. Celo v 

tretji izmed desetih zapovedi nam je zapovedal: 

»Posvečuj Gospodov dan«. Tone Kuntner je ta Gospodov 

dan opisal z besedami: »Nedelja je praznik. Nedelja je 

dan, ko se telo spočije, ko se duša umije in umiri. Nedelja 

je dan, ki sije svetleje od drugih dni«.  

 

Poleg tedenskega počitka, nedelje, pa človek potrebuje 

tudi letni ali počitniški počitek. Znani slovenski psiholog 

in duhovnik Karl Gržan pravi, da je počitniški počitek 

tisti, ki je daljši od šestih dni.  

 

Žal mnogi s počitnic prihajajo utrujeni, izčrpani, 

nezadovoljni, celo razočarani. Le zakaj? 

 

Zagotovo poleg telesnega počitka potrebujemo tudi 

duhovni počitek. Morda je ta včasih še pomembnejši. 

Človek je tudi duhovno bitje. Današnji način življenja pa 

tega skoraj noče več upoštevati. Vendar smo si za takšno 

situacijo pogosto krivi tudi sami. Ne znamo več živeti 

skromno, ampak res skromno. Hitimo za blagostanjem, ki 

nam niti slučajno ne daje trajnega zadovoljstva. Svoje pa 

prispeva še trenutna kriza, neprestano govorjenje o njej 

in, po moji oceni, večina medijev, ki ne znajo več 

poročati o lepih dogodkih, ki jih je kljub vsemu še vedno 

veliko. 

 

Torej duhovni počitek! Jezus je rekel apostolom: »Pojdite 

sami zase v samoten kraj in si malo odpočijte!« (Mr 6,30-

31). Cerkev na Slovenskem ponuja mnogo možnosti za 

počitek v samotnem kraju, ponuja namreč tako 

imenovane duhovne vaje, duhovne vaje v tišini, osebno 

vodene duhovne vaje, duhovne vaje ob vodi in kruhu pa 

nenazadnje tudi živahne počitniške oratorije, poletne 

tabore za vse starostne skupine, za poročene, vdove, 

razporočene, dedke in babice, srednješolce, študente, 

mladino, mlade zakonce, družine, … 

 

V naši župniji, Župniji sv. Jurij ob Taboru, si prav tako 

vzamemo čas za duhovni počitek. S prvoobhajanci smo 

odšli na duhovne vaje na Zajčevo kočo, z birmanci v 

Marija Reko, z devetošolci na zaključni izlet na 

Krvavico, z ministranti na počitniški izlet na Črni vrh do 

kapelice posvečene Srcu Jezusovemu, ki jo je v zahvalo 

za srečno vrnitev iz prve svetovne vojne postavil ob 

svojem domu Anton Cestnik. Dnevnik njegovega 

križevega pota prve svetovne vojne pa objavljamo v 

Iz domače župnije 
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Vida Slakan 

nadaljevanjih v farnih oznanilih, »Oznanila pri sv. 

Juriju«. Kar lepo število otrok in animatorjev je odšlo na 

»Počitnice malo drugače« z župnijo Griže v Ankaran. 

Spet drugi so bili v oratoriju na Gomilskem, nekateri 

gredo v oratorij v Libojah. 

Nekateri pa dobijo prav posebno, enkratno in 

neponovljivo priložnost opisano v nadaljevanju. 

 

Potem pa so tu še romanja. V mesecu maju romamo peš 

na Brezje k Mariji Pomagaj. Še posebej meseca avgusta, 

okrog praznika Marijinega vnebovzetja, ljudsko veliki 

šmaren, je veliko romanj. V naši župniji v soboto, 2. 

avgusta odhajamo na župnijsko romanje k našemu faranu, 

duhovniku Iztoku Hanžiču, v sv. Lenart nad Laškim, sv. 

Rupert nad Laškim in Jurklošter. Tako bomo obeležili 

10-letnico njegovega mašniškega posvečenja.  

 

Na sam praznik, 15. avgusta, pa je že tradicionalno 

pešromanje k Mariji Vnebovzeti v Petrovče (organizira 

Damijana Lukman) in k Mariji Snežni na Kredarico 

(organizira Vida Slakan). 

 

Povsod je z nami tudi Bog. Zato vedno domov prihajamo 

veseli, zadovoljni in se na takšne počitnice tudi vračamo. 

 

 

 

Zaključni izlet na Krvavico 

 
V soboto, 21. 6. 2014, smo se veroučenci devetega razreda odpravili na zaključni izlet. Ob 7. uri, ko je bil dan še siv in 

meglen, smo se s kolesi odpeljali do Ojstrice. Simbolično smo jih povezali z eno daljšo skupno verigo. 

 

Dan se seveda začne z molitvijo, zato smo tudi mi prosili Božjega blagoslova za varno in srečno pot in ker smo zjutraj 

zgodaj vstali, smo ob tej priložnosti zmolili še jutranjo molitev. Po molitvi smo krenili na strmo pot, ki vodi na Krvavico. 

Kmalu smo opazili sončne žarke, ki so  napovedovali sončen dan. Med potjo smo se pogovarjali in pot je hitro minila. Pot 

je bila spolzka in tudi jutranja rosa nas je še vlažila po nogah. Pod luknjo smo imeli minute za fotografiranje. Na vrhu 

Krvavice smo se najprej odžejali, se vpisali v planinsko knjigo in si privoščili malico iz nahrbtnika ter malo daljši počitek. 

Naš pogled pa je počival na lepi pokrajini onkraj Krvavice. Med tem počitkom nam je gospa Vida, naša katehistinja, 

pripovedovala o življenju in trpljenju ter revščini njenih prebivalcev v obdobju druge svetovne vojne in še po njej, ki je 

doletela ljudi na Vrheh. Gospa Vida nam je povedala tudi resnično zgodbo o prvoobhajanki Minki, ki je kot 

prvoobhajanka pri Jezusu izprosila vrnitev svoje mame iz nemškega taborišča. 

 

Po počitku smo pot nadaljevali proti Gunetovi domačiji. Ko smo prišli do hiše, so nas lepo sprejeli, pokazali so nam sliko 

Srca Jezusovega. Ob njej smo izvedeli zgodbo, kako so Nemci odpeljali moža in ženo v taborišče, kjer so jih strašno 

mučili. Odpeljana sta bila zato, ker sta pomagala partizanom, na kar ju je eden izmed partizanov izdal. Za njima so ostali 

štirje otroci v starosti od 8 mesecev do 4 let. V oskrbo so jih vzeli stari starši. 

 

Ker je bila hiša prazna, so se vanjo občasno vselili partizani. Nemci so to odkrili in se želeli maščevati nad bližnjimi 

sosedi. Skoraj bi jih že postrelili, pa je mimo ravno prišel njihov daljni sosed, ki je znal dobro nemško in je Nemce 

prepričal, da ti ljudje niso nič krivi. Nemci so sprejeli obrazložitev, domačijo pa so vseeno požgali. Pogorela je v celoti, le 

ena stena hiše je ostala in na njej nepoškodovana slika Srca Jezusovega. Presenečeni in vznemirjeni smo stali pred to sliko. 

Čutili smo, da ta slika predstavlja za domačijo pri Gunetovih  lep simbol, da jim je Bog tudi v najtežjih trenutkih stal ob 

strani.  

 

Božja previdnost je hotela, da sta se oba starša kljub velikim preizkušnjam vrnila na svoj dom. 

 

Po vojni so začeli obnavljati domačijo. Iz Ojstrice so peš nosili opeko v koših na ramah. Vsi so pomagali. Otroci so 

vprašali očeta, kaj bi storil z izdajalskim partizanom? Oče pa je otrokom odgovoril, da ne bi storil nič in da do njega ne 

čuti sovraštva. Le koš, poln opeke, bi mu dal na rame. Pomislili smo: tako kot Jezus na križu, ko je rekel,  »Oče odpusti 

jim, saj ne vedo kaj delajo!«  

 

Po pogovoru, ogledu slike in krajšem počitku, smo se odpravil na pot proti domu. V Ojstrici pod Krvavico smo se še 

enkrat poslovili od gospe Vide in s tem tudi od verouka. S kolesom smo se vsak po svoje odpeljali v dolino.     

 

Zdaj je čas, da zaživimo vsak po svoje kot pravi odrasli kristjani in upoštevamo čim več nasvetov, ki smo jih prejeli pri 

verouku.  

 

Nina Kreča in Miha Drolc 
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Verdijev Rekviem 

 
7. julija 2014 se je v središču Ljubljane v okviru 62. 

festivala Ljubljana izvajala Verdijeva maša za rajne. 

Mašo so izvajali združeni glasbeniki različnih orkestrov 

in zborov. K sodelovanju so povabili tudi Orkester 

Slovenske filharmonije, Slovenski komorni zbor in 

zbor ljubljanske Akademije za glasbo. Dirigent tega 

monumentalnega dela je bil svetovno priznani maestro 

Riccardo Muti. Koncert je bil posvečen spominu na 10. 

obletnico smrti dirigenta Carlosa Kleiberja in v 

počastitev predsedovanja Republike Italije Svetu 

Evropske unije. 

 

Maša za rajne, skladatelja Giuseppeja Verdija, je 

napisana za štiri soliste, dvojni zbor in orkester. 

Sestavljena je iz 7 glavnih delov: Vstopni spev (Introitus: Requiem aeternam) in Gospod, usmili se (Kyrie), »Dan jeze« oz. 

»Sodni dan« (Dies irae), Darovanjski spev (Offertorium), Blagoslovljen (Sanctus), Jagnje božje (Agnus dei), Obhajilni 

spev (Communio: Lux Aeterna) in »Osvobodi me« (Libera me).  

 

Nastanek tega dela je precej nenavaden. Po smrti velikega opernega skladatelja Gioachina Rossinija (1792-1868) so se na 

pobudo Verdija nekateri italijanski skladatelji odločili, da vsak od njih napiše en del maše. Verdi je napisal Libera me. 

Celotno delo ni bilo v tej obliki nikoli izvedeno, zato se je skladatelj nekaj let pozneje odločil napisati še preostale dele 

maše. Mašo je kasneje posvetil italijanskemu pesniku in romanopiscu Alessandru Manzoniju (1785-1873). Maša je bila 

krstno izvedena leta 1874 v cerkvi sv. Marka v Milanu. Čeprav je bila uglasbitev prvotno namenjena liturgiji, jo danes, 

predvsem zaradi ogromnega števila izvajalcev, pogosteje izvajamo v koncertni obliki. 

 

Giuseppe Verdi je znan predvsem kot operni skladatelj (znane opere: Nabucco, Macbeth, Rigoletto, Traviata, Aida, 

Falstaff, itd.), zato ni čudno, da se v Rekviemu kažejo tudi nekatere operne značilnosti. V Rekviemu lahko tako najdemo 

tudi nekakšne zametke arij in recitativov. Za Rekviem je značilna vodilna motivika iz stavka Dies irae, ki z domiselnim 

kontrapunktom povezuje vse dele maše. Dies irae je verjetno tudi najbolj znan stavek Rekviema, saj s hitrim ritmom, 

izrazitimi tolkali in hitrimi violinskimi pasažami dobi apokaliptično razsežnost. Za Rekviem so značilni tudi hitri kontrasti, 

spevne romantične melodije, dramatična orkestracija in uporaba bolj ali manj neznanih instrumentov (npr. ofikleid – 

basovsko trobilo). V Verdijevem Rekviemu lahko občudujemo tudi ogromen izvajalski aparat, kar je sicer tipična 

značilnost za glasbo na prelomu iz 19. v 20. stoletje (v Ljubljani je bilo preko 300 izvajalcev), in bogato harmonijo.  

 

Kot pevec zbora ljubljanske Akademije za glasbo sem počaščen, da sem lahko sodeloval pri izvajanju tega mogočnega 

dela, v glasbenem svetu Verdijev Rekviem namreč velja za eno največjih umetnin in eno najbolj prepričljivih, globoko 

religioznih del, čeprav imam občutek, da se moja malenkost ob vsej tej »masi« izvajalcev ni prav nič slišala. V čast in 

veselje mi je bilo peti pod taktirko svetovno priznanega in uveljavljenega dirigenta Riccarda Mutija. Prav tako mi je bilo v 

čast peti z izkušenimi pevci in odličnimi instrumentalisti. Največji izziv mi je predstavljalo petje, saj je Rekviem precej 

težaven za pevce, vendar se je splačalo potruditi. Občutek pri izvajanju te maše in pogledu na tisočero poslušalstvo je bil 

vsekakor zelo močan in profunden. 

 

6. julija 2014 smo prav tako izvajali Verdijev 

Rekviem v okviru Ravennskega festivala. Izvedli 

smo ga v Italiji pred kostnico v Sredipolju, kjer so 

pokopani ostanki sto tisočih italijanskih vojakov, ki 

so padli na soški fronti. Med njimi jih je skoraj 

polovica brez imena. Koncert je bil posvečen 100. 

obletnici začetka prve svetovne vojne. Koncert se je 

pričel s prihodom predsednikov vseh treh držav, ki 

so se bojevale na soški fronti. Po oceni 

organizatorjev je bilo na koncertu v Sredipolju 

približno 8000 ljudi. 

Tilen Slakan 
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Ne vem 

 

Črke velike, vmes pa še pike, 

vejice in zamegljene slike. 

Kaj predstavlja zdaj vse to? 

Ti je jasno, kaj in kdo? 

 

Ne mi ni in mi nebo, 

saj naše življenje je vse to. 

Včasih je vprašaj, 

večkrat je klicaj, 

velikokrat pa enačaj. 

 

No pa zopet nič ne vem, 

še manj, kaj bi lahko 

in kaj ne smem. 

Briga me za vse to, 

pomembno je le, 

da vem, 

da živeti je lepo. 

 

Zlatka Šošterič 

 

Smeh 

 

Samo nasmej se 

najini ljubezni! 

Nasmej se dnevom najinega 

bodočega, srečnega življenja!! 

 

Nasmej se vsem trenutkom 

najinega nepozabnega 

doživljanja mladostne norosti! 

 

Nasmej se vsemu in 

glej naprej … 

Nasmej se meni pa tudi drugim, 

naj gledajo vsi tvoj cvetoči, 

smejoči se obraz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 

Sprememba 

 

Želim si vse spremeniti. 

Želim, da življenje se mi spet 

obrne, 

da spet dušni mir se vame 

vrne. 

 

Rada bi bila ustvarjalna, 

rada bi dobila nov izziv. 

Včasih zdi se mi, da sem 

nenormalna, 

spet drugič čustev imam izliv. 

 

Kar nekaj v meni se odpira, 

pa drugič spet se vse zapre. 

Nov dan mi nove možnosti 

poda, 

noč vse vzame in vrže me na 

tla. 

 

Zlatka Šošterič 

 

TKsm 
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Tokrat bomo raziskali zgodovino Rdečega križa v Žalcu, saj smo ravno v teh dneh praznovali 100-letnico te 

prostovoljne organizacije. 

 

V zapiskih šolske kronike iz let 1914, 1915 in 1916 je naveden podatek, da začetki organizacije Rdečega križa v 

Žalcu segajo v leto 1914. 5. avgusta 1914 je bilo v gostilni Hausenbichler v Žalcu posvetovanje vseh pristojnih 

Žalčanov, kako naj pristopi prebivalstvo trga in okolice k vojno-oskrbovalni akciji. Na tem posvetovanju so 

soglasno sklenili, da se ustanovi v novem šolskem poslopju »Ozdravišče za ranjene in bolne vojake.« Ta sklep so 

takoj sporočili podružnici deželnega in »gospejnega« pomožnega društva Rdečega križa za kmetski okraj Celje, 

katere predsednik je bil starogrof gospod Jurij Reiferscheid Krautheim, graščak v Novem Celju pri Žalcu. 

 

V odbor so bili izvoljeni: predsednica Ana Roblek, žena veleposestnika; podpredsednik Jože Širca, župan trga 

Žalec, posestnik; tajnik Franc Pristovšek, učitelj; blagajnik Vinko Vabič, posestnik in gostilničar; poročevalec 

Rajko Vrečer, učitelj; oskrbnik: Anton Petriček, nadučitelj. V odboru so bili še: Ivan Marovt, frizer in posestnik; 

Viktor Pilih, trgovec; Karl Strahovnik, mizar; Jože Jug, sedlar in tapetnik; Franjo Pikl, gostilničar in posestnik; 

Marija Senica, posestnik; Avgusta Janič, žena posestnika; Ana Boe, žena veleposestnika in Justina Globočnik-

Vrečer. 

 

Do 15. septembra 1915 je bilo v zdravilišče sprejetih 530 vojakov. Med bolniki so bile zastopane vse narodnosti 

in veroizpovedi tedanje avstro-ogrske monarhije. Nadučitelj Petriček in učitelj Pristovšek sta med občani nabrala 

25 kron letnine za Rdeči križ. Odborniki in ostali člani Rdečega križa so imeli v tistem času z zbiranjem raznih 

prispevkov za humane namene ogromno dela. Leta 1915 so »ozdravilišče« preimenovali v »Zdravilišče Rdečega 

križa,« ki je delovalo vse do konca prve svetovne vojne, novembra 1918. 

 

Prvič se omenja »Teden Rdečega 

križa« v času od 30. aprila do 7. 

maja 1916. Med vojno je Rdeči 

križ organiziral po domovih in 

šolah pletenje jopic, nogavic, 

rokavic, zapestnic in še vse ostalo 

za vojake v zdravilišču. Zbiral je 

zlatnino, denar, živež in obleko 

za lajšanje hude stiske v vojnem 

času za vse prebivalstvo, ki je 

bilo pomoči potrebno. 

 

Po razpadu avstro-ogrske 

monarhije je v letu 1918 društvo 

začelo delovati v okviru 

Slovenskega Rdečega križa. 

Vendar je zapiskov iz teh časov zelo malo. Vidno pa je v tem času delovanje Podmladka Rdečega križa na 

Ljudski šoli v Žalcu. Ta podmladek je zbiral denar in material za revne otroke južnih krajev. Razdeljevali so 

knjižico dr. Rusa Prva pomoč in Bevkovo knjižico Zdravilne rastline. Podmladek je leta 1931 priredil mladinsko 

igrico »Grudica«. Del dobička je bil poslan glavnemu odboru podmladka Rdečega križa v Beograd. 

 

Na pobudo banovinskega odbora Rdečega križa Slovenije je bilo v Žalcu na novo ustanovljeno društvo Rdečega 

križa 24. januarja 1935. Vse do začetka druge svetovne vojne je bilo društvo zelo aktivno. Prirejalo je razne 

Po poteh in spominih  
V rubriki »Po poteh in spominih« skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec vam v pogled ponudimo utrinek, 

ki je v preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrišete prah z albuma in z nami delite 

lepe, a tudi morda pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: 

info@obcina-tabor.si ali sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno 

Občine (fotografije vam vrnemo takoj).  

. 
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tečaje prve pomoči, predavanja, prikazovali pa so tudi filme o zdravstvu in prvi pomoči. Za uspešno delovanje je 

predsednik društva, doktor Martin Herman, prejel srebrno odlikovanje in diplomo glavnega odbora Rdečega 

križa v Beogradu, kar je bila pohvala tudi društvu. Kot predsednik in ostali odborniki so delovali do izbruha 

vojne v aprilu 1941. 

 

Leta 1941 se je začela druga svetovna vojna in našo deželo so razkosali okupatorji. Delovanje Rdečega križa v 

dosedanji obliki je v letih 1941 do 1945 popolnoma zamrlo. Okupator je sicer na slovenskem ozemlju osnoval 

društva, vendar po svojem vzorcu. Naši ljudje pa so ideje Rdečega križa uresničevali v okviru Narodno 

osvobodilnega odbora, ko so dajali pomoč partizanom in preganjanim ter izgnanim iz svojih domov. 

 

Ponovno je bila organizacija Rdečega križa v Žalcu ustanovljena 1. februarja 1946 po posvetovanju v Domu 

ljudske prosvete. Takrat je štela organizacija 239 članov. Predsednik odbora je bil doktor Ado Ločniškar. 

 

Rdeči križ je razdeljeval prispelo ameriško pomoč in organiziral gledališke predstave pod vodstvom Rada 

Stoklja. Dohodek je bil namenjen za dijaško kuhinjo in pomoči potrebnim. Na šoli je ponovno zaživel 

Podmladek Rdečega križa. Poverjenica je bila Olga Pive. Organizirali so »Teden matere in otroka,« »Teden RK« 

in »Teden čistoče.« Ker je bila po vojni zelo razširjena tuberkuloza, je Rdeči križ organiziral predavanje o 

zatiranju te hude nalezljive bolezni. 

 

Ko se je leta 1948 Rdeči križ tesneje povezal z drugimi družbenimi in političnimi organizacijami, je bilo 

delovanje še aktivnejše. V letu 1949 je bilo že 344 članov. Še posebno aktivna je bila v tem času Ana Karčič. 

Število članov se je večalo, saj je bila včlanjenih že skoraj polovica občanov. 

 

Leta 1952 je bila v okviru Rdečega križa prva krvodajalska akcija, druga v letu 1955, nato pa vse pogosteje. V 

letu 1955 je bil predsednik Franc Herman, leta 1959 doktor Jože Rasiewicz, leta 1961 doktor Ado Ločniškar. 

Leta 1962 je bilo izvedeno fluorografiranje prebivalstva. Vsako leto so se nadaljevale krvodajalske in zbiralne 

akcije. V okviru organizacije so vsako leto priredili srečanje starejših krajanov, da so se jim vsaj malo oddolžili 

za ves napor in trud pri izgradnji nove domovine. V tem obdobju je kri darovalo pri vsaki akciji od 200 do 300 

članov. 

 

V predaprilski Jugoslaviji je v Žalcu delovalo dobrodelno društvo Kolo jugoslovanskih sester. Prva predsednica 

je bila gospa Justina Vrečer. Društvo je s prostovoljnimi prispevki podpiralo socialno ogrožene delavske družine 

in posamezne starejše ter onemogle ljudi. Sredstva je društvo zbiralo s prodajo cvetja za materinski dan, 

članarino, prodajo oljčnih vejic in z drugimi akcijami. Z okupacijo je to društvo prenehalo delovati. Po 

osvoboditvi je bilo ustanovljeno društvo AFŽ, ki je plodno delovalo do razpustitve. 

 

V Žalcu so ustanovili žensko podružnico Ciril-Metodove družbe, katere sedež je bil v Ljubljani in ni dolgo 

delovala. Leta 1905 je bil ustanovni občni zbor, predsednica tega društva je bila Ana Roblek. Naloga te 

podružnice je bila zbiranje prispevkov za revne in osamele ter pomoči potrebne tržane.  

 

V devetdesetih letih je v Slovenijo zaradi vojne v Bosni in Hercegovini pribežalo veliko ljudi. Rdeči križ jim je 

pomagal z nastanitvami, oblačili, obutvijo in hrano. 

 

Organiziranost Rdečega križa v Spodnji Savinjski dolini se je v nadaljnjih letih spreminjala. Poleg Krajevne 

organizacije Rdečega križa Žalec so začele delovati tudi ostale krajevne organizacije in sčasoma so ustanovili 

Občinsko organizacijo Rdečega križa Žalec, ki je koordinirala delo krajevnih organizacij v takratni Občini Žalec. 

Ob ustanovitvi novih občin v Spodnji Savinjski dolini se je občinska organizacija preimenovala v Območno 

združenje Rdečega križa Žalec. 

 

Danes pod okriljem RKS – Območnega združenja Žalec deluje 16 krajevnih organizacij, ki izvajajo socialne 

programe, srečanja starejših, obiskovanja starejših, postaje RK in zdravstveno-vzgojna predavanja. Območno 

združenje izvaja prvo pomoč, krvodajalstvo, sprejem prijav za darovanje organov po smrti, preverjanje ekip prve 

pomoči, poizvedovanje za pogrešanimi med vojno in socialno dejavnost. Organizacija ima 3.640 članov, 200 

prostovoljcev pa opravi približno 26.660 prostovoljnih ur.  

 

 Matjaž Črešnovar,  

sekretar OZRK Žalec 
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Avtorica fotografij: Mija Pustoslemšek 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

UTRINKI Z REGIJSKIH KMEČKIH IGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotokotiček 
Pošljite nam vaše fotografije, ki jih ujamete v svoj objektiv. Dobrodošle so fotografije s področja dela, življenja, praznovanj, 

utripa kraja, narave, posnete doma, na dopustu, potovanjih, kjerkoli. Pošljite jih v jpg formatu na info@obcina-

tabor.si ali sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili 

v časopisu, ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij. 

Več fotografij si lahko pogledate na Facebook strani Foto kluba Tabor. 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
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HOROSKOP ZA MESEC AVGUST 
 

RIBI (19. 2. – 20. 3.) 

Stres je potrebno obvladovati tako, da greste v 

naravo in globoko ter enakomerno dihate. S tem se 

boste očistili slabih misli in lahko boste bolje 

premislili o stvareh, ki vas pestijo. Na ta način se 

boste poživili. Še bolje je, če je v bližini voda.  

 

OVEN (21. 3. – 20. 4.) 

Čas je, da se znebite odvečne šare, da očistite 

prostor, kjer delate in kjer živite. Energija se ne 

more pretakati, zato stojite na mestu. Našli boste 

čas in dobili voljo, da se rešite vsega, kar vas moti v 

vašem ustvarjalnem okolju. Odrečete se lahko 

vsemu, kar vam več ne služi in pokazale se bodo 

velikanske spremembe. 

 

BIK (21. 4. – 20. 5.)  

Napočil je čas, da se pokažete v takšni luči, kakršni 

ste. Uporabite svoje adute in ljubeče, a odločno 

spremenite svoje želje v dejanja. Delajte na tem, da 

bodo ta prinesla koristi vam in 
vsem, ki se jih to tiče. Imate 

moč in znanje, samo izkoristite 

to in delujte. 

DVOJČKA (21. 5. –  21. 6.) 

Čeprav se vam zdi, da je vse 

postavljeno na glavo, pa je v 

resnici vse tako, kot mora biti. 

V tem položaju ne bo 

poražencev, ampak bo za vse 

pošteno poskrbljeno. 

Razmišljajte pozitivno in tako 

dvigujte sebe, da ne padete pod 

negativne vplive, s tem pa boste 

tudi pospešili dogodke. 

 

RAK (22. 6. – 22. 7.) 

Zaslužili ste si to zmago, saj ste jo prigarali s 

svojim upanjem in delovanjem. Zdaj se prepustite 

tem lepim trenutkom in uživajte. Ne obremenjujte 

se s preteklostjo, pa tudi ne s prihodnostjo. Vaš 

uspeh koristi tudi drugim, zato negujte svojo dobro 

samopodobo. 

 

LEV (23. 7. – 23. 8.) 

Ste duhovni učitelj, zato poučite še druge, saj 

prejemate informacije, zato jih delite. Bolj ko boste 

drugim govorili o stvareh, bolj se bodo prijele tudi 

vas samih. Imate veliko sposobnost, lahko pa se 

veliko naučite tudi od svojih učencev. Ohranite 

odprtega duha in se seznanite z novimi zamislimi. 

 

 

 

 

 

DEVICA (24. 8. – 22. 9.)  

Ostanite pri svojih prepričanjih, čeprav so drugi 

drugačnega mnenja. S tem ste zgled drugim, ker s 

svojim primerom dajete drugim pogum, da se tudi 

sami borijo za svoja načela. Pozorni bodite na 

znake ali podobe, ki jih vidite v svojem življenju, 

saj ima vse svoj pomen. 

 

TEHTNICA (23. 9. – 23. 10.) 

Še vedno se bojite čustev in močnih občutkov, pa 

naj bo to svojih ali drugih. Nehote ste vsrkali veliko 

negativne energije, zato se morate očistiti. Srečali 

boste ljudi, okoliščine in našli kraje z ljubečo 

energijo. Bodite pozorni na ponavljajoče se telesne 

zaznave, ker se v njih skrivajo pomembne 

informacije. 

 

ŠKORPIJON (24. 10. – 21. 11.) 

Velikokrat razmišljate o ljubljenih osebah, ki so 

odšli od tod. Lahko ste brez skrbi za njih, čeprav 

imate njihove obiske v sanjah. 

Poskrbite zase in živite ta 

trenutek in zdaj. Poglejte 

življenje z lepe plati in videli 

boste, da ni vse tako črno, kot 

si včasih predstavljate. 

 

STRELEC (22. 11. – 21. 12.) 

Imate željo po pisanju in zdaj jo 

lahko izkoristite. Načrtujte čas 

za to kreativno izražanje in 

našel se bo. Lahko pišete zase, 

lahko napišete dober članek ali 

knjigo. Vzemite si ta čas, saj bo 

to zdravilno vplivalo na vaše 

počutje. 

 

KOZOROG (22. 12. – 20. 1.) 

Po svoji naravi ste svetovalec, saj mnogim ljudem 

koristijo vaši napotki in zagotovila. Na ta način 

ljudem dvigujete duha, jih spodbujate in tolažite, jih 

zdravite in ste jim tudi navdih. Ste pravi duhovni 

svetovalec, saj vas ljudje cenijo in vam zaupajo. 

Lahko bi opravljali to kot poklic. 

 

VODNAR (21. 1. – 18. 2.) 

Imate zamisel, ki pa se jo bojite uresničiti. 

Verjemite, da zmorete, da imate moč in energijo. 

Začnite z uresničevanjem, saj je to vaše poslanstvo. 

Imeli ste kar nekaj sprememb v življenju in 

marsičesa ste se morali naučiti, pa tudi marsikaj 

spremeniti, zato premagajte ta strah in samega sebe. 

 

Astro – svetovanje za življenje 

040 566 612 

  

Zvezde kažejo - zvezde lažejo? 
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Oglasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – avgust 2014 

 
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

28. 7.–2. 8. 

9.00–15.30 
ORATORIJ VRANSKO OŠ Vransko - Tabor Župnija Vransko 

5. 8. 

9.00 
TELOVAJČKOV POLIGON 

Športna dvorana 

Vransko 
ZKTŠ Vransko 

18.8.–22. 8. 

8.00–15.00 
POČITNIŠKE USTVARJALNICE NA 

OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR 
OŠ Vransko - Tabor 

OŠ VRANSKO -

TABOR 

23. 8.–24.8. 

9.00–18.00 
DRŽAVNO PRVENSTVO: MINIMOTO, 

SKUTER, STARODOBNIKI 

AMZS Center varne 

vožnje Čeplje 

AVTO-MOTO 

ZVEZA 

Slovenije 

25. 8.–29. 8. 

8.00–15.00 
POČITNIŠKE USTVARJALNICE NA 

OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR 
OŠ Vransko - Tabor 

OŠ VRANSKO -

TABOR 

30. 8. 

20.00 
Vranski poletni večeri 

NEJC KUHAR, kitara 

cerkev sv. Mohorja 

in Fortunata v 

Stopniku 

ZKTŠ VRANSKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetija Laznik vas vabi  

v soboto, 2. 8. 2014, od 9. ure dalje,  

da nas obiščete. 

 

Nudimo vam:  

sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne 

izdelke in naše nagrajene suhomesnate izdelke iz 

Dobrot slovenskih kmetij 2014.  
 

Po predhodnem naročilu vam pripravimo tudi meso za ŽAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni! 

 

Informacije: Adi, 041 543 396 

 

Nudimo vam:  

 

-prevoz hlodovine z gozdarsko prikolico, 

-razrez hlodovine, 

-izdelki iz stavbnega mizarstva in tesarstva, 

-drugi izdelki iz lesa. 

 

Informacije : Žan, 041 581 337 

 

Kmetija Laznik 
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... in še modrosti naših babic 

 Lovrenc (10. 8.) deževen nam vino sladi in ajda moč po njem dobi.  
 

 

 Če velikega šmarna (15. 8.) sonce peče, dobro vince v sod priteče.  
 

 

 Če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske noči.  

 SOBOTA, 30. AVGUST  
ob 17:00: ODBOJKARSKI TURNIR NA 

MIVKI 

Ura je okvirna. Možne so spremembe.  

Odbojkarsko igrišče pri OŠ 

(Športno društvo Partizan Tabor, 040 303 888) 

 

 

 

 NEDELJA, 31. AVGUST  
ob 8:00: KMEČKA TRŽNICA 

Parkirišče župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 »Učite se iz preteklosti, postavljajte si slikovite, natančne cilje za prihodnost in 

živite v edinem trenutku, nad katerim imate nadzor: zdaj!« 

(Denis Waitley) 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.  

Odgovorna urednica: Saša Zidanšek Obreza, vsebina. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, oblikovanje, vsebina; 

Tatjana Kovče, vsebina; Ana Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija: hrib 

Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za 

njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki 

kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine 

avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: 

info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Hari tisk, d.o.o.  

Koledar dogodkov in prireditev – avgust 

 NEDELJA, 3. AVGUST  
ob 8:00: LOVSKO STRELSKO 

TEKMOVANJE 

Lovska koča LD Tabor  
(Lovska družina Tabor, 031 524 111)  

 

 

 

 NEDELJA, 17. AVGUST 
ob 14:00: VITEŠKE IGRE 

Ranč Mustang na Gomilskem  

(Konjeniško društvo Mustang, 041 794 200) 

http://www.mojaobcina.si/tabor/dogodki/odbojkarski-turnir-na-mivki.html
http://www.mojaobcina.si/tabor/dogodki/odbojkarski-turnir-na-mivki.html
http://www.mojaobcina.si/tabor/dogodki/odbojkarski-turnir-na-mivki.html
http://www.mojaobcina.si/tabor/dogodki/kmecka-trznica-12.html
http://www.mojaobcina.si/tabor/dogodki/kmecka-trznica-12.html
http://www.obcina-tabor.si/
http://www.mojaobcina.si/tabor/dogodki/lovsko-strelsko-tekmovanje.html
http://www.mojaobcina.si/tabor/dogodki/lovsko-strelsko-tekmovanje.html
http://www.mojaobcina.si/tabor/dogodki/lovsko-strelsko-tekmovanje.html
http://www.mojaobcina.si/tabor/dogodki/lovsko-strelsko-tekmovanje.html
http://www.mojaobcina.si/tabor/dogodki/viteske-igre.html

