Pozdrav urednice izpod Krvavice
Občinski svet Občine Tabor je na 8. redni seji sprejel Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Tabor.
Odlok prične veljati v mesecu avgustu, ko bo tiskana verzija uradnih objav vsakokratna priloga občinskega glasila. To
pomeni, da Uradnih objav Občine Tabor ne boste več iskali v Uradnem listu RS, ampak jih boste našli v Novicah. Uradne
objave bodo izhajale v elektronski obliki in se bodo objavljale na spletni strani Občine Tabor ter v glasilu. Uradne objave
bodo zagotavljale še boljše obveščanje občanov oziroma javnosti o življenju in delu v Občini Tabor. Novost je tudi, da se
bodo v glasilu lahko objavljali samo plačani oglasi, cene oglaševanja bo določil uredniški odbor in bo objavljen na naših
spletnih straneh oziroma v Novicah.
Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Dopusti, počitnice, dopusti
Najlepši del leta za večino prebivalcev naše lokalne skupnosti!
Delo vseeno ne sme zastati. OS je na 8. redni seji obravnaval vse pobude, ki so prispele v času javne obravnave našega
OPN in se do njih opredelil. Odgovori so bili posredovani vsem pobudnikom. Dopolnjen predlog bo posredovan na
pristojna ministrstva in končni predlog bo, upam, po potrditvi sprejet še letos.
Država je po usklajevanjih namenila lokalnim skupnostim 519 eur povprečnine za drugo polovico leta na prebivalca
namesto 671 eur, kar kaže ekonomski izračun. Kot že veste, smo imeli prvo polovico leta 525 eur na prebivalca.
Naše načrtovane investicije se zopet oddaljujejo, prav tako pa bodo težave z zakonskimi in zapadlimi obveznostmi. S tem
se nam je zamaknila tudi izgradnja kanalizacije v Ojstriški vasi in priključitev Plankovega loga na našo čistilno napravo.
Priključili pa bomo šolo in vrtec s črpalkami in tlačnim vodom na čistilno napravo, da bomo povečali njeno optimalno
delovanje in se približali zahtevam 5. javnega razpisa.
Končujemo dela, ki so bila odobrena po žledu in poplavah iz leta 2014 na cesti Loke – Vetršek in cesti pri Ton –
Konjščica. Saniran bo tudi cestni posed pri domačiji Terglav.
V avgustu bomo pričeli z revizijo poslovanja za preteklo leto z izbrano revizijsko družbo. Čaka nas tudi rebalans
proračuna 2015 in sprejetje proračuna za leto 2016.
Vsem občanom želim, da si naberejo in povrnejo zdravje in moči na dopustih in da bi bila zadnja tretjina leta za vse čim
bolj uspešna.
Župan Tone Grobler
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Občinska uprava sporoča in obvešča
Sprejem najboljših učencev
Sadovi trdega dela in truda, ki ga mladi vlagajo vse od začetka septembra, se najjasneje pokažejo ob zaključku šolskega
leta. Dobre zgodbe in odlične dosežke pridnih učencev in dijakov spremljamo tudi na Občini Tabor. V sredo, 24. junija,
smo na sprejem povabili 5 osnovnošolcev Podružnične osnovne šole Tabor in 3 dijake srednjih šol, o katerih nam podatke
posredujejo celjske srednje šole. Njih in njihove starše je sprejel in nagovoril podžupan Ludvik Miklavc, nekaj besed pa
sta spregovorila tudi ravnateljica OŠ Vransko - Tabor Majda Pikl in vodja POŠ Tabor Branko Šketa.
V knjigo najboljših učencev so se zapisali:
- Aljoša Lukman, 7. b, za srebrno priznanje na državnem
tekmovanju iz logike Logična pošast;
- Kim Gruden, 8. b, za srebrno priznanje iz razvedrilne
matematike na državnem tekmovanju in srebrno Vegovo
priznanje iz znanja matematike na področnem
tekmovanju;

- Neža Smolnikar, 8. b, za srebrno priznanje iz znanja
zgodovine na območnem tekmovanju;
- Alja Cestnik, 9. c, za odličen uspeh vsa leta šolanja
ter
- Tina Ribič, 9. c, za odličen uspeh vsa leta šolanja.

Pri dijakih pa so se najbolje odrezali:
- Miha Drolc, Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje, pohvala za odličen uspeh in uspešno
vodenje oddelčne skupnosti, 2. mesto ekipe mladi
vrtnarji na šolskem predtekmovanju Flora (ekipo sta
sestavljala Miha Drolc in David Kreča), srebrno
priznanje na 38. tekmovanju mladih čebelarjev v
Metliki, bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz
znanja matematike in udeležba na območnem
tekmovanju, priznanje na tekmovanju iz nemške bralne
značke Pfiffikus in udeležba na šolskem tekmovanju iz
znanja geografije;
- David Kreča, Šola za hortikulturo in vizualne
umetnosti Celje, 2. mesto ekipe mladi vrtnarji na šolskem predtekmovanju Flora (ekipo sta sestavljala Miha Drolc in
David Kreča);
- Rok Uranjek, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, zlato priznanje v kategoriji mladinskih pevskih
zborov na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov v Španiji, pomoč pri organizaciji 23. Državnega tekmovanja elektro
šol in 5. Državnega tekmovanja računalniških šol.
Podžupan je nagrajencem čestital in jim podelil praktično nagrado.
Ana Leskovšek

Obvestilo krajanom Ojstriške vasi
Obveščamo vas, da je podjetje Hidroplanum, d. o. o.,
pričelo z izgradnjo transportnega vodovoda Tabor–
Prebold–Braslovče. Delovni čas bo potekal od 7. ure do
predvidoma 19. ure. V času izvajanja del od 8. 7. do 20. 8.
bo oviran promet za motorna vozila po lokalni in regionalni
cesti v delu trase, kjer bo potekal novozgrajeni cevovod.
Izvajalec del bo vsakodnevno po končani gradnji poskrbel
za zasip trase, tako da bo možen cestni promet tudi v
nočnem času. Ob ugodnih vremenskih pogojih je predviden
zaključek pogodbenih del vključno z asfaltiranjem ceste do
predvidoma 20. 8. 2015. Prosimo za razumevanje.

Odlaganje neprimernih odpadkov pri
pokopališču
V zadnjem času opažamo, da se v zabojnike pri
pokopališču odlagajo neprimerni odpadki, npr.
plastične posode, ki ne sodijo v te zabojnike. Vse
občane prosimo, da upoštevajo ločeno zbiranje
odpadkov in da se poslužujejo Centra za zbiranje
odpadkov v Čepljah, kjer lahko oddate razne odpadke,
ki ne sodijo na ekološke otoke. Center je odprt vsako
sredo med 14.00 in 18.00 ter vsako soboto med 8.00
in 12.00.
Alenka Kreča Šmid

Ana Leskovšek
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Čiščenje vodotokov
Ker se med občani pogosto pojavljajo vprašanja, kdo je odgovoren za urejanje brežin vodotokov, tako stalno kot ob
posebnih situacijah (poplave), smo za mnenje povprašali rečno nadzorno službo, ki je v zadnjem času tudi bolj intenzivno
pregledovala vodotoke v Občini Tabor. Informacije, ki jih podajamo, smo prevzeli iz obvestila ARSO-a, Oddelek območja
Savinja, dodajamo pa tudi izpise navedenih členov iz Zakona o divjadi in lovstvu ter Zakona o vodah. Za morebitne
dodatne informacije se lahko občani obrnete na rečno nadzorno službo NIVO CELJE (rečni nadzornik Andrej Pajk, gsm:
031 633 371). Prav tako je potrebno rečno nadzorno službo obvestiti pred vsakim posegom na vodnih bregovih in pred
pričetkom odstranjevanja prekomerne zarasti.
ARSO poziva lastnike vodnih ali priobalnih zemljišč, da skrbijo in
odstranjujejo prekomerne zarasti na bregovih vseh vodotokov II. reda. Pri
tem je potrebno upoštevati, da je skladno s 33. členom Zakona o divjadi in
lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04, 17/08), v času gnezdenja ptic med 1. marcem in
1. avgustom, prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih in čistiti
odvodne kanale. Košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih
(odmrle, propadajoče zarasti), odstranjevanje plavja (odpadlega listja in
drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih
predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah II. reda so po
določilih 100. člena Zakona o vodah (ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02, 102/04-ZGO-1-UPB1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1 in
57/08) dolžni zagotavljati sami lastniki ali drugi posestniki vodnega ali priobalnega zemljišča. Goloseki niso dopustni.
Zakon o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS št. 16/04, 17/08)
33. člen
(regulacije vodotokov in osuševanja)
(1) Pri urejanju vodotokov je treba ohranjati posamezne odseke stare struge ter rastoče drevje in grmovje na njihovih
bregovih oziroma s saditvijo drevesnih in grmovnih vrst zagotoviti nepretrgano zarast vsaj enega od obeh bregov struge.
(2) Z regulacijo vodotokov ali osuševanjem zemljišč ni dovoljeno uničevati močvirij oziroma vlažnih biotopov.
(3) Pri osuševanju zemljišč je treba najmanj petino površine ohraniti v prvotnem stanju.
(4) V času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, čistiti
odvodne kanale in prazniti vodna zajetja.
(5) Vodna korita oziroma odprta vodna zajetja, razen vodnih zajetij pitne vode za oskrbo prebivalstva, ki so obdana s
strmimi stenami, morajo imeti na primernih mestih urejene izhode za divjad.

Zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 102/04-ZGO-1-UPB1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08)
100. člen
(dolžnosti lastnika zemljišča)
(1) Ne glede na določbe 98. člena tega zakona lastnik ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča zagotavlja
košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali
odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah II. reda.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka na vodnih in priobalnih zemljiščih ne sme odlagati materialov in snovi, o odlaganju
tretjih oseb pa mora obvestiti vodovarstvenega nadzornika.
Simon Jan
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Pomembno opozorilo
V zadnjih dneh se na občino obrača vedno več občanov, ki nam posredujejo informacije v zvezi s poskusi
tatvin oz. tatvin po domovih občanov. Tatovom posebej zanimivi so osamljeni zaselki, kjer bivajo starejše
osebe. Ni odveč opozorilo, da bodite pozorni na neznane in sumljive osebe, ki se gibljejo oz. dlje časa
zadržujejo v vaši okolici, pozorni bodite na avtomobile in registrske številke. Gre tako za tuje državljane
kot tudi slovenske. V nobenem primeru ne spuščajte neznanih oseb v hišo in ne nasedajte pretvezam.
Tatovi običajno prosijo za vodo, povedo, da se jim je pokvaril avto, tarnajo zaradi vročine, iščejo hotel za prenočitev,
sprašujejo za pot. Osebo zamotita dva, tretji se izmuzne v hišo. Tatovi običajno ne želijo zbujati pozornosti, če so vrata
odklenjena, pridejo in vstopijo tiho. Zaklepanje je priporočljivo čez dan in tudi, če le za hip zapustite hišo in greste na vrt
ali okrog hiše. V času dopustov je potrebno sosedsko sodelovanje. Prosite sosede, sorodnike, prijatelje, da pregledujejo
hišo, vam praznijo poštni nabiralnik, skrbijo za ključe. Ne puščajte ključev kar v ključavnicah vhodnih vrat, pod
predpražnikom, na okenski polici ali pod koritom za rože. Pomembno in koristno je o sumljivih osebah čimprej obvestiti
sosede in ostale vaščane, tudi prek družbenih omrežij in elektronske pošte. Če ugotovite, da ste bili žrtev tatvine, to takoj
javite na 113 ali na 713 47 00 (Policijska postaja Žalec), prijava NI plačljiva. Javite tudi, če opazite sumljive osebe,
pozorni bodite na število oseb, njihove značilnosti (višina, oblačila, barva las, govorica), na avtomobile (znamka, barva) in
registrsko številko. Več informacij koristi tudi policistom pri njihovem delu. Pazite na imetje, svoje najbližje, sosede in
sebe.
Ana Leskovšek

Brezplačno svetovanje
za naše občane
Spoštovani občani!
Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ.
Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure.
Svetovanje poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava na tel. št. 040 303 888.
Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom (t. i. pravosodni izpit). Izkušnje
je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju.
Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, stvarnopravnih razmerij (nepremičnine,
služnosti, motenje posesti…), delovnopravne zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja
(zapuščinski postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.
Veselimo se srečanja z vami!
Vaša pravna klinika
Na zgoraj navedeno telefonsko številko in e-naslov miha.centrih@pravnaklinika.si se lahko obrnete tudi z
vprašanji,
ki
se
nanašajo
na
delo
občinskega
sveta
in
nasploh
Občine
Tabor.
Kot svetnik, izvoljen v volilnem okraju Loke, sem vam na voljo v prostorih Občine Tabor tudi v času uradnih ur
Pravne klinike, torej vsako prvo sredo v mesecu med 17.00 in 19.00.

Nudi

BREZPLAČNO

PODJETNIŠKO IN DAVČNO SVETOVANJE
v prostorih Občine Tabor.
Nujna je predhodna najava na tel. št.
(03) 712 05 00
za zagotovitev prisotnosti strokovne osebe.
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Prejeli smo
Zahvala PGD Ojstriška vas - Tabor
Prisrčno bi se družina Zimmermann zahvalila Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ojstriška vas - Tabor, da nas ne puščajo
na suhem!
Zmanjkalo nam je vode na hribu, kar velik problem, saj sta se pojavila kar dva problema naenkrat. Tako je potrebna
sanacija zbiralnika 80 m pod hišo, kot tudi pretočnega sistema od rezervoarja do hiše. Potrudili se bomo, da stvar v
najkrajšem možnem času uredimo, in tako gasilcem nismo več v breme. Do takrat pa upam, da nas boste še naprej tako
vestno oskrbovali.
Hvala vam.

Družina Zimmermann

Parkirna karta za invalide, kdo je upravičenec in kako se uporablja
Upravna enota Žalec je v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa pristojna za izdajo parkirne karte, do katere so
upravičene:
- osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali
medenice priznano najmanj 60 % telesno okvaro,
- osebe z multiplo sklerozo,
- osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30 % telesno okvaro,
- težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o
varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
- osebe, ki imajo najmanj 90 % telesno okvaro zaradi izgube vida in
- mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih
okončin ali medenice ovirane pri gibanju.
Upravičenec lahko zahtevo za izdajo parkirne karte poda
na pristojni upravni enoti ali na krajevnem uradu, kjer
ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Zahtevi je
potrebno predložiti odločbo o invalidnosti, iz katere je
nedvoumno razvidna upravičenost oziroma potrdilo
izbranega osebnega zdravnika o izpolnjevanju enega
izmed zgoraj opisnih pogojev in dve fotografiji, velikosti
35 x 45 mm, ki kažeta pravo podobo osebe, izdelani pa
sta lahko v črno-beli ali barvni tehniki.
V kolikor oseba na upravni enoti ob vložitvi vloge ne
priloži odločbe oziroma potrdila o invalidnosti, lahko to
pridobi upravna enota od izbranega osebnega zdravnika,
od pristojnih uradnih državnih organov ali od nosilcev
javnih pooblastil (npr. Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, pristojnega centra za
socialno delo ...), ob predhodnem soglasju vlagatelja
vloge.
Ob tem velja opozoriti, da mora upravičenec podati
zahtevo osebno, saj se mora sam podpisati na obrazec
parkirne karte. Za zahtevo za izdajo parkirne karte
oziroma za zamenjavo znaka za parkiranje motornih vozil

se ne plača upravna taksa, plača pa se obrazec v višini
2,86 EUR. V kolikor vlagatelj vlogi priloži vse zgoraj
navedene priloge se mu parkirna karta izda takoj.
Dobro je vedeti, da mora imetnik parkirne karte pristojni
upravni enoti v 30 dneh prijaviti vsako spremembo, ki
vpliva na spremembo podatkov vpisanih na parkirni karti.
In kako se uporablja parkirna karta? Vozilo, parkirano na
označenem parkirnem mestu za invalida, mora biti
označeno z veljavno parkirno karto. Parkirno karto sme
poleg upravičenca uporabljati tudi spremljevalec, ki vozi
in spremlja invalida, če imetnik parkirne karte sam ne
vozi motornega vozila. Parkirna karta se namesti na
vidno mesto, na levi spodnji notranji strani
vetrobranskega stekla, za čas parkiranja vozila. Parkirna
karta, izdana v eni od držav članic Evropske unije, velja
tudi v Republiki Sloveniji. Vsem, ki potujejo v drugo
državo, svetujemo, da se predhodno informirajo glede
pogojev uporabe karte v posameznih državah članicah
Evropske unije.
Simona Stanter, načelnica
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Poletni čas odprtosti enot
Spoštovani, skladno s Programom dela za leto 2015, h kateremu je dal soglasje svet zavoda, vam sporočamo poletni
čas odprtosti naših enot:
Občinske knjižnice Braslovče, Polzela in Vransko bodo julija in avgusta zaprte ob sobotah, Občinska knjižnica Žalec bo
julija in avgusta zaprta ob petkih popoldne in ob sobotah, Krajevne knjižnice Griže, Petrovče in Ponikva bodo zaprte julija,
Krajevni knjižnici Liboje in Šempeter pa bosta zaprti avgusta. Občinski knjižnici Prebold in Tabor bosta imeli
nespremenjen čas odprtosti.
Naj vas ob tem spomnimo, da so vse enote virtualne in tako z nekaterimi storitvami (rezervacije, podaljšave, uporaba
elektronskih podatkovnih baz, iskanje gradiva …) članom na voljo 24 ur na dan prek našega spletnega naslova
www.zal.sik.si.
Želimo vam prijetne počitnice in veliko bralnih užitkov.
S prisrčnimi pozdravi.
Direktorica Jolanda Železnik

Gasilska zveza Žalec ob 60-letnici pripravila slavnostno akademijo
Gasilska zveza Žalec je v petek, 26. junija, v počastitev 60-letnice svojega
delovanja in Dneva gasilcev Gasilske zveze Žalec na Šlandrovem trgu v
Žalcu pripravila slavnostno akademijo. Praznovanje pa se je že popoldne
pričelo delovno.
Pod geslom Skupaj rešujemo, skupaj tudi praznujemo so se na
Šlandrovem trgu poleg gasilcev predstavili žalski policisti, celjska nujna
medicinska pomoč, slovenska vojska in Kinološko društvo reševalnih
psov Celje. Zatem so prostovoljna gasilska društva iz žalske gasilske
zveze pripravila tri prikaze. Zelo zanimiv tako za gledalce kot same
gasilce je bil prikaz ukrepanja v primeru sumljive pošiljke z belim prahom, ki so jo po scenariju vaje prejeli na žalskem
davčnem uradu. Gasilci morajo biti zaščiteni s posebnimi oblekami, strogo določen pa je tudi postopek ravnanja in prenosa
sumljive snovi.
Gasilci so nato prikazali intervencijo v primeru prometne nesreče, kjer je zelo pomembna tehnična opremljenost, še bolj pa
usposobljenost in previdnost pri reševanju poškodovanih oseb. Prav tako so prikazali,
kako ukrepati v primeru nenadnega srčnega zastoja. Bistveno je, da z oživljanjem
takoj pričnejo že očividci, pred prihodkom nujne medicinske pomoči pa tudi gasilci
prevzamejo ukrepanje z defibrilatorjem.
Zvečer je na Šlandrovem trgu potekala slavnostna akademija, ki se je ob spremljavi
Godbe Liboje pričela s prihodom častne enote 60-ih gasilcev za 60 let Gasilske zveze
Žalec. Zatem je mimo prizorišča akademije pripeljalo 66 vozil 32 prostovoljnih gasilskih društev žalske zveze.
Med gosti na akademiji so bili poleg županov občin, katerih prostovoljna gasilska društva so vključena v Gasilsko zvezo
Žalec, tudi direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, predsednik Gasilske zveze Slovenije Jošt Jakša in celjski
škof Stanislav Lipovšek, osrednja gostja in slavnostna govornica pa je bila ministrica za obrambo Andreja Katič, ki je
gasilkam in gasilcem čestitala za jubilej ter se jim zahvalila za požrtvovalnost in nesebičnost.
Ministrica je napovedala, da bo v novem nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami znova
izpostavljen status gasilcev oziroma vseh prostovoljnih reševalcev. Uveljavljene naj bi bile stimulativne rešitve predvsem
na zavarovalniškem, socialnem, pokojninskem in davčnem področju.
Uradni del akademije se je končal z odhodom častne enote in praporov, kulturni program pa je nadaljevala celjska skupina
Coda Express.
Skupina za promocijo GZ Žalec
Vodja: Rafael Hrustel
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Zgodnji krompir
Bil je lep poletni dan. Sonce je že počasi pridobivalo na svoji moči. A smo se že v
sredo dopoldan, 15. julija 2015, s stanovalci odpravili pomagat pri spravilu
zgodnjega krompirja. Anica, vodja projekta Zeleno v Našem domu, nas je prosila
za pomoč. Najbolj zagnanim stanovalcem ni bilo potrebno dvakrat reči, da so
prijeli za delo.
Do njive smo se odpeljali na traktorski prikolici. Nanjo smo naložili vse potrebno –
prazne zaboje, motike, pijačo in rogljičke ter seveda lestev za lažji izstop in vstop
na prikolico. Na njivi so eni pulili krompirjevko, drugi kopali krompir, tretji ga
pobirali, četrti pa ga za krajši čas sproti sortirali. Nabrali smo ga toliko, da ga sedaj
ne bo potrebno 14 dni kupovati. Ker nas je sonce pošteno grelo, smo med delom
pili veliko hladne pijače. Na koncu smo si privoščili še rogljičke, ob prihodu nazaj
v dom pa sladke kornete. Anici smo obljubili, da na našo pomoč še lahko računa.
Saša Svetec, delovna terapevtka

Celodnevni izlet
Toplo junijsko vreme je v srcih naših stanovalcev prebudil željo po celodnevnem izletu. Imeli so različne želje – od ogleda
Luke Koper do obiska Prekmurja. Ker pa tisti stanovalci, ki so v domu že dlje časa, ne morejo pozabiti oddiha na morju,
smo se odpravili na ogled slovenske obale. Že med potjo nas je
dodobra namočilo. A smo si zapeli ljudsko pesem »Sijaj, sijaj
sončece«, v upanju, da se bodo grdi oblaki razkadili. Med ogledom
Luke Koper je res občasno rahlo deževalo. Ampak nam je uspelo –
ko smo se pripeljali na drugo stran znamenitega predora Markovec,
je posijalo sonce. Skozi luko nas je vodil upokojeni delavec in nam
zelo podrobno razložil sistem dela. Poslušali smo ga z velikimi
ušesi. Želeli smo si čim več zapomniti. Težko smo se načudili, kako
veliko je naše pristanišče. Že rahlo lačni smo se odpeljali proti
Strunjanu in si privoščili kosilo. Po kosilu časa za popoldanski
počitek ni bilo. V Piranu nas je pričakoval kapitan Mitja in nas z
ladjico Subaquatic popeljal od Fiese do Portoroža in nazaj v Piran.
Videli smo tudi morsko dno. Žal se zaradi kalne vode ni videlo dlje kot 2 metra. Sonček nas je prijetno grel, valovi so nas
zibali sem in tja. Najbolj pogumni smo splezali na vrh ladjice in uživali v razgledu vse tja do Savudrije in Trsta. Čas je
hitro minil in utrujeni ter polni čudovitih vtisov smo se po izkrcanju z ladje vrnili na Vransko. Seveda brez dežnih ploh in
neviht na naši poti ni šlo.
Saša Svetec, delovna terapevtka
Zavod sv. Rafaela Vransko
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Obiskala nas je štorklja
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:
 9. junija se je rodil 50 cm velik in 3330 g težek deček Nik staršema Kristini Slemenšek in
Mihu Topovšku iz Tabora.
 21. junija se je rodila 50 cm velika in 3120 g težka deklica Maša staršema Kseniji Kovče
in Matjažu Cvilaku iz Tabora.
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU!
Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji
številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si.
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Iz vrtca in šolskih klopi
Junij, mesec poklicev
Mesec junij smo v oddelku 4–6 let namenili spoznavanju poklicev. Igralnico smo spremenili v delovne postaje, na katerih
smo spoznavali delo različnih poklicev. Otroci so se preoblačili v različne uniforme (policist, gasilec), se frizirali,
opravljali pisarniška dela (pošta, banka), obiskovali zdravnika, skrbeli za živali na kmetiji, delali v mehanični in mizarski
delavnici, preizkušali različne instrumente ter bili
umetniki.
Zato smo v oddelek povabili različne ljudi, ki so nam
predstavili svoje poklice.
V petek, 5. 6. 2015, nas je obiskala likovna pedagoginja
Ina Gržina, ki nas je poslikala s kano ter nam na telo
ustvarila različne motive. Otroci so komaj čakali, da so
prišli na vrsto za poslikavo in zelo so uživali, kako
nastajajo različni motivi na rokah. Tudi sami so postali
umetniki za en dan.
V oddelku smo si pripravili sadno solato in sladoled.
Sadje so otroci sami pripravili in narezali. V aparatu za
pripravo sladoleda pa smo opazovali, kako si lahko sami
doma pripravimo osvežilni, zdrav sadni sladoled.
Poskrbeli smo, da je bila sladica primerna za vse otroke,
tudi za tiste, ki imajo morebitne alergije. Najboljše pa je
bilo na koncu, ko smo v oddelek povabili prijatelje
sosednjega oddelka 4–6 let, da smo se skupaj posladkali.
V ponedeljek, 15. 5. 2015, nas je obiskala glasbena
pedagoginja Anja Mlakar, ki nam je pripravila glasbenogibalno dopoldne. Preko igre smo se spoznali in
pozdravili, pihali smo male žogice in si krepili pljuča.
Opazovali smo, kako pravilno dihamo, preizkušali smo
male ritmične instrumente ter se seznanili z nebesednim
dirigentom. Dopoldne je minilo v znamenju glasbe in
zabave, hkrati pa smo se naučili in spoznali veliko
novega.
V četrtek, 18. 6. 2015, pa smo odšli na Cicipohod, ki
smo ga izkoristili za obisk prijateljice Jenni iz skupine.
Pri deklici doma imajo mizarsko/tesarsko delavnico.
Ogledali smo si različne stroje, tipali žagovino in lesene ostružke, na koncu pa smo si ogledali izdelke (leseni grad za
otroke in mobilni kokošnjak), ki nastajajo izpod spretnih rok Jenninega očeta.
Videli in spoznali smo veliko zanimivega, do konca junija je še nekaj dni in prav gotovo nas bo še kdo obiskal in nam
predstavil svoj poklic in delo.
Poklici so za otroke še posebej privlačna tema. Vedno znova se radi vživijo v vloge različnih delavcev in njihovih del.
Tudi sami so povedali, kaj si želijo postati, ko bodo odrasli in verjamem, da bo marsikdo postal to, kar je povedal že vrtcu.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nas in nas še bodo obiskali v vrtcu ter nam z veseljem in ponosom predstavili svoj poklic, ki
ga opravljajo.
Vrtec Tabor, odd. 4–6 let, Nina Mak Lopan
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Taborniki in vrtnarji
Ker nam je vreme pred počitnicami malo ponagajalo, smo bile
mentorice prisiljene zaključek obogatitvenih dejavnosti tabornikov
in vrtnarjev prestaviti na kasnejši termin. Vrtnarji so na svojem
vrtičku za vrtcem pobrali krompir, ki so ga sami vzgojili, ga na
igrišču postrgali, umili, mentorici pa sta jim pomagali pri rezanju.
Med tem časom so taborniki postavili šotor, izdelali »brenčače« iz
odpadnega materiala in pripravili prostor, kjer bo gostija, ko bo
krompir pečen. V »klocne« smo zabijali žeblje, da so male otroške
riti sedele na »masažnih« stolih, medtem, ko so se taborniki in
vrtnarji združili in si naredili pravo »piknik pojedino«, katere glavna
sestavina je bil NAŠ KROMPIR!
Mentorice Klavdija, Mateja in Nives

Boleča nesreča
Tine je povabil dva prijatelja, Toneta in Jaka, da bi se igrali igro Človek ne jezi se. Prišla sta oba. Začeli so z igro. Tone je
zmagal, Jaka je bil drugi, Tine pa je izgubil. Poraženec se je razjezil tako zelo, da je brcnil v mizo in si zvil prst. Zelo ga je
bolelo. Mama ga je morala peljati v bolnišnico. Prijatelja sta ga pospremila. Zdravnik pa je Tonetu nadel mavec.
Prijatelja sta se mu podpisala na mavec. Svetovala sta mu, naj se ne jezi, kadar igra Človek ne jezi se, saj jeza prinese
nesrečo.
Eva Drnolšek, 3. c, POŠ Tabor

Igraje s poleni

Nesreča pri igri

Z bratcem sva pomagala staršem pri delu. Igraje sva
zlagala drva. Nenadoma pa je začela bližnja lestev
drseti in se je podrla na Urbana. Padel je na polena
tako nesrečno, da si je prebil glavo. Dvignil sem
bratca in ga nesel k mamici. Urbana sta starša morala
odpeljati v bolnico na šivanje. Domov se je vrnil
vesel in zdrav, toda z zašito glavo.

Miha je imel 1. 12. 2014 rojstni dan. Na rojstnodnevno
zabavo je povabil svoje prijatelje Janeza, Lovra, Gašperja in
Petra. Ko so prišli, so se odločili, da gredo igrat nogomet.
Janez je rekel, da bo vratar. Vsi so se strinjali. Igrali so Peter
in Gašper proti Lovru in Mihu. Peter je spotaknil Lovra, ta
pa si je pri padcu zlomil roko. Očka ga je odpeljal v bolnico
Celje in prijatelji so odšli z njim. Zelo dolgo so čakali v
čakalnici. Ko so prišli na vrsto, so Lovru slikali roko ter mu
nadeli mavec. Pri športni vzgoji Lovro dva tedna ni smel
telovaditi. Ko se je pozdravil, so s prijatelji spet igrali
nogomet. Kljub nesreči so ostali dobri prijatelji.

Ker sva vztrajna in delovna, bova še igraje, toda bolj
previdno, zlagala drva.
Žan Stiplošek, 3. c, POŠ Tabor

Iza Zorenč, 3. c, POŠ Tabor

Ni igrača
Moja muca Mija
rada prede in crklja se
ter me zelo rada ima.
Zjutraj in zvečer
ji sladko mleko zadiši.
Če pes se zapodi za njo,
hitro spleza na drevo.

Ko se zvečeri,
moji muci spati ni.
Tačke in kožušček umije si
in na lov odhiti,
da miške vse polovi.
Jaz pa najrajši z njo se igram,
čeprav mama pravi mi,
da muca igrača ni.
Franja Kos, 3. c, POŠ Tabor
9

Obiskal nas je Ali Khodary na Podružnični osnovni šoli Tabor
V petek, 19. 6. 2015, nas je obiskal Ali Khodary. Naš pouk je potekal malo drugače
in imeli smo »novega » učitelja Alija. Z velikim veseljem smo našega dragega gosta
poslušali učenci od 4. do 8. razreda. Predstavil nam je svojo domovino Sudan,
povedal je, kako je njegova velika družina živela in še živi v Sudanu, kako se otroci
šolajo, živijo, s čim se ukvarjajo v prostem času. Učili smo se arabsko abecedo,
pisave in vsakemu izmed nas je napisal ime in
priimek v arabski pisavi. V razred nam je
prinesel tudi nekaj predmetov iz Sudana, kipce
ljudi in mačk, ki varujejo piramide, razne
inštrumente, ki smo jih tudi lahko preizkusili. Na
tak način nam je pričaral afriško vzdušje v naši
nabito polni učilnici. Oblekel se je v njihovo
tradicionalno obleko, čevlje in turban. Zraven je prinesel še ogrinjalo za ženske, v
katero je oblekel eno od naših učenk. Zaupal nam je tudi svojo zgodbo, kako je prišel v
Slovenijo in si ustvaril svojo družino v Taboru.
Imeli smo nadvse zanimiv dopoldan in si želimo, da bi lahko še večkrat preživeli
takšen zanimiv dan.
Zlatka Avžner, POŠ Tabor

Aktivnosti naših društev
Po dežju ali soncu – vedno med prvimi!
Člani Društva podeželske mladine Tabor smo se tudi to leto udeležili regijskih kmečkih iger, tokrat v Šentjurju. Najprej sta
bila na vrsti Luka in Klavdija s košnjo ter grabljenjem. Potem pa nam jo je zagodel dež in skoraj smo ostali brez drugih
iger. Po majhni spremembi načrta smo le izvedli še eno igro z jabolki. Ne maramo se hvaliti … a kaj, ko smo blesteli! Naš
kosec Luka Bastl Enci je osvojil odlično drugo mesto med 9 kosci. Po doooolgem premisleku sodnikov zaradi izenačenega
rezultata prvega in drugega mesta pa smo skupno dosegli drugo mesto. Pa nič za to! Že naslednji teden smo se udeležili
državnih kmečkih iger.
Terena v Šmihelu nad
Mozirjem resda nismo
bili vajeni, a vseeno nam
je šlo dobro od rok.
Namesto dežja pa nas je
pozdravilo sonce, ki je
na nas pustilo kar nekaj
sledi. Enako kot na
regijskih kmečkih igrah
so tudi te otvorili kosci
in grabljice. Navijači pa
smo jih spodbujali iz
sence. Sledila je obširna
predstavitev kmetijske
mehanizacije. Čeprav se
na to pretirano ne
spoznam, moram priznati, da je na daljavo vodena kosilnica zdaj na mojem seznamu želja. Po predstavitvi smo nadaljevali
z igrami, ki so nas resnično nasmejale. Proti večeru pa so naša lačna dekleta le prišla do malice. Pri razglasitvi rezultatov
so bila naša pričakovanja skromna, ampak bolj kot so se bližala prva tri mesta, bolj so nam kotički ustnic uhajali k ušesom.
Na državnih kmečkih igrah 2015 je Društvo podeželske mladine Tabor osvojilo nepričakovano, odlično, zasluženo in
sladko tretje mesto! Psst … mogoče bomo naslednje leto organizirali regijske kmečke igre, zato si junija kar vzemite
dopust.
Anja Terglav, članica ta´bolš društva
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Državno prvenstvo v judu
V soboto, 20. junija 2015, je v Puconcih potekalo državno prvenstvo v judu za starostno skupino U – 10 ter U – 12.
V U – 10 se je z zlato medaljo in
naslovom državne prvakinje
okronala VANESA STANKO,
Tabor, ter v U – 12 z odličnim 3.
mestom
PETRA
KREČA,
Tabor. Moramo poudariti, da je s
tem Vanesa postala prva državna
prvakinja v klubu po dobrih dveh
letih delovanja.
Prav tako sta še osvojila 2. mesto
Matija Terbovšek, Ana Neža Detela, 3. mesto Julija Maurer, Aljaž Kokol ,vsi v U – 10 starostni kategoriji.
Čestitke vsem.
Judo klub Shido

Pohod 50 + v juniju
Naš zadnji pohod pred poletjem in vročimi dnevi smo
zaključili v torek, 30. junija. V kar precejšnjem številu smo se
zbrali pred KZ Tabor in krenili v smeri proti Hudimarjam,
mimo Markovška proti Cenovi domačiji. Tu smo se v hladni
senci malo spočili, se odžejali, poklepetali, se razgledali po
dolini in po senčni gozdni poti nadaljevali do kapele v bližini
Vivodove kmetije. Pot nas je potem vodila navzdol mimo
vinogradov, vikendov do Blat, kjer smo se ob kratkem
postanku pri vikendu naše članice še okrepčali in se razgledali
po okolici.
Nadaljevali smo mimo raznovrstnih nasadov Hrašarjeve kmetije, nahitro obiskali in pozdravili še Namarjevo Gelčko in pot
zaključili na izhodišču v Taboru. Dobrovoljni smo se poslovili za dva meseca, saj se tudi nam prileže malo počitka.
Ponovno se snidemo zadnji torek v septembru, do takrat pa SREČNO!
Društvo upokojencev Tabor

Zajčevi dnevi
Taborski planinci smo že tradicionalno v sodelovanju z Lovsko družino Tabor in Društvom žena in deklet v soboto, 4., in
v nedeljo, 5. julija, na Zajčevi koči pripravili dneve zajčjih jedi.
V soboto smo v sodelovanju z Lovsko družino Tabor
organizirali prikaz ročne košnje na Šnepovi košenici. Letos se
je zbralo nekaj čez dvajset koscev, ki so z veseljem in dobro
voljo gledalcem pokazali, da še obvladajo ročno košnjo.
Članice Društva žena in deklet so medtem prizadevno
pripravljale ocvrte zajce, zajčji paprikaš s širokimi rezanci in
sladke dobrote. Kdorkoli je prišel na kočo, v dolino zagotovo
ni odšel s praznim želodcem.
Zajec se dandanes vedno redkeje znajde na naših domačih krožnikih, zato so bile zajčje jedi prijetno drugačne od
vsakdanjega jedilnika. Dva dni so nas povezovali spomini na stara kmečka opravila, kulinarične dobrote in dobra volja in
želimo si, da bi tako dobro sodelovanje trajalo tudi v bodoče.
Planinsko društvo Tabor
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Ko udari narava
V zadnjih letih je marsikdo pomislil, da smo priča vse bolj katastrofalnim in pogostim naravnimi nesrečami, od poletnih
suš, orkanskih neurij, poplav, zemeljskih plazov in vse do žleda. Ravno za nekatere med naštetimi smo si predstavljali, da
teh pri nas ni. Veliko smo k takšni razsežnosti naravnih nesreč pripomogli sami, se oddaljili od narave ter postali bolj
materialno ogroženi. Naravo smo si poskušali podrediti, zagraditi in preusmeriti, a smo pozabili na povratne zanke. To je
niz dogodkov, ki jih nevede sprožimo ob določenem posegu. Ravno na te zanke so pozabljali tudi načrtovalci ukrepov.
Kljub temu imamo veliko možnosti, da s preventivnim delovanjem in ukrepi preprečimo katastrofalne posledice.
Vse bralce vabim, da za novo rubriko tudi sami napišejo kakšne spomine o preteklih naravnih nesrečah, pošljejo kakšno
fotografijo oziroma podajo svoje mnenje in predloge o ukrepih za zaščito pred naravnimi nesrečami.
Ali ste vedeli:
da je bila ena izmed bolj resnih variant Južne železnice Dunaj–Trst čez Spodnjo
Savinjsko dolino;
in da je najgloblje brezno na območju občin Spodnje Savinjske doline na
Vranskem Brezno presenečenja z globino – 472 m;
da večino pitne vode pridobivamo iz kraškega in razpoklinskega vodonosnika;
in da je gladina podtalnice v zadnjih 50 letih upadla za 20 cm;
da so na območju 1 bioplinarna, 3 male hidroelektrarne in 1 mikro termoelektrarna;
da je bilo na območju Spodnje Savinjske doline 306 mlinov in žag, od teh delujoča
danes le še dva mlina?
Vse to in še marsikaj drugega lahko izveste v strokovni monografiji Spodnja Savinjska
dolina – V toku idej in doživetij po dolini zelenega zlata, ki jo je izdalo Društvo mladih
geografov Slovenije po skoraj enoletnem projektu raziskovanja območja. Dostopna je v
vseh občinskih knjižnicah. Lahko jo prebirate tudi na spletu:
http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/ezbornik_savinjska.pdf .
V knjigi smo še posebej prevetrili zelo aktualne tematike, kot so: hitra cesta do Velenja, stanje kakovosti kmetijskih prsti
in voda, lokalna oskrba v javnih ustanovah, gradnja suhih zadrževalnikov in predlogi mokrih zadrževalnikov v povirnih
delih, predlagali in ovrednotili smo prihodnje možnosti razvoja hmeljarstva, pripravili 8 medobčinskih turističnih paketov
itd.
Spodnja Savinjska dolina je tako po dolgem času predstavljena zelo celostno in strokovno, obravnavane so zelo različne
tematike, od podnebja, geologije, hidrologije, zgodovine, gospodarstva, turizma, kulturne dediščine itd. Bralce Novic tako
vabimo, da si knjigo vzamejo v roke in bodo izvedeli marsikaj novega o območju, kjer vsakodnevno hodimo po raznih
opravkih in kakšne stvari preprosto spregledamo ali zanje ne vemo.
Prijetno branje!
Alenka Jelen, Miha Klemenčič in Estera Popovič

Literarni utrinki
Spomini
Vrh gore s tabo
mi je danes v mislih!
Vrh gore, kjer sem zagledal
resno dekle, ki je žarečega obraza
gledala v daljave.

Vrh gore, ki sem obiskoval jo
kakor cerkev,
sem te našel …

Našel sem jutranjo roso,
ki je ni bilo.
Našel sem te kot –
metulja med krokodili.

Hvala Bogu – našel sem
te!!!
TKsm
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Misli
Ne uhajaj s svojih steza!
Spotakneš se ob korenino,
ki je ne pričakuješ!
Hodi pokončno po mehkem mahu
in skloni glavo pred nizko vejo življenja!

Usmerjaj korake in srce,
dajaj svoji duši olajšanje –
in ne gorje!!!

Mirno uživaj tvoje korake,
a vedno pogled naj usmerja
ritem tvojega srca!

TKsm

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
alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).
.

Diamantna poroka pri Pihlbirt
Tokrat je pred nami fotografija, ki jo hrani
Minka Verdel iz Kaple. Diamantna poroka
Minkine prababice in pradedka je bila v gostilni
Kumer, domače Pihlbirt, v Kapli. Poleg
Minkine prababice in pradedka sedita Minkina
dedek in babica, Genovefa oz. Pepca in Tone.
Minkin oče Avgust Rančigaj je bil takrat še
otrok in sedi na desni strani (drugi z desne)
zraven tri leta mlajšega brata Pavla, katerega
življenje in delo smo spoznali v prejšnji številki
Novic. Ta sedi prvi z desne s klobukom v
rokah. Minkina pradedek in prababica sta
živela na Mrzlem polju v Taboru, kjer sta imela
gostilno za flosarje. Njuni domačiji se je reklo
pri Hamot.
Na fotografiji so v belih oblekah mlada dekleta, družice, s šopki in venci na glavah, med njimi so Kovačeva Trezika,
Orešnikova Poldika in Drčeva Trezika. Levo zgoraj s klobukom (drugi z leve) stoji Drobež (Gregov) iz Kaple z ženo.
Zgoraj, drugi z desne, pa stoji Drčev Franc iz Kaple. Minkin oče se je rodil leta 1896, fotografija pa je nastala približno 10
let kasneje, torej okrog leta 1906. Fotografiral jo je fotograf Viljem Pick, ki je v Celju deloval med letoma 1903 in 1914.
Pripravila: Ana Leskovšek
Vir: Minka Verdel

Oglasi
Kmetija Laznik vas vabi
v soboto, 1. 8. 2015, od 9. ure dalje, da nas
obiščete.
Nudimo vam:
sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne
izdelke.

STARO ŠTALO, našo degustacijsko sobo, uporabite
kot piknik prostor, meso za žar ali narezke vam lahko
na vašo željo pripravimo mi, več po dogovoru …

Vabljeni!
Informacije: Adi, 041 543 396
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... in še modrosti naših babic
 Sv. Lovrenc (10. 8.) pa sv. Jernej (24. 8.) lep, še dolgo v jeseni bo topel svet. 
 O velikem šmarnu (15. 8.) lepo, dosti grozdja bo. 
 Sv. Jerneja (24. 8.) meglice popijejo strd za potice. 

Koledar dogodkov in prireditev – avgust
nedelja, 30. avgust, ob 8.00
KMEČKA TRŽNICA
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

»Glede na to, da je Bog omejil človekovo inteligenco, se ne zdi pošteno, da ni omejil tudi
njegove neumnosti.«
(Konrad Adenauer)

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.
Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid, vsebina. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče,
vsebina; Ana Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija: hrib Krvavica – avtorica Urša
Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo.
Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali
institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v
elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni
strani www.obcina-tabor.si.
Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o.
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