Pozdrav urednice izpod Krvavice
Po deževnem vremenu se je pokazala tudi moč sonca in 21. junija se je začelo
koledarsko poletje. V najtoplejšem letnem času nestrpno odštevamo dneve in
sanjamo o brezskrbnih in sproščenih trenutkih, ko se bomo posvetili stvarem, ki jih
imamo radi. Šolarji so pospravili šolske torbe in zanje so se začele zaslužene
počitnice.
V mesecu juliju pa bodo »na počitnicah« tudi Novice izpod Krvavice, zato je
naslednji izid Novic je načrtovan konec meseca avgusta, ko boste zopet obveščeni o
vseh dogajanjih in dogodkih v naši lokalni skupnosti. Želim vam prijetne, brezskrbne
in nepozabne počitnice.

(http://www.panoramio.com/)

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica

Iz županovega kabineta
Domovina, ti si kakor zdravje
Čestitke še enkrat ob 25. obletnici osamosvojitve in želje za jubileje tudi do tisoč let.
Zdi se, da je petindvajset let zelo dolgo od takrat, ko je bil narod enoten in si uresničil tisočletni sen po samostojnosti in
lastni državi.
Kot vsako leto je bil sprejem najboljših učencev za preteklo leto pomemben najprej za njih, kot za lokalno skupnost.
Znanja, ki so ga pridobili, jim ne more nihče odvzeti!
Končno je sklenjen dogovor o postavitvi bankomata v preddverje občinske stavbe in fizično bi naj bil nameščen do sredine
julija. Apel na občane je, da ga bodo čim več koristili.
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Na 15. seji OS je sprejeta prva obravnava Odloka o kategorizaciji občinskih cest. Zakon je neusmiljen in ne dovoljuje več
kategorizacije do samo ene stanovanjske hiše. Izpolnjeni morajo biti tudi pogoji glede lastništva tras cest na občino, kar pa
že sama odmera predstavlja velik strošek za lokalno skupnost.
Ne moremo niti mimo dogodkov v EU. Referendum Velike Britanije o izstopu iz EU bo prinesel nepredvidene
spremembe. Sicer pa, kot je bilo napisano, so SPREMEMBE edina stalnica današnjega sveta.
Učencem, dijakom in študentom ter vsem občanom želim brezskrbne in nepozabne počitnice ter dopuste. Jeseni nas zopet
čaka veliko dela.
Župan Tone Grobler

Občinska uprava sporoča in obvešča
Prodaja stanovanjskih hiš pri POŠ Tabor
Obveščamo vas, da je v naselju pri šoli v Taboru še nekaj neprodanih stanovanjskih hiš. Za informacije glede nakupa se
obrnite na nepremičninsko agentko Mojco Repič, ABC nepremičnine, na tel. št. 040 840 000.
Alenka Kreča Šmid

Praznovali 90 in 97 let
V dneh, ko poletje priganja pomlad, se
barvajo češnje in jagode že privlačno
bogatijo naše jedilnike, je najstarejša
Pondorčanka Ana Goropevšek praznovala
svoj 90. rojstni dan. 7. junija je visoki
okrogli jubilej praznovala v družbi
sorodnikov in prijateljev, na njenem domu
pa sta jo obiskala tudi župan in najbližji
sosed Anton Grobler ter predsednik društva
upokojencev Milan Blatnik. Obiska,
poklonjenega darila in izrečenih iskrenih
želja po zdravju, zadovoljstvu in iskrivih
mislih se je zelo razveselila in gosta
presenetila s pripovedovanjem o njenih
zanimivih prigodah. Popoldne pa so jo s postavitvijo smreke presenetili še vaščani in tako je bilo praznovanje popolno.
Nekaj dni kasneje, 12. junija, je svoj 97.
rojstni dan praznovala najstarejša občanka
Slavka Leskovšek iz Ojstriške vasi. Tudi k
njej sta z voščilom prišla župan in
predsednik taborskega društva upokojencev.
Zaželela sta ji vsega dobrega, predvsem pa
zdravja in dobrega počutja. Proslavili so v
sproščenem vzdušju, ko so ob klepetu
zaključili prijetno popoldne.
Slavljenkama voščijo še veliko zadovoljnih
let tudi ostali člani društva upokojencev in
občinska uprava.
Ana Leskovšek
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Sprejem najboljših učencev
Ob zaključku šolskega leta se najjasneje pokažejo sadovi dela in truda, ki ga mladi vlagajo vse od septembra. Na Občini
Tabor spremljamo odlične dosežke in dobre zgodbe pridnih učencev in dijakov.
V četrtek, 23. junija, smo na sprejem povabili 9 osnovnošolcev Podružnične osnovne šole Tabor, učenca Glasbene šole
Risto Savin Žalec in 2 dijaka srednjih šol, o katerih nam podatke posredujejo celjske srednje šole. Njih in njihove starše je
sprejel in nagovoril župan Anton Grobler, nekaj besed pa je spregovorila tudi ravnateljica OŠ Vransko - Tabor Majda Pikl.
V knjigo najboljših učencev so se zapisali:
- Gal Gosak, 4. c, za zlato priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast;
- Tina Zupančič, 7. c, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz matematike ter srebrno priznanje na državnem
tekmovanju Matemček;
- Lara Lukman, 8. b, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike;
- Sara Ana Vertovšek, 8. b, za srebrno priznanje na področnem tekmovanju iz zgodovine in srebrno priznanje na
regijskem tekmovanju iz materinščine;
- Nejc Zorenč, 8. b, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz matematike;
- Nace Zupančič, 8. b, za srebrno priznanje na področnem tekmovanju iz fizike;
- Martin Cestnik, 9. b, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike;
- Neža Smolnikar, 9. b, za srebrno priznanje na področnem tekmovanju iz zgodovine;
- Kim Gruden, 9. b, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike, srebrno priznanje na
državnem tekmovanju iz matematike, srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček, srebrno priznanje na
državnem tekmovanju Logična pošast ter za odličen uspeh vsa leta šolanja.
Glasbena šola Risto Savin Žalec nam je sporočila, da je izjemen uspeh dosegel:
- Luka Demšar za 1. nagrado in 2. mesto na Omiš Guitar festu ter za 4. mesto in posebno nagrado za didaktične dosežke
na 13. tekmovanju »Enrico Mercatali« v Gorici, Italija.
Pri dijakih pa sta se najbolje odrezala:
- Miha Drolc, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, z bronastim priznanjem na šolskem tekmovanju iz znanja
geografije, bronastim priznanjem na šolskem tekmovanju iz znanja matematike, s sodelovanjem na tekmovanju iz nemške
bralne značke Pfiffikus, z bronastim priznanjem na tekmovanju o znanju čebelarstva z naslovom Med na podeželju in v
mestu, s srebrnim priznanjem na tekmovanju mladih čebelarjev v Markovcih pri Ptuju, z udeležbo na šolskem
predtekmovanju Flora 2016, z udeležbo in uspešno opravljenim tečajem za čebelarja začetnika ter z odličnim uspehom
in
- Anja Lončarek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, s priznanjem za najboljšo zgodbo v angleškem jeziku
v kategoriji srednjih strokovnih šol.
Župan je nagrajencem čestital, jim podelil praktično nagrado in zaželel nadaljnjih uspehov.
Ana Leskovšek
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Brezplačno svetovanje za naše občane
Spoštovani občani,
V JULIJU IN AVGUSTU NE BO BREZPLAČNEGA PRAVNEGA SVETOVANJA
v občinskih prostorih,
za vprašanja pa je Miha Centrih dosegljiv prvo sredo v mesecu med 17. in 19. uro na tel. št.
040 303 888.
Miha Centrih, Pravna klinika

Prejeli smo
Navihani muzikanti na festivalih Vurberk in Marija Reka
Navihani muzikanti smo se 18. junija 2016 udeležili enega
vodilnih festivalov v Sloveniji, festivala Vurberk. Kot že
spodnja slika prikazuje, smo opravili svoj nastop z odliko,
kajti prejeli smo srebrnega zmaja za drugi najboljši
ansambel festivala ter plaketo Jožeta Šifrerja za najboljše
večglasno petje.
Organiziran je bil avtobusni prevoz in vsem tistim, ki ste
bili zraven in nas prišli podpret na grad Vurberk, se vam
Navihani muzikanti iz srca zahvaljujemo in obljubljamo,
da bomo še naprej ustvarjali nove skladbe in vam krajšali
čas z našo glasbo.
Festival Vurberk: 2. najboljši ansambel festivala ter plaketa
Jožeta Šifrerja za najboljše večglasno petje.

Posebna zahvala pa seveda gre našim staršem, ki nas
podpirajo in pomagajo na glasbeni poti in mislimo, da smo
poplačali naš in njihov trud s temi nagradami. Še enkrat
hvala iz srca.
Sporočamo pa še eno veselo novico, da smo se udeležili tudi
festivala v Marija Reki, ki je bil 19. junija 2016 z naslovom
Pod Reško planino veselo živimo. Prejeli smo prvo nagrado
občinstva ter strokovne komisije in tako postali absolutni
zmagovalci festivala ter najboljši ansambel Spodnje
Savinjske doline.
Hvala še enkrat!

Festival Marija Reka: 1. nagrada občinstva ter strokovne komisije.

Vaši Navihani muzikanti

Pasji iztrebki in iztrebljevalci
Že večkrat obravnavana tema s strani različnih oseb, sedaj še z moje, kot lastnice pasjega štirinožca, ki iztrebek, če se le
da, poberem. Iz spoštovanja do okolja in drugih in zaradi zavedanja o odgovornosti.
Pred leti je bil v medijih naveden očitek, da sicer predvsem novopriseljeni psi (po mojem mnenju tudi že obstoječi)
onesnažujejo kmečko okolje in ogrožajo živino s svojimi iztrebki. Zanimivo je, da veliko psov, ki se je prosto sprehajalo
že prej, to še vedno počne. Nisem še videla lastnikov, ki bi hodili za psom in pobirali njihove iztrebke. Poleg tega morajo
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psi v urbanem okolju biti na povodcu, kar seveda vsi vemo. Velikokrat sem morala od sebe in svojega psa odganjati
preveč pogumne in agresivne pse, kar je tudi obsojanja vredno in strašljivo. Vendar je to že tema za drugo debato.
Naj se vrnem k iztrebkom. Pogosto imaš težavo, ko se skloniš, da v množici iztrebkov, ki so v tvojem vidnem polju,
pobereš iztrebek svojega psa. Torej, problem, kljub ustrezno postavljenim košem in vrečkam, še vedno obstaja.
Navajam dejstva za vsaj kak pobran kakec več ali vsaj v razmislek:
pasje iztrebke pobirajo zgolj redki posamezniki,
iztrebki so neokusni na pogled in polni bakterij, parazitov, virusov, ki škodijo našemu zdravju in okolju
(kmetijskim površinam, podtalnici),
popolna razgradnja pasjega iztrebka traja več kot eno leto,
v zadnjih letih se je število psov v urbanih območjih povečalo,
obstajajo zabojniki za pasje iztrebke in temu namenjene vrečke, ki so prosto dosegljive,
zaradi raznih mikroorganizmov, predvsem pa nečlenarjev (gliste, trakulje), ki se nahajajo v pasjih (tudi mačjih)
iztrebkih, le-ti po zakonodaji ne spadajo med odpadke, ki jih je moč kompostirati, torej ne sodijo med biološke
odpadke.
Mogoče na koncu še pobuda k postavitvi kakšnega dodatnega običajnega koša za smeti, saj je očitno potreba po njih
prisotna, saj v koših za iztrebke pogosto pristanejo izpraznjene pločevinke in še kaj, kar je sicer sigurno bolje, kot pa da
končajo na tleh.
S spoštljivim delovanjem v odnosu do našega čudovitega okolja in do sobitij, bi ta svet in s tem naš vsakdan postal
lepši. Pobiranje kakcev naj postane enostavna vaja utrjevanja spoštovanja do sebe in do drugih.
Želim vse dobro,
Maja Nose Mijanović

Ali že imate novo vozniško dovoljenje v obliki kartice?
Po zadnjih neuradnih podatkih naj bi se skoraj 800 000
Slovencev po naših cestah še vedno vozilo s »starim«
vozniškim dovoljenjem v obliki roza obrazca. V tej zvezi
opozarjamo vse voznike, da boste to dovoljenje morali,
ne glede na potek veljavnosti, zamenjati za vozniško
dovoljenje v obliki kartice najkasneje do 30. aprila 2018.
Navedeno lahko
storite
na
katerikoli
upravni enoti ali
krajevnem
uradu
v
Republiki
Sloveniji. Hkrati
vas opozarjamo,
da morate ob zamenjavi ali podaljšanju vozniškega
dovoljenja priložiti staro vozniško dovoljenje in novo
fotografijo, ki je izdelana na enak način, kot je fotografija
za osebno izkaznico ali potni list (velikost 3,5 x 4,5 cm,
zaenkrat še ni e-fotografa). Vozniki morate vlogo za
zamenjavo ali podaljšanje vozniškega dovoljenja
podpisati osebno, neposredno pred uradno osebo, pri
čemer boste plačali za novo vozniško dovoljenje 21,37
EUR, za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in

ob zamenjavi vozniškega dovoljenja zaradi spremembe
osebnih podatkov, pa boste odšteli 15,07 EUR. Osebe,
mlajše od 18 let, lahko vloge oddate le v navzočnosti
zakonitega zastopnika. Novo vozniško dovoljenje vam
bomo vročili po pošti ali na upravni enoti. Staro
dovoljenje vam bomo na upravni enoti odvzeli in poslali
v uničenje izdelovalcu.
Po 70. letu na zdravniški pregled
Vsi, ki ste pridobili novo vozniško dovoljenje (novo v
smislu prve ali ponovne pridobitve posameznih kategorij)
po 18. januarju 2013 se vam bo veljavnost vozniškega
dovoljenja podaljševala do 70. leta starosti (če nimate
zdravstvenih omejitev, brez zdravniškega spričevala).
Takrat podaljšanje ne bo več »samodejno«, saj boste
morali starejši vozniki, če boste želeli, da vam na upravni
enoti podaljšamo veljavnost vašega vozniškega
dovoljenja, predložiti zdravniško spričevalo, ki bo
dokazovalo, da ste telesno in duševno zmožni za vožnjo
motornega vozila določene kategorije.
Vozniki, ki že imate pravico voziti vozilo do 80. leta
starosti, boste morali sedanji dokument (rožnato vozniško
5

dovoljenje), kot že zapisano zgoraj, le zamenjati z
vozniškim dovoljenjem v obliki polikarbonatne kartice.
Pravica voziti motorno vozilo vam bo priznana do 80.
leta starosti, veljavnost dokumenta (polikarbonatne
kartice) pa je omejena na deset let. Pri tem je pomembno,
da se s spremembo zakonodaje pridobljene pravice
imetnikom vozniških dovoljenj niso v ničemer
spremenile. To pomeni, da imetniki »starih« vozniških

dovoljenj obdržite pravico glede veljavnosti posameznih
kategorij do 80. leta starosti.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na sedežu
Upravne enote Žalec na številki (03) 713 51 20 ali nam
pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.

Simona Stanter, načelnica

Prošnja Rdečega križa Žalec
RKS – Območno združenje Žalec prosi tiste, ki ne potrebujete več še delujočih aparatov: pralnih strojev, štedilnikov in
hladilnikov, da jih podarite socialno ogroženim. Za oddajo pokličite telefonsko številko (03) 5716 616 ali pošljite
informacijo na e-naslov: zalec.ozrk@ozrks.si .
Matjaž Črešnovar,
sekretar

Poletje v knjižnici
Pred nami so počitnice in poletni dopust. To pa je čas, ko še pogosteje sežemo po knjigah. Vabim vas, da nas obiščete še
pogosteje kot sicer. Za vas smo pripravili velik izbor poletnega branja, za najmlajše tudi poletni nagradni domoznanski
kviz, ne spreglejte pa poletnega časa odprtosti:
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 naše 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.
Da bo poletno branje res pestro in zanimivo, vam predstavljam nekaj knjižnih novosti za vse, ki vas čakajo na policah
Občinske knjižnice Tabor:
- Lukanc, M., Fugger Germadnik, R.: Ana Celjska
- Poitier, A.: Kdo je naslednji
- Banner, C.: Hiša na robu noči
- Bajda, B.: Tri dvoživke
- Klenovšek Musil, M.: Čarobna školjka
- Palombo, A.: Beneški violinist
- Jonevs, J.: Metalci '94
Že zdaj pa spodbujamo in nazivamo vse, še zlasti domačine, da se s kakšno zanimivo izkušnjo, dejavnostjo, knjigo ali
potopisom predstavite v Občinski knjižnici Tabor. Veseli vas bomo. Pišete lahko na: karmen@zal.sik.si.
Spoštovane občanke in občani, želimo vam lepo in toplo poletje ter veliko bralnih užitkov.
Imejte se lepo, kjerkoli boste.
Jolanda Železnik, Karmen Kreže

6

Večer rime in globine 2016
V četrtek, 16. 6. 2016, je Medobčinska splošna knjižnica Žalec v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport in turizem
Žalec v Savinovem likovnem salonu v Savinovi hiši v Žalcu organizirala tradicionalni Večer rime in globine s
predstavitvijo 18. številke revije za književnost in
kulturo Vpogled, ki jo izdaja Zavod za kulturo, šport in
turizem Žalec. Odgovorni urednik revije je eden
osrednjih slovenskih pesnikov tega časa, urednik, esejist
in kritik Zoran Pevec, ki je predstavil njeno vsebino.
Njegova desna roka je urednica Marija Končina, ki je
napisala uvodnik, revijo oblikuje Simona Kropec, delo
uredništva pa kot predstavnica izdajatelja usklajuje
Lidija Koceli. Svoje prispevke so predstavili: Nuša
Ilovar (glas Simona Kropec), Aleš Jelenko, Andrejka
Jereb, Zoran Pevec, Dani Bedrač, častni gost Ervin Fritz,
Bojan Ekselenski, Maja Horvat, Matjaž Lesjak, Marko
Vitas, Peter Rezman, Milan Novak in hrvaška pesnica
Ljubica Ribič, Alenka Domjan, Lidija Koceli in Marija Končina. Med branji so zbrani prisluhnili izvrstnim glasbenim
improvizacijam pianista, zborovodje in skladatelja Matevža Goršiča. Medobčinska splošna knjižnica Žalec in Zavod za
kulturo, šport in turizem Žalec s tem dogodkom že vrsto let povezujeta z občinstvom ustvarjalce pesniških in proznih
prispevkov, likovne in glasbene umetnike, fotografe, oblikovalce, restavratorje in kritike.
Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Pomen telesne vadbe pri starejših v Zavodu sv. Rafaela Vransko
Telesna vadba poteka v prostorih zavoda 2-3 krat tedensko, vadba traja 30 minut. Sestavljena je iz ogrevalnega dela,
aerobnega dela, vaj za krepitev mišic, vaj za ravnotežje, raztezanja in sproščanja.
Pred vadbo se stanovalci ogrejejo, v nadaljevanju je zahtevnost vadbe zmerna, do meje, ko je med vadbo še vedno možen
pogovor. Pozorni so na pravilno dihanje, s katerim krepijo mišice, ki ležijo globlje v telesu, poveča se zmožnost pljuč,
vsebnost kisika v krvi, pospeši se krvni obtok in zniža krvni pritisk, ki je pogosto resen zdravstveni problem pri starejših.
Pri vadbi ogrejejo in razgibajo vse
sklepe zgornjega in spodnjega dela
telesa ter hrbtenico. Ohranjanje
gibljivosti je pomemben del staranja,
saj lahko zakrnele mišice in sklepi
otežujejo vsakdanje življenje. Vaje
za krepitev mišic in vaje za
ravnotežje pa delujejo v smislu
preprečevanja
osteoporoze
in
zmanjšujejo možnosti za pojav padca
in njegovih posledic.
Artritis je pri stanovalcih ena izmed
najpogostejših težav, povezanih s
starostjo, prisotne so bolečine zaradi
vnetja sklepov. Bolečine so prisotne
tudi pri stanovalcih po preboleli
možganski kapi. Z vajami za ohranjanje gibljivosti in krepitvijo mišic pri stanovalcih vplivajo tudi na sprostitev napetih
mišic trupa, imajo manj bolečin v hrbtenici in sklepih, izboljšanje spanca, so manj utrujeni, pridobijo več vitalne energije,
boljše ravnotežje ter vplivajo na splošno počutje.
Telesna vadba daje občutek lagodja, ohranja in vrača vedrost ter veselje do življenja. Po zaključeni vadbi skupaj zapojemo.
Simona Novak, dipl. fiziot.
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Iz vrtca in šolskih klopi
Pozdrav iz vrtčevske kuhinje
Z otroki starostnega oddelka od 5 do 6 let smo se zopet podali na pot kuhinjskim
doživetjem. Razdelili smo se v dve skupini. Ena skupina je iz sadja, slanih palčk in
rozin izdelovala različne živali (pikapolonice, dinozavre, miške …), druga skupina pa
je iz listnatega testa izdelala polžke. Nato sta se skupini zamenjali. Vsak otrok je
naredil vsaj eno žival in enega polžka.

Čokoladni polžki
Kupljeno listnato testo smo
razdelili na enako velike
pravokotnike, katere so
otroci razvaljali v dolge
trakove in jih premazali s stopljeno jedilno čokolado.
Namazane trakove so zvili v »polžjo hišico«. Polžke smo
položili na papir za peko in jih pekli 15–20 minut na 200
stopinj.
Pa dober tek!
Otroci iz oddelka od 5 do 6 let z Lauro in Mojco

Nogometno prvenstvo v Vrtcu Tabor
V mesecu juniju smo se v oddelku 3–4 let lotili teme
nogometa, saj je trenutno aktualno evropsko
nogometno prvenstvo. Spoznali smo se s pravili igre,
risali nogometne žoge, izdelali igralce in celo
nogometno igrišče. Nogometaš Uroš Korun nam je
preko svoje hčerke poslal maskoto njihovega
nogometnega kluba, ki nam ga je njegova žena Tina
bolj podrobno predstavila. V telovadnici smo se v
nogometnem dvoboju pomerili z oddelkom 2–3 let in
bili od njih toliko boljši, kolikor smo starejši.
Odpravili smo se tudi na nogometno igrišče v
Ojstriško vas, kjer se je odvijal dvoboj znotraj
skupine 3–4 let. Deklice so se zelo enakovredno spopadle s svojimi nasprotniki – dečki. Dobili smo sicer zmagovalca, a
na koncu ugotovili, da rezultat sploh ni pomemben. Važno je sodelovati in v tem športnem duhu smo se tudi razšli.
Lep pozdrav do prihodnjič.
Otroci, Klavdija in Ana

»Če grlo te boli, za sirup pikapolonica poskrbi …«
V vrtcu poskušamo otroke sistematično glasbeno vzgajati. Ponujamo jim osnovno glasbeno gradivo in jim tako
odpiramo prvi pogled v glasbeno umetnost ter zakonitost glasbene govorice. Vzgojitelji se zavedamo, da primerno
načrtovana glasbena dejavnost spodbudno vpliva in podpira otrokov interes in njegovo aktivnost, v kateri si bo na
osnovi izkušenj in že osvojenega znanja nadalje razvijal glasbene zmožnosti.
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V ponedeljek, 30. 5. 2016, smo v goste povabili dijake in
dijakinje 3. a-razreda Gimnazije Celje Center – smer predšolska
vzgoja, ki so se nam predstavili z glasbeno pravljico »Maksova
želja«. Pravljica, polna glasbe, ritma, ponavljanja besed,
zvočnosti jezika ter elementov plesne vzgoje, govori o dečku
Maksu, ki ne verjame v moč zdravilnih rastlin. Toda vse se
spremeni, ko Maks zboli in mu na pomoč priskoči pikapolonica z
regratovim sirupom.
V predstavi, ki je trajala več kot pol ure, so otroci neizmerno
uživali, tudi najmlajši so z ogledom vztrajali do konca. Ja, glasba
ima čudežno moč: otroke pomiri, sprošča, izraža veselje in jim daje občutek varnosti.
Naslednji dan smo strokovne delavke vrtca pripravile
ustvarjalne delavnice, kjer so si otroci lahko izdelali
glasbila iz nestrukturiranega materiala. Tako so nastale
ropotulje, činele, bobni, citre, kitare, tolkala … Najmlajši
otroci pa so iskali igralne zmožnosti različnih predmetov,
preizkušali zvočne razlike različnih snovi, materialov in
predmetov ter zvočne značilnosti glasbil. Med delavnicami
so lahko otroci prosto prehajali in si tako krepili še
socialne interakcije.
V imenu otrok in kolektiva vrtca se iskreno zahvaljujem
dijakom, dijakinjam in njihovim mentorjem za čudovito izvedbo predstave.
Za Vrtec Tabor zapisala Lidija Svet

Zaključno srečanje v Vrtcu Tabor

Ker je vreme nepredvidljivo in nam jo je letos malce zagodlo, smo
zaključno srečanje prestavili v notranje prostore. Uvodoma nas je
v dvorani Doma krajanov Tabor dodobra nasmejala klovnesa Eva
Maurer v podobi Sfrčkljane Ifigenije, ki si nikakor ni mogla
pomagati, da ne bi ponagajala tako staršem kot tudi otrokom.
Obilo smeha in zabave nas je kljub slabemu vremenu spravilo v
dobro voljo, ki smo jo v nadaljevanju ponesli tudi v jedilnico POŠ
in igralnice vrtca, kjer so otroci skupaj s starši lahko izdelovali
kape, klobuke, kravate, maske in didaktične igre na temo klovnov,
lahko so se naličili in plesali, lahko pa so se igrali s klovni in
poskušali napolniti njihova lačna usta z malimi žogami. Dobra
volja je v nas ostala vse do naslednjega dne, ko s mo z zabavnimi
dejavnostmi nadaljevali tudi v posameznih oddelkih.
Renata Košica
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Opravičilo
Pri pouku zdravega življenjskega sloga sem pri lovljenju prijel in podrl učenca na tla in mu pri tem strgal hlače.
Neprijeten dogodek seveda obžalujem in se sramujem svojega dejanja, ker do tega ne bi smelo priti. Kot učitelj
zdravega življenjskega sloga se zavedam, da učence najprej vzgajamo s svojim vzgledom in dejanji. Otroci so
edinstveni, naše največje bogastvo in prihodnost. Vzgoja otrok v šoli je zelo odgovorno pedagoško delo in seveda
učinkovito, če učenci in starši pri tem sodelujejo. Učenci in učitelji potrebujemo meje in pravila, znotraj katerih
delujemo. Učitelj postavi meje in praviloma jih učenec po dogovoru spoštuje. V nastali situaciji učenci niso upoštevali
pravil, me ignorirali in me celo žalili, zato se je moja želja po uspešni rešitvi spremenila v frustracijo in zamero. Kot
strokovnemu delavcu se to seveda ne bi smelo zgoditi. Reakcija je bila impulzivna in v afektu. Po nastali škodi smo se
dobili z vodstvom šole in starši, da smo zadevo razčistili. Z otroki smo razčistili pri naslednji uri zdravega življenjskega
sloga. Učencu, ki je bil žrtev, sem se opravičil in povrnil materialno škodo. Učencu in njegovim staršem se javno
opravičujem.
S spoštovanjem,
Leon Šimenc, učitelj zdravega življenjskega sloga

Naravoslovni dan prvošolcev
V torek, 17. 5. 2016, smo se prvošolci OŠ Vransko - Tabor odpravili na naravoslovni dan. Tema naravoslovnega dne so
bila različna življenjska okolja.
Dan smo začeli z ogledom likovne razstave učencev osnovnih šol Spodnje Savinjske doline, ki je v Savinovem salonu v
Žalcu. Tam smo si podrobneje ogledali likovne umetnije nekaterih učencev naše šole in tudi slike, kipe, risbe,
fotografije, papirnate izdelke in različne prostorske inštalacije ostalih učencev. V galeriji smo se spomnili, s katerimi
tehnikami smo sami že ustvarjali, se ustavili pri najzanimivejših, nato pa smo se odpravili naprej na Ribnik Vrbje. Na
naravoslovni poti ob ribniku pa so nas spremljali različni
leseni obhodni kipi, ob katerih smo se tudi ustavili in si jih
ogledali.
Imeli smo skrbno načrtovan dan, napolnjen z različnimi
dejavnostmi. Učenci so ob prihodu z avtobusa dobili
navodila za opazovanje narave in pripravljen učni list. Kot
pravi naravoslovci smo se preobuli v gumijaste škornje,
opremili z lopatkami, rokavicami, s plastenkami, posodicami,
z mrežicami in lupami za opazovanje vodnih živali in rastlin.
Pri pouku smo se poprej seznanili z umetnim in naravnim
življenjskim okoljem. Učenci so ob poti prepoznavali vrt,
polje, travnik, gozd, potok, ribnik, reko, rečno nabrežje. Vsako okolje smo podrobneje preučili, največ pa šteje, da so
učenci v živo in z vsemi čutili lahko zaznavali obravnavane teoretične pojme.
Opazovali smo živali in rastline, ki smo jih potem
narisali in opisali na opazovalnem učnem listu. V in ob
ribniku smo opazili veliko rib, laboda, sivo čapljo, črno
lisko, ponirka, vodne drsalce in še nekatere druge
žuželke. Po srčni poti ribnika pa nas je spremljala pestra
paleta obvodnih in vodnih rastlin, kot so rogoz, navadno
ločje, trsje, trpotčasti porečnik, ostri šaš …
Ob ribniku teče reka Savinja. Po ozki poti smo prečkali
njeno nabrežje, poiskali glino, jo nakopali in odnesli v
razred, kjer smo naslednji dan z njo ustvarjali. Napravili
smo si glinene lončke, v katere bomo lahko natočili vodo ali pa zasadili zelišča.
Naravoslovni dan nam bo ostal v lepem spominu, saj je bilo doživetje narave zelo intenzivno in prijetno.
Zapisala Tina Puntar, POŠ Tabor
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Promet
Učenci 3. b s POŠ Tabor so imeli 11. 5. 2016 tehnični dan o
prometu.
Preberite si, kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin:
vožnja z vlakom od Celja do Polzele. Zala
samostojen nakup vozovnice za vlak. Edita
zanimiva so bila otroška igrala ob Savinji in tržnica.
Janina
ogled celjske mestne tržnice, nakup vozovnice in vožnja z
lokalnim avtobusom od Šempetra do Celja, otroška igrala. Pia
Eva
ogled 94 let stare parne lokomotive, vožnja z električnim
vlakom in nenadno zaviranje, ko sem skoraj padla. Gaja
ogled notranjosti električne lokomotive in razgovor s
strojevodjem. Tjaša, Pia Eva
na železniški postaji CELJE malicati in hkrati opazovati
vozeče vlake. Mark
vožnja z vlakom, raznolika otroška igrala, poslušanje zvoke
trobente, ki so se prijetno razlegali skozi odprto okno celjske
glasbene šole, mogočna mestna cerkev. David
sprehod po starem delu mesta in poslušanje poulične
glasbenice. John
zanimiv je bil Splavarjev most nad Savinjo s pripetimi
številnimi ključavnicami zaljubljencev. Tim
vodomet na trgu pred železniško postajo, na tržnici nakup
češenj, vožnja z vlakom, kjer sem spoznal zanimivega pevca iz
Velenja – poslušali smo glasbo in podpisal se nam je. Sven
ogledali smo si celjsko avtobusno postajo s kar 19
postajališči. Taja

Učenci 3. b POŠ Tabor z razredničarko Darjo Savinek

Peka marmornega kolača v 4. c
V ponedeljek, 23. 5. 2016, smo po malici začeli s peko marmornega
kolača. Razdelili smo se v štiri skupine. Nato smo začeli s peko po
receptu. Naša skupina se je lotila najprej tretjega koraka in nato so
sledili še ostali. V tretjem koraku smo tehtali, nato mešali in prelivali
testo. Postopki za izdelavo kolača so bili precej lahki. Najlažji je bil
zadnji korak, saj smo maso vlili v model. Ko smo končali, smo kuharice
prosili, da nam spečejo kolače. Odšli smo v razred in počakali, da se
spečejo. Naša učiteljica Simona Jan je pripravila še čokoladni preliv, ki
smo ga na koncu prelili na ohlajen kolač. Pojedli smo ga kot sladico po
kosilu. Ostal pa je tudi še za naslednji dan. Bil je zelo dober.
Eva Drnolšek, 4. c
Danes smo pripravljali marmorni kolač. Najprej smo si prebrali recept
in odšli na delo v gospodinjsko učilnico. Najprej smo prebrali recept in nato se lotili dela. Pripravili smo si posode in
sestavine. Veliko smo tehtali, mešali, gnetli, prelivali … Moja skupina je bila zelo počasna, saj smo končali zadnji. Med
delom smo bili veseli. Opazovali smo, kako se nekatere snovi spreminjajo. Imeli smo se zelo lepo. Delo smo si pravično
razdelili. Na koncu smo kolač pojedli.
Andraž Žvipelj, 4. c
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Danes smo pekli marmorni kolač. Razdelili smo se v štiri skupine. Bilo je zelo zanimivo. Vsi kolači so bili zelo okusni.
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo mešali maso in dodajali čokolado.
Žan Stiplovšek, 4. c
Danes, 23. 5. 2016, smo se po drugi uri odpravili delat marmorni
kolač v gospodinjsko učilnico. Za začetek smo si pripravili:
predpasnik, tehtnico, mešalnik, model za kolač, nože, žlice,
različne posode, jedilno čokolado, pecilni prašek, sol, vaniljo,
pirino moko, rjavi sladkor, kakav in maslo.
Natančno smo si prebrali recept in pričeli z delom. Najprej smo
stehtali sestavine, ustrezno zmešali, in raztopili čokolado na
vodni pari. Dobili smo dve različni masi, ki smo jih prelili v
model. Kuharice so nam kolače spekle v pečici. Ko so bili
spečeni, je naša učiteljica naredila še čokoladni preliv, s katerim
smo prelili kolače. Na koncu smo jih preizkusili, bili so zelo
dobri.
Franja Kos, 4. c
Pripravila razredničarka 4. c na POŠ Tabor

Sanje
Sanje so lepe,
čiste kot solze,
včasih so kratke,
včasih so dolge.
Sanje prihajajo iz srca,
včasih velike so do neba.

Smeh
Začnejo se zvečer,
končajo se zjutraj,
kakšne bolj moreče,
nam vznemirijo spanec.
Zoja Viktorija Vertovšek, 2. c, POŠ Tabor

Muca, muca, mucica
Muca je na sprehod šla
na zeleno trato.
Miško je zagledala
in lačna je postala.
Muca se v dir spusti,
malo miško ulovi.
Ponosno v gobčku nese jo:
»Njam, kosilo dobro bo!«
Pojedla muca miško je,
sedaj pa spat odpravi se.

Smeh je vse,
kar je dragoceno –
skrivaj ga ne!
Smeh je povsod.
Smeh je biser morja,
ki vihra.
Smeh je dragulj,
ki premaga solze.
Smeh je vse,
kar želimo,
a le če ga najdemo,
imamo srečo,
če ga za vedno obdržimo.
Špela Marko, 5. c, POŠ Tabor

Cvili rogovili fant
Zjutraj se zbudi,
muce iz nosa obriše si,
cvili, rogovili,
ko mora vstat'.
Cvili, rogovili,
ko mora zobe si oprati.
V šolo odhiti,
riše in piše,
lepo se obnaša,
ne cvili in ne rogovili.
Popoldne nič ne cvili in nič ne rogovili.
Veselo se igra in ropota.
Zvečer se razjezi,
spat ga ženejo vsi!
Cvili, rogovili,
ko mora spat'
in si novih moči nabrat'.
Julijan Hrastnik, 2. c, POŠ Tabor

Ana Mešič, 2. c, POŠ Tabor
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Nagrajenci likovnega EKO natečaja
Revija National Geographic Junior je za osnovnošolce letos razpisala 8. Juniorjev likovni eko natečaj na temo Voda je
življenje. Na likovni natečaj je prispelo 158 del. Strokovna žirija je izbrala ter nagradila 10 najbolj domiselnih
ustvarjalcev. Pri izboru je upoštevala
splošno izvirnost in zanimivost likovnega
izdelka, ustvarjalno uporabo likovnih
materialov ter postopkov dela.
Na zgoraj omenjeno temo smo ustvarjali
tudi učenci 4. c-razreda POŠ Tabor, pod
mentorstvom razredničarke Simone Jan.
Med našimi izdelki je prejel nagrado
učenec Andrej Vian Vertovšek, ki se žal ni
mogel udeležiti podelitve nagrad, ki je
potekala v Notranjskem krajinskem parku
– Cerkniško jezero. Nagrado (Žepni vodnik
po rastlinstvu Cerkniškega jezera) so mu
poslali po pošti.
Na desni si lahko ogledate nagrajeno
Andrejevo sliko.
Učenci 4. c, POŠ Tabor

Piknik na Zajčevi koči
V soboto, 11. 6. 2016, smo se s planinci od 1. do 6.
razreda odpravili na piknik na Zajčevo kočo. Starši
so nas najprej odpeljali do Presedel, nato se je peš
pohod nadaljeval proti Zajčevi koči. Večkrat je bil
čas za krajši postanek.
S šestošolci smo se podali tudi na vrh Krvavice,
kjer smo naredili nekaj fotografij. Počasi in
previdno smo se spustili do vznožja in pohiteli za
ostalimi pohodniki. Ti so nas pri smerokazu v gozd
počakali. Skupaj smo se odpravili proti Zajčevi
koči, kjer je bil čas za počitek in igro. Seveda ni

manjkalo tudi okusne malice, katero so nam pripravili člani PD
Tabor, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
Odpravili smo se v dolino. Šestošolci smo prehiteli mlajše
pohodnike, zato smo imeli tudi več časa za počitek. V dolini so
nas pričakali starši, ki so nas odpeljali domov.
Filip Lukman, 6. b, POŠ Tabor
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Športni dan – atletika
V torek, 21. 6. 2016, smo na POŠ Tabor izvedli športni dan – atletika
za učence prve triade. Svoje veščine so preizkusili v naslednjih
atletskih disciplinah: kros, tek na 60 m, met žogice in žvižgača in skok
v daljino.
Vtisi učencev, kaj jim je bilo všeč …
Kros, ker smo bili v naravi. Zoja
Met žogice, ker smo metali dlje kot tretješolci. Matevž, Lovro in Deni
Skok v daljino, ker sem daleč skočila. Lara J.
Tek na 60m, ker sem tekmoval z drugimi učenci. Tjaš
Skok v daljino, ker sem lahko 2x skočila. Zala
Skok v daljino, ker sem dobil bronasto medaljo. Fedja
Tek na 60 m, ker sva mislila, da se bova prehitela. Jakob J. in Aljaž
Met žvižgača, ker
imam zlato medaljo.
Ana
Ves športni dan, ker
sem se lahko pomirila v
različnih atletskih disciplinah. Julija

Organizatorka: Stanka Kužnik Tominšek, izvajalke: Tina Puntar, Silva Rizmal, Darja Savinek, pripravila tekst in
fotografirala: Manja Majcen

Naši učenci v Celju
Otroci po vsem svetu ustvarjajo Plakate miru vsako leto pod drugim motom. Letos je potekal že 29. natečaj Plakata
miru v svetovnem merilu in 13. leto v Sloveniji.
Otvoritev otroške likovne razstave pod naslovom PRAZNUJEMO MIR, ki jo v Sloveniji vsako leto organizira Lions
club iz Celja, je bila tokrat v Mercator centru v Celju. Na otvoritev povabijo vse učence, ki so se prijavili na natečaj in
razstavili svojo sliko. Učencem in njihovim mentorjem podelijo priznanja, na koncu pa vse prisotne pogostijo z
jagodami in pecivom.
Že vseh 13 let na otvoritvi likovne razstave s kratkim programom sodeluje tudi naša Podružnična osnova šola Tabor.
Letos so v programu sodelovali naši osmošolci in en drugošolec. Vsem učencem se za lep nastop in obnašanje iskreno
zahvaljujem.
Manja Majcen
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Poslovila se je generacija najlepših
Pisalo se je davno leto 2001. Ta letnica ne bi bila nič posebnega, če se ne bi takrat zgodilo 31 rojstev. Svet od takrat
naprej ni bil več isti. Sledilo je dolgo in težavno obdobje otroštva. Od vrtca, kjer so se spletle močne prijateljske vezi,
do 9-letne osnovnošolske dogodivščine, polne nasmejanih ust in oči, polnih pričakovanj.
V sredo, 15. 6. 2016, smo se zbrali na dogodku v športni dvorani na Vranskem, ob katerem smo slavili to, da se učenci
9. razredov za vedno poslavljajo od osnovnošolskih klopi.
V 2-urnem programu smo si lahko ogledali znanje plesnih korakov, ki so ga osvajali 3 mesece, pevske točke, plesno
točko Mash up, ki so jo učenci pripravili sami in Cup song, v katerem so prikazali, da je kozarce možno uporabljati tudi
v druge namene.
Valeto je popestrila razredničarka 9. a, ki je svojim učencem pripravila prav posebno presenečenje. Pesem, napisano
prav posebej za njih, je v družbi gospoda Mirana zapela. Presenečenje je bilo popolno, o čemer govori tudi bučen
stoječi aplavz. Devetošolci POŠ Tabor so se lahko nasmejali ob pesmici, ki so jo za njih spesnili njihovi mlajši sošolci
iz kombiniranega oddelka.
Poslovila se je še ena generacija
Osnovne šole Vransko - Tabor.
Generacija najlepših, kot so se
sami poimenovali. Generacija, za
katero mnogi pravimo, da je bila
nekaj posebnega. Naj jih na
njihovi poti vodi pogum in želja
biti kar se da najboljši. Naj
verjamejo vase in ostanejo zvesti
samemu sebi.
Zato, dragi devetošolci, sanjajte
svoje sanje in verjemite ...
uresničile se bodo.
Pa SREČNO!
Barbara Pertinač in Tina Rus Rozina, razredničarki

Aktivnosti naših društev
Izlet s konji
V nedeljo, 12. 6. 2016, je turistično društvo GUŠT kljub muhastemu vremenu organiziralo
turistično vožnjo z vozom po občini Tabor z zanimivimi ogledi kmetije Hrašar v Črnem Vrhu,
kmetije Laznik v Miklavžu pri Taboru in čebelarskega muzeja Antona Pepela v Ojstriški vasi.
Imeli smo se prav lepo, si ogledali marsikaj, se okrepčali in za nagrado nas je obsijalo še sonce.
Kar najbolje naš izlet opisujejo občutki naših izletnikov:
Oblačen začetek dneva ni obetal, da bomo izpeljali tako zelo želeno vožnjo s konjički. Nenehno spraševanje otrok:
»Kdaj gremo? Ali bo sonce?« je bilo kar naporno, ampak optimizem je pregnal slabo vreme in vreme je zdržalo. Ko
nam je Vanja javila, da vožnja bo, so se otrokom zasvetile male nagajive očke in vedeli smo, da nas čaka čudovit dan.
Pot do Hrašarja je potekala lepo in zanimivo, ogledali smo si nasade jagod in špargljev, otroke pa sta presenetili dve
muci in hotel za žuželke. Pot smo nadaljevali proti kmetiji Laznik, vendar smo bili vmes še priča gonji krav s ceste,
otroci so si ogledali koze, ki so se pasle ob cesti, skratka zanimiva vožnja, ki je imela vmesni postanek pri Laznikovih.
Na kmetiji so nas pričakali člani družine z odličnimi narezki in tudi pijača ni manjkala, otroci pa so spoznali Medota
(kraškega ovčarja). Po uri počitka smo se odpravili v čebelarski muzej h ge. Miri. Tudi pri tej hiši se je pokazala prava
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gostoljubnost »naših« Taborčanov. Dobili
smo informacije o čebelarstvu, otroci
medenjake in medeni sok, odrasli pa smo
lahko preizkusili medeni liker in odlično
domače pivo.
Hvala Vanji in Tadeju za čudovito vožnjo,
seveda hvala Hrašarjevim, Laznikovim in
ge. Miri za čudovit dan, nadaljujte s tem in
pokažimo vsem, kako lep je Tabor.
Družina Matko iz Plankovega loga

Pohod za 50 + v maju
Kljub precej neugodni vremenski napovedi za zadnje dni v maju smo se pohodniki Društva upokojencev Tabor
odpravili v torek, 31. maja, na planiran pohod. Tokrat smo se z avtomobili odpeljali do lovske koče, potem pa peš
nadaljevali pot v smeri sedaj že neobstoječe Zakonjškove domačije, proti Cankarjevi tehniki, Turistični kmetiji Weiss,
Lokam in nazaj v Tabor.
Med potjo smo uživali v
cvetju še ne pokošenih
travnikov, v vonju cvetočega
bezga,
rumeni
barvi
grozdnatih cvetov nagnoja,
živahnem ptičjem petju,
šumečem potoku in obujali
spomine na nekdaj tu živeče
prebivalce.
Tudi
malo
vedrenja pod kozolcem,
zaužite energijske spodbude,
zunanji
ogled
okolice
Turistične kmetije Weiss in
nadaljnja pot proti Lokam,
so nam dobro deli.
Pridružite se nam in srečno do prihodnjič!
Društvo upokojencev Tabor

Tekmovanje v NeMirni peči
V sobota, 14. maja, smo se podeželani odpravili v malce bolj oddaljene kraje. Odpeljali smo se v Mirno Peč na nočne
kmečke igre, ki so potekale v sklopu dogodka Nemirna peč 2016. Tekmovalo je 8 ekip, našo so sestavljali naši športni
člani: Saša Sirše, Jurij Sirše, Simon Stiplovšek in Sebastjan Stiplošek. Dosegli smo 4. mesto, domov smo sicer odšli
brez pokala, ampak z obilico idej za naše kmečke igre. Po igrah smo se potili na plesišču ob spremljavi ansambla Veseli
Dolenjci in se domov vrnili zgodaj zjutraj.
DPM Tabor
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Anja Terglav med kandidati za Prostovoljca leta 2015
Mladinski svet Slovenije (MSS) že štirinajst let organizira natečaj Prostovoljec leta, s katerim izbira najboljše
prostovoljce, prostovoljke, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za
preteklo leto.
Zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta 2015 je
potekala v četrtek, 16. junija 2016, na kateri je komisija
razglasila najboljše prostovoljce in prostovoljske projekte
za leto 2015. Zaključno prireditev natečaja je na Brdu pri
Kranju gostil predsednik RS Borut Pahor, ki je tudi častni
pokrovitelj projekta Prostovoljec leta. Po uvodnem govoru
predsednika Mladinskega sveta Slovenije Tima Kampla,
predsednika RS Boruta Pahorja ter glasbenim vložkom
Eve Boto, se je pričelo podeljevanje priznanj. V natečaju je
sodelovalo okoli 220 prijavljenih prostovoljcev in
prostovoljskih projektov. Med njimi je bila na predlog
Zveze slovenske podeželske mladine tudi članica Društva podeželske mladine Tabor Anja Terglav, ki si je prijavo
zaslužila s požrtvovalnim delom pri Društvu podeželske mladine Tabor.
Maja Sirše,
regijska predstavnica ZSPM za celjsko regijo

Regijske kmečke igre 2016
V soboto, 18. junija, smo Društvo podeželske mladine Tabor organizirali kmečke igre pri Cukalovem kozolcu v
Ojstriški vasi. Priprave so potekale v četrtek in petek do poznih ur, tudi
v soboto dopoldan je bilo še marsikaj za postoriti. Ampak kljub
majhnemu številu članov, nam je uspelo vse urediti in pripraviti. Z
običajno zamudo so se igre začele ob 16.30, prvi so bili na vrsti kosci,
za njimi pa so pograbile luštne grabljice. Kasneje smo imeli še 3
zanimive igre, kot so sajenje trte, zalivanje trte in igra presenečenja –
navijanje matic. Vmes so potekale tudi predstavitve kmetijske
mehanizacije Profikmet in Gomark. Po igrah so se naši gostje že lahko
zavrteli ob glasbi ansambla Vikend in kljub temu da nam je vreme malo
zagodlo, ni bilo plesišče nikoli prazno. Rezultati pa so takšni: DPM
Konjice so dosegli prvo mesto, DPM Šentjur drugo, mi pa tretje, tako
da se uvrščamo na državno tekmovanje, ki bo 9. julija v Konjicah.
Muzikantje so tako igrali do jutranjih ur in vzdušje je bilo enkratno. Ko
pa se je noč prevesila v jutro, smo že
začeli s pospravljanjem. Tako je bila
naša nedelja malce zaspana, ampak smo
vseeno uspešno zaključili naš dogodek.
Posebej bi se radi zahvalili vsem našim
sponzorjem, ki so nam tako ali drugače
pomagali pri organizaciji iger. Vaša
pomoč nam je v veliki meri olajšala delo
in skrbi.
Sama pa bi še rada pohvalila vse naše
prizadevne člane in članice, ki so vsak
dan dolgo v noč pomagali pri postavitvi
kuhinje, plesišča, izdelavi plakatov,
ureditvi prizorišča, postavitvi miz in klopi.
Anja Terglav
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Judo turnir prijateljstva, Krk 2016
Na zadnji tekmi sezone so mladi judoisti Judo kluba SHIDO dosegli
odličen rezultat.
18. 6. 2016 so se mladi tekmovalci Judo kluba SHIDO udeležili
mednarodnega turnirja na Krku. Sodelovalo je 25 klubov ter 4 države.
Kljub temu da se je turnirja udeležilo le 11 tekmovalcev, je JK Shido
zasedel 8. mesto.
Rezultati po kategorijah so bili naslednji:
U10, U12:
2. mesto: Noeli Knafelc – Podružnica Socka
2. mesto: Aljaž Kokol
3. mesto: Vanesa Stanko
3. mesto: Gašper Pevec
5. mesto: Urh Štravs – Podružnica Socka
7. mesto: Jaka Božnik – Podružnica Socka

U14:
1. mesto: Nuša Hrustel
1. mesto: Žiga Klep
2. mesto: Anita Kramer – Podružnica Socka
2. mesto: Lenart Oprčkal – Podružnica Socka
5. mesto: Nejc Mandelc
Judo klub Shido Tabor

Hvala čudoviti publiki
Člani Dramske sekcije Teloh oziroma igralci v priredbi komedije Strogo zaupno – Metka Zimšek, Anja Mlakar, Jana
Sotlar, Tomaž Aubreht, Davorin Drnolšek, Matjaž Ošlak, Matej Demšar, Blaž Kovče – šepetalka Mateja Rednak in
režiserka Tanja Kastelic se vsem, ki ste si ogledali našo premiero ali ponovitev, zahvaljujemo za vaš obisk in vse
izrečene pohvale. Bili ste čudovita publika.
Dramska sekcija Teloh
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Plesna delavnica
V šolskem letu 2015/2016 je v Taboru zaživela plesna skupinica Zvezdice. Skupino sem vodila plesna učiteljica Marta
Vehovar, ki sem sicer po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok. Plesne delavnice vodim že več kot 20 let.
V začetku je plesno delavnico obiskovalo 8 otrok, sezono pa je zaključilo 11 plesalcev.
V letošnjem letu je skupina imela tri večje nastope v Taboru. Prvi večji
nastop je bil v Domu krajanov Tabor. To je bila prava mini plesna
predstava LUNINO KRALJESTVO, katero je s svojim čudovitim petjem
otvorila Nina Kreča, ki je zapela pesem Uspavanka za Evo. Obisk je bil
zelo številčen, za kar smo bili posebej veseli in počaščeni.
Teden dni kasneje smo imeli
nastop v Celju na veliki
zaključni zimski produkciji
plesne šole Plesni val, kjer smo
plesali skupaj z več kot 200 otroki plesne šole. To je bilo posebno doživetje.
Naslednji večji nastop je bil posvečen prebujajoči naravi v pomladi in
prazniku mamic. Temu primerne so bile tudi plesne koreografije. Ta nastop
smo imeli v sejni sobi na Občini Tabor.
Sezono smo zaključili z nastopom POZDRAV POLETJU ali GREMO
NA POČITNICE. Nastop je bil 13. 6. v sejni sobi na Občini Tabor.
Za novo plesno sezono si želimo skupino povečati in plesno
navdušenje prenesti tudi na osnovnošolske otroke. Tako bi lahko bilo
plesno ustvarjanje še zanimivejše, s tem tudi raznoliko in kvalitetnejše.
VABLJENI PLESALCI OD 3 DO 9 LET.
Pripravljam pa tudi nekaj za mamice oz. vse odrasle, ki si želijo
nekaj gibanja, ki ni vezano na fitnes vadbo ali klasično aerobiko,
pa vendar nam pospeši srčni utrip, oblikuje nekaj mišic in stopi
kakšen gram ali dva maščobe.
Iskrena hvala vsem staršem in vzgojiteljicam v vrtcu za podporo
in zaupanje.
Najlepša hvala tudi Občini Tabor, da smo smeli uporabljati občinske prostore.
Zapisala: Marta Vehovar

ZAHVALA NASTOPAJOČIM
Turistično društvo Gušt se zahvaljuje:
- Mešanemu pevskemu zboru Tabor,
- Folklorni skupini Vransko,
- učencem in mentorjem glasbene šole Avsenik,
- Žovneški konjenici in
- duhovnemu pomočniku dr. Alojziju Pirnatu
za sodelovanje na 2. Guštovanju, ki je potekalo v nedeljo, 29. 5. 2016, na Lisjakovem logu v Taboru.
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Vabilo
Izlet s konji – vožnja z vozom
nedelja, 3. 7. 2016 in 7. 8. 2016
Spodnja Savinjska dolina je čudovita, oglejte si jo tudi s konjsko vprego! Bi radi razveselili sebe ali obdarili svoje
najdražje? Želite podariti posebno in izvirno darilo? Podarite izlet v družbi konjev. Ponujamo nepozabno doživetje za
vas in vaše najdražje. Z vozom vas popeljemo na čudovito potovanje v čas, ko so bili ljudje, narava in konji eno. Na
poti si bomo ogledali prelepe kotičke Tabora z okolico, naredili nekaj postankov na zanimivih turističnih točkah, se
okrepčali, poveselili in kaj dobrega kupili.
Izlet vključuje:
- vožnjo z vozom kmetije Lukman,
- ogled kmetije Hrašar,
- ogled kmetije Laznik s degustacijo (domači suhomesnati izdelki in siri kmetije Novak) in
- ogled čebelarskega muzeja s pogostitvijo (medenjaki, medice, medena kava).
Datum: nedelja, 3. 7. 2016 in 7. 8. 2016
Ure: 13.45, 16.00
Čas trajanja: 3 ure in pol
Število oseb: 12 na voz
Potek poti:
Zberemo se na parkirišču pred barom Moj Caffe (Inotrak), ki se nahaja neposredno ob križišču za Tabor, na regionalni
cesti Žalec–Vransko. Tu parkiramo avtomobile in se z vozom podamo skozi vas Pondor, mimo Ranča Islander, do
Kmetije Hrašar v Črnem Vrhu, kjer si ogledamo nasade jagod, špargljev in češenj. Predviden postanek za 30 minut.
Pot nadaljujemo po kolovozu skozi gozdiček, mimo cerkve sv. Jurija v Taboru, do kmetije Laznik v Miklavžu. Sledi
uro in pol ogleda kmetije s kmečko malico iz suhomesnatih izdelkov in ovčjih sirov kmetije Novak iz Zajasovnika.
Nazaj grede se bomo ustavili v Čebelarskem muzeju Antona Pepela v Ojstriški vasi, kjer si bomo ogledali muzejsko
zbirko čebelarstva. Gospa Mira Pepel pa nas bo posladkala in okrepčala z medenimi specialitetami. Tudi tu se bomo
zadržali 30 minut.
Izlet bomo zaključili na kraju zbiranja pri baru Moj Caffe.
INFORMACIJE IN OBVEZNE PRIJAVE:
Vanja Lukman: 031 297 005
Kmetija Lukman, Tabor 22A, Tabor
https://www.facebook.com/kmetijalukman
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Zgodilo se bo
Planinsko društvo Tabor
v sodelovanju z Društvom žena in deklet
in Lovsko družino Tabor
VABI

v soboto, 2. julija in v nedeljo, 3. julija 2016, na

ZAJČEVE DNEVE
na Zajčevo kočo.
Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli
v soboto od 13. ure dalje in v nedeljo ves dan.
Ob tej priložnosti bomo z Lovsko družino Tabor organizirali
prikaz ročnega načina košnje trave
na Šnepovem travniku.
Kosci imamo zbor v soboto, ob 16. uri, pri Šnep.
Vabljeni vsi, ki še znate kositi na način naših dedkov!
Prvi julijski konec tedna ste na Zajčevo kočo vabljeni
vsi ljubitelji različnih zajčjih jedi in prijetne družbe!

Oglasi
Storitve Štrajhar
Strojne storitve:

obdelava tal (oranje, frezanje), setev (koruze, sončnic), spravilo
gnoja/gnojnice, košnja travinja, zgrabljanje travinja.
Kmetija Štrajhar,

Kapla 28,

3304 Tabor

041 580 826 (Matej)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – POLETJE 2016
DATUM
2. 7. 2016
9.00
2. 7. 2016
20.00
3. 7. 2016
10.00–14.00
6. 7. 2016
16.00–17.00
9. 7. 2016
9.00
14. 7. 2016
7.00–10.00
16. 7. 2016
20.00
23. 7. 2016
17.00
25.–31. 7. 2016
9.00–15.30
27. 8. 2016
20.00

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR
Športno društvo Tana
(051 242 598)
Klub mladih Vransko
(040 339 977)
Gostinstvo Lisjak
(051 365 040)

TEK NA BRIŠE

Vransko–Loke

VRANSKO SUMMER NIGHT

pri Energetiki Vransko

LISJAKOVA TRŽNICA
PRI ŠOFERSKI MAMICI
MERJENJE KRVNEGA SLADKORJA,
HOLESTEROLA, KRVNEGA TLAKA

Pri šoferski mamici na
Ločici
Zavod sv. Rafaela
Vransko

NABIRANJE ZELIŠČ NA MENINI

Odhod z AP Vransko

KRVODAJALSKA AKCIJA

Kulturni dom Vransko

Vranski poletni večeri
ANJA GABERC, harfa
VII. TRADICIONALNO TEKMOVANJE
S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI
BRIZGALNAMI
ORATORIJ 2016
»Zdaj gre zares«
Vranski poletni večeri
GAŠPER PRIMOŽIČ, harmonika
ANDREJ ZUPAN, klarinet
NATAŠA ZUPAN, SOPRAN

cerkev sv. Mohorja in
Fortunata v Stopniku

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

Pri Športni dvorani
Vransko

PGD Vransko

OŠ Vransko - Tabor

Župnija Vransko
(031 227 694)

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

OO RK Vransko
Društvo univerza za tretje
življenjsko obdobje Vransko
(041 919 829)
OO RK Vransko
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... in še modrosti naših babic
 Kukavica se oglaša do sv. Urha (4. 7.). 
 Če sv. Marjete dan (20. 7.) deževalo bo, težko boš pod streho spravil seno. 
 Če sv. Jakob (25. 7.) žejo trpi, zima nič prida ni. 

Koledar dogodkov in prireditev – julij
sobota, 2. julij, od 13.00 dalje, in nedelja, 3. julij
ZAJČEVI DNEVI NA ZAJČEVI KOČI
(Društvo žena in deklet občine Tabor in Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)
sobota, 2. julij, ob 16.00
KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP
prikaz ročnega načina košnje trave
(Planinsko društvo Tabor in Lovska družina Tabor, 041 335 274)

»Bogat človek je včasih samo reven človek z veliko denarja.«
(Aristotel Onassis)

KOLOFON

CENIK OGLASOV

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.
Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, DPM Tabor, MSK Žalec,
Naš dom Vransko, Navihani muzikanti, POŠ Tabor, Vrtec Tabor, DU Tabor,
Marta Vehovar, Vanja Lukman, Judo klub Shido Tabor, Dramska sekcija
Teloh

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

Velikost
oglasa

Objava
oglasa

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

90 €
50 €
35 €
15 €

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