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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 

 
Nahajamo se v sušnem obdobju. Suša v 

naravi, suša v denarnici … Da le ne bi bilo 

preveč suše tudi v glavah tistih, ki te dni 

intenzivno pripravljajo nov val varčevalnih 

ukrepov, ki nas bodo zopet zadeli čez noč in 

snujejo rešitve za izhod iz krize. 
 

  
 

Ja, kar teţko je ostati optimist in brezskrbno 

zreti v prihodnost ter pričakovati, da se bodo 

dogajale dobre stvari. Vsaj na področju 

ţivljenjskega standarda. Še bolj bomo 

zategovali pasove, izbirali cenovno niţje 

izdelke in zdi se, da bo preţivetje dopusta 

nekje ob morju ali na potovanju ostala le še 

poboţna ţelja. 
 

 

 

 

 

Nekje sem prebrala, da je ţalovati za 

preteklostjo enako kot loviti veter. Zato nam 

ne preostane drugega, kot da si prihodnost 

kljub črnim napovedim poskušamo narediti v 

okviru svojih moţnosti čim lepšo. Predvsem 

se bomo morali naučiti ceniti in se veseliti 

malih stvari. Dan na primer lahko polepša ţe 

nasmeh znanca na ulici, prijazna beseda 

sodelavca ali prijatelja, pohvala partnerja… 

Če pa je vse skupaj okronano z največjim 

bogastvom, kar zdravje zagotovo je, bi morali 

kljub vsemu biti več kot srečni. 

Saša 

 

 

Tokrat vas bomo popeljali med občane, ki so 

peš romali v Petrovče, razloţili biološko- 

dinamično metodo kmetovanja, vas povabili 

na domače dobrote na kmetijo Laznik, se 

spraševali od kod letos tako mnoţična mišja 

populacija, vas povabili na Vrhe in na 

kmečko trţnico … 

Tatjana 
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___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Mazohizem po vaško 

 

Ob uvozu z regionalke v naselje Ojstriška 

vas je na desni strani sredi polja proti reki 

Bolski zrasel kompleks, ki morda ob prvem 

pogledu deluje malce vsiljivo, po ekološki 

logiki pa povsem sprejemljivo. Gre za 

centralno čistilno napravo Tabor, ki ima v 

prvi fazi kapaciteto čiščenja 800 

populacijskih enot (PE), kar ustreza 

ekvivalentu čiščenja odpadnih voda pri 

normalni gospodinjski uporabi 800 oseb. 

Vsaj za nekaj let ta kapaciteta zadošča za 

potrebe naselij Ojstriška vas, Tabor, Pondor 

in Kapla. Izvedba čistilne naprave je 

modulna in se relativno enostavno lahko 

poveča na kapaciteto 1600 PE, kar zadošča 

tudi za bistveno povečano gostoto poselitve 

v naši občini. Vrednost čistilne naprave 

znaša cca 400.000 evrov in je v manjši meri 

sofinancirana tudi s strani EU. 

Sofinanciranje se namreč nanaša namreč 

tudi na delno izgradnjo kanalizacijskega 

sistema in je skupno znašalo dobrih 240.000 

evrov. V tehničnem in finančnem smislu je 

izgradnja čistilne naprave izredno uspela, saj 

smo šele po dveh ponovitvah javnega 

razpisa uspeli pridobiti ustreznega 

dobavitelja in izvajalca. Ponudbe domačih 

dobaviteljev in graditeljev, ki so bile za nas 

finančno nesprejemljive, so se namreč gibale 

okrog 800.000 do 900.000 evrov, na tretjem 

javnem razpisu pa smo uspeli pridobiti 

domačega izvajalca IPI, d.o.o. iz Rogaške 

Slatine, ki nam je ponudil belgijsko čistilno 

tehnologijo in 50% niţjo ceno. Celotna 

gradnja je potekala v skladu s pogodbo in 

popolno rokovno izpolnitvijo, ker pa smo 

Slovenci malce mazohistično usmerjeni, so 

se začele teţave, ko bi čistilno napravo 

morali pognati v redno obratovanje. Najprej 

so na vrsti drţavni upravni organi, ki svojo 

pomembnost poudarjajo z nastavljanjem 

ovir na poti pridobivanja uporabnega 

dovoljenja. Kljub enotni drţavni zakonodaji 

se je pokazalo, da bi bili ţupani najsrečnejši, 

če bi lahko izbirali Upravne enote, ki so do 

doseţkov v domačem okolju naklonjene in  

 

namesto zaviranja pripomorejo k napredku 

domačega okolja. Ne morem pa tudi mimo 

dejstva, da teţave pri zagonu čistilne 

naprave močno povzročajo tudi občani, ki 

protizakonito in skrivoma praznijo svoje 

greznice v kanalizacijski sistem in s tem 

povzročajo zamaščevanje ter nepravilno 

delovanje čistilne naprave. Odpadna 

greznična gošča namreč nima enakih 

biološko-kemičnih lastnosti kot tekoče 

odpadne vode, zato prihaja v čistilni napravi 

do anomalij, ki jih bomo morali odpraviti z 

dodatnim čiščenjem in seveda stroški, zaradi 

katerih zna še koga boleti glava. Na tem 

mestu še enkrat POZIVAM občane, da 

izpraznijo greznice na predpisan način, saj 

bodo tudi sicer proti inšpekcijskim sluţbam 

morali dokazovati način izpraznitve greznice 

ob priključku na kanalizacijski sistem.  
 

Na koncu se bo vendarle vse uredilo, vendar 

verjemite, da tisto o slovenskem mazohizmu 

drţi, kar pa jemlje ogromno energije. Če te, 

in seveda denarja, ne bo zmanjkalo, se bo 

izgradnja kanalizacije nadaljevala ţe v 

začetku naslednjega leta z odsekom Tabor 

jug (od naselja Ribič do Tabor center), kar 

bi pomenilo ţe praktično rešitev za 

ekologijo potoka Konjščica. Faze gradnje se 

namreč določajo na osnovi pridobljenih 

gradbenih dovoljenj, kar pa je močno 

odvisno od odobrenih sluţnostih, ki pa so 

posebna, ţe večkrat slišana zgodba. Vrstni 

red in tempo izgradnje kanalizacije je torej v 

veliki meri odvisen od občanov samih, pri 

čemer pa je potrebno upoštevati, da se bo 

tudi sofinanciranje izgradnje te 

infrastrukture s strani EU počasi izteklo in 

da bomo v bodoče v veliki meri odvisni 

izključno od lastne finančne moči. 
 

Prepričan sem, da bomo vsa ta polena 

vendarle preskočili in ob boţiču praznovali 

otvoritev Centralne čistilne naprave Tabor, 

ob tej ali kateri drugi vladi. 

 

Vilko Jazbinšek, ţupan  
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                                                                                  POZDRAV UČENCEM POŠ TABOR! 

 

V ponedeljek, 3. septembra se bo po dolgih in vročih počitnicah zopet oglasil šolski zvonec, ko bo 

potrebno sesti v šolske klopi, ošiliti svinčnike in začeti z osvajanjem novih znanj. 
 

Letos  bo v POŠ Tabor  vstopilo 14 prvošolcev.  Za prepoznavnost in varnost učencev v prometu bo 

poleg staršev in učiteljev poskrbela tudi Občina Tabor. Prvošolce bomo oskrbeli z odsevniki in 

rumenimi ruticami, za varno pot v šolo pa bodo, kakor tudi doslej, prve šolske dni  poleg policistov in 

lokalnih prostovoljcev poskrbeli še delavci Reţijskega obrata Občine, zato prosimo, da jih dosledno 

upoštevate, predvsem pa bodite strpni, pozorni in varni udeleţenci v prometu! 
 

Še nekaj priporočil prometnih strokovnjakov: 

Učenci prvih razredov naj bodo oblečeni v svetla oblačila in okoli vratu naj nosijo rumeno rutico.  

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Kjer je pločnik, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste v 

nasprotni smeri, kot poteka promet. 

Starši so dolţni otroke poučiti o prometnih predpisih in nevarnostih, ki jih čakajo na cesti. 

Posluţujte se najvarnejše poti v šolo in posebej bodite pozorni na nevarna mesta. 

Cesto prečkajte le na prehodu za pešce. Ko prečkate cesto, na robu ceste (na pločniku ali na bankini) 

počakajte, poglejte na levo in desno in šele, ko se prepričate, da je cesta prazna, jo prečkajte. S tem si 

boste lahko podaljšali tako ţivljenje kot zdravje.  

Učenci 1. razreda  smejo priti v šolo le v spremstvu odrasle osebe. 

Prvošolčki in drugošolčki naj bodo oblečeni v svetla oblačila in okoli vratu naj nosijo rumene rutice. 

Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetlo odbojno telo, npr. kresničko. 

Vsem učencem POŠ Tabor je zagotovljen brezplačen prevoz s kombijem šolo in nazaj. Organizator: 

Občina Tabor. 
 

Pred pričetkom pouka in po njem (do odhoda kombija) je za  učence-vozače v šoli organizirano varstvo. 

Pri prevozu v šolo velja velika mera pazljivosti in kulturnega obnašanja na postaji in v kombiju. 
 

Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesom, uporabljajo isto vozno površino kot avtomobili in ostala prevozna 

sredstva, saj v okolici šole ni posebej urejenih kolesarskih poti. Prav zaradi tega morajo posebej 

upoštevati prometna pravila, voziti primerno opremljeno kolo, obvezno uporabljati zaščitno čelado 

ustrezne velikosti in imeti kolesarsko izkaznico. Učenci morajo biti videni in previdni pri prečkanju 

ceste.  

 

Ţelimo vam srečen in varen skok v šolske klopi ter veliko zvezdic in petic! 
 

                                                                                                                          Saša Zidanšek Obreza, 

direktorica OU 

___________________________________________________________________________________ 

 

Obvestilo o popisu škode v kmetijstvu zaradi suše 

 
Kmete, ki so utrpeli več kot 30 % škodo po posameznih kmetijskih kulturah zaradi dolgotrajne suše in 

izpolnjujejo pogoje (napoved za kmetijske subvencije, GERK) obveščamo, da bo, po vsej verjetnosti, 

tudi v Občini Tabor potekal popis škode. 

TODA POZOR: Škoda se popisuje po predhodni oceni občinskih in regijskih komisij in po izdanem 

sklepu Vlade Republike Slovenije, ki oceni ali je preseţena najniţja zakonska meja izpada kmetijske 

proizvodnje, da se pristopi k popisu. 
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Bodite brez skrbi, če so pogoji izpolnjeni, boste o času popisa vsi pravočasno obveščeni. Prosimo vas, 

da brez predhodnega obvestila ne hodite na občino in si ne delate dodatnih skrbi. 

Program AJDA v katerega se vnašajo podatki o škodi je narejen tako, da se lahko vpisuje samo škoda za 

pridelke, ki so bili prijavljeni za kmetijske subvencije za leto 2012. O tem boste izvedeli več na 

obvestilu o popisu. 

 

Vid Poznič  

___________________________________________________________________________________ 

 

Projekti 2012 
 

V septembru 2012 se bodo na terenu izvajala naslednja investicijska dela: 
 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 

vas II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška Slatina pred izdajo uporabnega 

dovoljenja 

2. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE TABOR IPI, d.o.o., Rogaška Slatina zaključna faza 
 
 

Na izvedbo se pripravljajo: 
 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1.  Projektna dokumentacija za kanalizacijo Pondor - 

Kapla 

SAVINJA PROJEKT  

projekt v izdelavi 

2. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

 

PGD izdelan 

3. Kanalizacija Ojstriška vas III. faza  obnovitev postopka 

4.  Vzdrţevalna dela odseka ceste Tabor-Loke s 

solarno javno razsvetljavo 

 prijava na razpis 

Obnova in razvoj vasi 

 

     Simon Jan in Lilijana Štor Krebs 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

           ŠTORKLJA NAS od 9. julija do 22. avgusta NI OBISKALA.  
 

 

 

V primeru, da se pojavi, vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z 

veseljem objavili v naslednji številki Novic, na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. 

 

                                                                                                                                            Tatjana Kovče 

 

 

Obvestilo 
 

Našla se je črna majhna denarnica z manjšo vrednostjo hrvaških Kun. Če jo pogrešate, se 

oglasite na Občini Tabor v času uradnih ur. 

 
Tatjana Kovče 
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Javni natečaj 

za izbiro najboljših turističnih spominkov Občine  Tabor  
  

 

Občina Tabor razpisuje javni natečaj za izbor najboljših turističnih spominkov v Občini Tabor. 

Na natečaju lahko sodelujejo spominki in ideje, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo 

kulturno, etnološko, sakralno, zgodovinsko ali geografsko podobo Občine Tabor in jih je 

moţno izdelati v poljubni količini za prodajo ter še niso v prodaji doma ali v tujini.  

Vsak avtor lahko sodeluje na natečaju z največ tremi (3) izdelki oziroma vzorci spominkov.  

 

Strokovna komisija bo izdelke ocenila po naslednjih enakovrednih kriterijih:  

 

1. umetniško-etnološki kriterij (prenos in nadgradnja),  

2. kriterij turistične promocijske vrednosti kraja (predstavitev geografskega področja in 

tematike),  

3. kriterij uporabnosti in dekorativnosti,  

4. komercialni kriterij (vrednost in cena izdelka),  

5. kriterij tehnološkega procesa (ročna ali strojna izdelava),  

6. celovitost izdelave (zgodba, embalaţa,…).  

  

V izbor se bodo uvrstili le spominki, ki odraţajo predloge izdelkov v dejanski velikosti in 

izbranem materialu ter primerno embalaţo, če jo narava izdelka zahteva.  

 

Če izdelek in njegova predstavitev ne vsebuje zgoraj navedenih točk, bo izločen iz ocenjevanja.  

 

Spominki, ki bodo v skupni oceni glede na vsa ocenjevalna merila dosegli največ točk bodo 

prejeli denarne nagrade (neto):  

·         prva nagrada:   200,00 €, 

·         druga nagrada: 100,00 €, 

·         tretja nagrada:    50,00 €. 

  

Na natečaj se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe. Spominke bo v skladu s 

Pravilnikom ocenjevala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje ţupan Občine Tabor.  

  

Nagrajenim spominkom bo omogočena promocija in prodaja v okviru Turističnega društva 

Občine Tabor.  

  

Spominke za natečaj bomo sprejemali v sprejemni pisarni Občine Tabor, Tabor 21, 3304 

Tabor v času uradnih ur, in sicer od 24. 9. 2012 do 23. 11. 2012. 

 

POMEMBNO:  
Vsakemu vzorcu mora biti priloţena zaprta kuverta z napisom NATEČAJ – TURISTIČNI 

SPOMINEK OBČINE TABOR, z naslednjimi podatki:  

 

·         ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonska številka avtorja,  

·         ime izdelka,  

·         kratka opisna predstavitev izdelka (namen, uporabljeni materiali, potek izdelave),  

·         podpisana izjava, da izdelek še ni v prodaji doma ali v tujini,  

·         podpisana izjava, da je spominek avtorsko delo izdelovalca.  

  

Pri prevzemu spominka na Občini Tabor se le-ta označi z enotno šifro, ki jo obdrţi do konca 

razpisa.  

Pri ocenjevanju se upoštevajo končni izdelki turističnih spominkov.  
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Nagrajeni spominki ostanejo v arhivu Občine Tabor in postanejo last Občine Tabor.  

  

Razglasitev rezultatov natečaja bo javna, hkrati z razstavo najbolje ocenjenih spominkov 

v sejni sobi Občine Tabor, rezultati pa bodo objavljeni na oglasni deski Občine Tabor, na 

spletni strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si  in v lokalnem časopisu Novice izpod 

Krvavice. 

   

Prejemniki nagrad bodo morali posredovati svoje podatke – točen naslov, davčno številko in 

transakcijski račun.  

  

Javni natečaj bo objavljen na oglasni deski Občine Tabor, na spletni strani Občine Tabor: 

www.obcina-tabor.si  in v lokalnem časopisu Novice izpod Krvavice. 

  

Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom: 

Saša Zidanšek Obreza, telefon: 03/705 70 82, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si 

____________________________________________________________________________ 
 

 

Obvestilo Centra za socialno delo Ţalec 

 
Obveščamo vas, da bo pisarna Centra za socialno delo Ţalec v prostorih Občine Tabor v 

mesecih september in oktober odprta vsakih  štirinajst dni v mesecu od 8.30 do 11.30 ure: 

- 07. in 21. september 2012 in 

- 05. In 19. oktober 2012. 

Helena Bezjak, direktorica

________________________________________________________________________________ 

 

Pasji dnevnik 
 

Sem pes!!! 

Nekateri mi pravijo capek, drugi mi rečejo čapek, 

tretji me zmerjajo tacek, potem pa mahaj z repom, 

če lahko (kdorkoli te kliče)… Skotil sem se menda 

pred letom dni (pasje ţivljenje je 7 x hitrejše od 

vas! Haha! Hov!) v nekem brez veznem pesjaku, 

bogu za hrbtom. Naenkrat se prebudim na nekakšni 

kmetiji, kjer imajo zelo velikega črnega psa - 

Tarzana. Ovohal me je, mislil sem, da me bo kar 

poţrl!  
 

Tudi pozdravil ga nisem, tako sem se ga bal! Dal 

mi je tačko (veliko taco) na glavo in me je polizal. 

Skočil sem pokonci in ga (skoraj) objel. Skupaj sva 

odkorakala do najinega skupnega doma (pasjega). 

Upam, da bom še drugi mesec z njim …  

Hov, hov! 

TKSm 

_________________________________________ 
 

 

Pojdi 
 

Ne tiraj me v  najin ljubezenski prepad! 

Ne kliči obnemogle sreče še naprej! 
 

Ne misli o brstenju vnovič, ko je vse poţgano! 

Ne moti ritma srca, ki je otrdelo še ob tebi! 
 

Ne čakaj več - in pojdi!! 

 

TKS-m 

_________________________________________ 

 

Tvoje oči 
 

 

Zagledal sem tvoje oči in 

vidim v njih blesk in sijaj 

opojnosti, veselja! 
 

Gledam tvoje oči in 

vidim širjavo bodoče premišljenosti duha, 

prekipevajočega v ognju sreče! 
 

Z mislimi o prihodnosti 

o najinem skupnem izkustvu 

 

počasi ţe dojemam, 

da s tvojim očmi ţe -gledam drugače! 
 

TKS-m 
 

 

 

http://www.obcina-tabor.si/
http://www.obcina-tabor.si/
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Dragi starši! 
 

Počitnice se bliţajo koncu in 3. septembra 2012 se bo znova pričel pouk.  
 

Da bi bili prvi dnevi čim bolj sproščeni, smo vam pripravili nekaj informacij. 
 

     V šolskem letu 2012/13 bomo na Podruţnični šoli v Taboru pričeli s 

poukom ob 8.25. Razporeditev ur pouka bodo dobili učenci prvi dan pouka. 
 

 Prvi dan bo pouk trajal od 8.25 do 12. ure. Takoj po končanem pouku 

bodo organizirani prevozi domov. 
 

 Vozni red in relacije šolskih prevozov so nespremenjene. 

 

Branko Šketa,  

vodja POŠ Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetija Laznik vabi, da nas 

v soboto, 8. septembra 2012 od 9. ure dalje obiščete v naši prodajalni. 
 

Tokrat lahko izbirate med: sveţim svinjskim in govejim mesom, dimljenimi 

klobasami, domačo pašteto, konjskimi salamami… 

Pripravimo vam tudi začinjeno meso za ţar in čevapčiče. 

Ponudimo pa vam tudi domača jajca in skuto. 
 

Najdete nas na spletu: www.kmetija-laznik.si 

Informacije: Adi, 041-543-396 

Vabljeni! 

____________________________________________________________________

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 
 

 

Iskreno se zahvaljujemo sošolkam in sošolcem 

za podarjeni cvetlični nasad in svečko, ki ste jo 

namenili ob 40. obletnici zaključka osnovne 

šole in se s tem spomnili Milana Lekšeta.  
 

Hvala vam. 

                                                

     Lekšetovi 
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Ni smrt tisto, kar loči nas,  

in življenje ni, kar nas druži.  

So vezi močnejše,  

brez pomena zanje so  

razdalje, kraj in čas.  

(M. Kačič) 
 

 

 

ZAHVALA 
 

Ob boleči izgube drage mame 
 

ELICE GROBLER 

iz Ojstriške vasi 

(30. 6. 1946 – 11 .8. 2012) 
 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste s svojo 

prisotnostjo počastili njeno slovo in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, 

darovali cvetje, sveče in svete maše ter izrazili pisna in ustna soţalja. 

Hvala pogrebcem, pogrebni sluţbi Ropotar, gospe Ivanki za govor, pevcem in citrarki za odpete 

pesmi in ţalostinke, gospodu ţupniku za lepo opravljen cerkven obred, Društvu ţena in deklet 

občine Tabor, sekciji ročnih del »Jelke« iz Griţ, sekciji klekljanja Kulturno prosvetnega društva 

Šešče in vsem posameznikom, ki ste nam s svojim delom pomagali pri slovesu od naše drage 

mame. 

Vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu, še enkrat iskrena hvala. 

 

Ţalujoči: vsi njeni 

 
 

Elici v slovo 
 

 

Na taborskem pokopališču smo se 

sedemnajstega avgusta poslovili od Elice 

Grobler. Bil je vroč poletni dan, a kljub temu 

so se solze slovesa počasi sušile z naših lic. 

Elica je bila članica našega društva ţe od 

ustanovitve pred desetimi leti. Delo v  društvu 

je jemala izredno resno. Bila je polna idej in 

novih predlogov. Prizadevala si je, da bi 

društvo uspešno delovalo na področju 

ohranjanja ljudske dediščine, navad in 

običajev. 
 

Elica je imela izreden čut do ustvarjalnosti in 

estetike, kar se je odraţalo v njenih 

kulinaričnih izdelkih, ročnih delih, pa naj je 

šlo za izdelke s pomočjo igle, pletilk, kvačke 

ali klekljanih prtičkov in dekorativnih 

predmetov. Njeni izdelki so izstopali na 

razstavah, etno prireditvah in tudi na 

tekmovanjih, s katerih je prinesla vidna 

priznanja, ki so bila v ponos društvu. 
 

Njeno delo in prizadevanje še toliko bolj 

cenimo, ker ga je kljub bolezenskim teţavam, 

opravljala s takšnim zanosom, odgovornostjo 

in veseljem. Bila nam je in nam bo ostala tudi 

v bodoče velik vzor pri našem delu. Za svoje 

prizadevno delo na področju društvene 

dejavnosti je leta 2008 prejela Zlato plaketo 

občine Tabor. 
 

 

Elica, izredno smo te cenile kot društveno 

kolegico in kot občanko. Ohranile te bomo v 

lepem spominu! 
 

  Društvo ţena in deklet Občine Tabor 
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Zakaj biološko-dinamična metoda 

prav danes? 
 

Naša znanost je omejena na tisto, kar lahko meri, 

šteje, tehta… Pri človeku lahko izmeri vse kar se 

nanaša na fizično telo, ne more pa meriti bolečine, 

ljubezni, vztrajnosti, sočutnosti, delavnosti, 

pravzaprav ničesar, kar je tipično individualno 

človeško. Podobno pri rastlini znanost lahko  

 

zajame snovi, iz katerih je rastlina narejena, ne 

more pa zajeti energij, ki v rastlini delujejo, da je 

rastlina lahko zrasla, da je oblikovala seme, ki bo 

omogočilo obstoj v prihodnjih stoletjih. Znanost 

dela s tem krivico vsemu, kar je ţivega. Zaradi te 

svoje nesposobnosti se je zatekla k trditvi, da 

energije, ki jih ne more zajeti, niso pomembne in 

obravnava in tudi zdravi vse le po prisotnih snoveh 

in s snovmi. 
 

Zdravje pa ni odvisno samo od snovi. Na zdravje 

vplivajo pri človeku tudi okoliščine, v katerih ţivi, 

motivacija za ţivljenje, urejeni ali porušeni odnosi 

v druţini, ali sluţbi, zdravje ruši prazna, s strupi 

obremenjena hrana, zdravje gradi vitalnosti polna 

hrana brez strupov.  
 

Zdravje je utemeljeno v energijah ţivljenja, ki telo 

gradijo, nenehno ohranjajo njegove funkcije, ga 

regenerirajo. Energije ţivljenja se izraţajo kot 

vitalnost po sebi, ki se kaţe v moči in imunski 

odpornosti in v »reproduktivni sposobnosti«. Pri 

rastlini je izraz teh dobro kaljivo seme, pri ţivali 

ali človeku v tem, da ima potomstvo.  Ţivljenjske 

energije v na moderen način pridelanih rastlinah 

usihajo. Pridelana semena zelo slabo kalijo, zaradi 

bolezni je zdravljenje rastlin postalo ţe vsakdanja 

praksa.  
 

Če se vprašamo, zakaj je pri vsem razvoju 

medicine vedno več bolnih ljudi, pridemo pri 

biološko-dinamičnem razumevanju do ugotovitve, 

da je razlog naša hrana, razlog slabe hrane pa način 

pridelovanja.  Hrana je človeku ne le vir substanc, 

temveč tudi vir bolj od substanc pomembnih 

vitalnih in reproduktivnih energij. Moderno, z 

mineralnimi gnojili in strupi pridelana hrana jih 

nima in s tako hrano jih človek ne more dobiti. 

Ameriška debelost, bolezni in sterilnost rastejo z 

uţivanjem na moderen način pridelane hrane. 
 

Moderen način kmetovanja, ki zastruplja naravo in 

peha človeka v bolezni, pa za doseganje visokih 

pridelkov sploh ni potreben. Zakaj smo ga uvedli 

in zakaj ga stroka še vedno spodbuja? Razlog je v 

gospodarskih interesih kemične in farmacevtske 

industrije, ki se je v ozadju zdravljenja rastlin, 

ţivali in človeka razvila in vlaga ogromna sredstva 

v lobiranje, v organiziranje »znanstvenih« 

kongresov, da bi predvsem stroko prepričala v 

tisto, kar hoče prodati. 
 

Biološko-dinamična metoda zagotavlja trajno 

plodnost tal, ekološko ravnoteţje in take pridelke, 

ki so vir zdravja ţivalim in človeku. Zemlji, 

rastlinam, ţivalim in človeku zmore prinašati z 

uporabo preparatov celo novo zdravje. Ta metoda 

je popolna in je točno to, kar potrebujemo mi danes 

in naši zanamci. Je morda narobe to, da bi ob njej 

poraba zdravil drastično padla? 
 

Kar biološko-dinamični in ekološkim metodam 

manjka je potrebna podpora. Moderno kmetijstvo 

uničuje naravo in človeka. Lobisti za ekološke in 

za biološko-dinamično metodo morajo postati 

potrošniki. Vsi tisti, ki bi radi ostali zdravi in ki 

vodijo račune o pravicah svojih otrok. Kupovati bi 

morali le hrano ekološkega ali biološko- 

dinamičnega porekla, saj z vsakim porabljenim 

evrom dajemo nalog za pridelavo enakega 

proizvoda.  
 

Seveda je ekološko pridelana hrana draţja. Res pa 

je tudi, da je potrebujete manj. In res ostaja, da 

imamo, hvala Bogu, še veliko  njiv in travnikov, ki 

čakajo na nas. Kako bi bilo, da si zdravo hrano 

pridelate sami, ali pa k delu po tej metodi 

spodbudite kmeta, ki vas s hrano oskrbuje? Pri 

najbliţjem društvu AJDA dobite za to vso 

potrebno pomoč. 
 

Meta Vrhunc, Ajda Vrzenec 

_________________________________________ 

 

Ob povečani populaciji miši 
 

 

 
 

Miši se pojavljajo na podeţelju in tudi v urbanem 

ter industrijskem okolju. Človeka nadlegujejo ţe 

tisočletja. Poleg tega, da uničujejo pridelek na 

njivah in vrtovi, uničujejo in z urinom ter iztrebki 

kontaminirajo hrano, poškodujejo zgradbe in 

različne napeljave (električne, plinske). 
 

Razmnoţujejo se spolno zrele ţivali ţe po dveh do 

treh mesecih. V gnezdu je navadno od 5 do 6 

mladičev, lahko tudi do 15. V enem letu imajo do 
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100 potomcev. Odrasle ţivali ţivijo tudi do 3 leta. 

Naravni sovraţniki so jim mačke, lisice, ptice in 

kače. Miši lahko pridejo v zaprte prostore ţe skozi 

6 mm reţo - odprtino. Torej ţe skozi slabo tesnjena 

vrata ali okna ali špranjo v zidovih. Miši ne morejo 

shajati brez ljudi. Najdemo jih torej povsod, kjer so 

ljudje. V objektih si najraje dela gnezda na ne 

preveč vlaţnih mestih (tehnološke instalacije, 

dvojne stene, ţivila, itd.). 
 

Miši prenašajo številne parazite: bolhe, uši, 

patogene mikrobe, kot so salmonela, 

leptospiroza… in so kronični nosilci virusa, ki 

povzroča mišjo mrzlico. Virus mišje mrzlice kroţi 

v naravnih ţariščih predvsem med glodavci, med 

mišmi, voluharji in podganami. Ljudje smo le 

naključni gostitelji virusa. Cepiva proti tej bolezni 

za zdaj še ni na voljo. Zato je predvsem pomembna 

splošna in osebna higiena in zatiranje glodavcev, 

oziroma deratizacija.  
 

Preprečevanje okuţbe 

Pomembno je, da glodavcem onemogočimo dostop 

v stavbe, hiše, kleti oziroma naša bivališča. 

Razmnoţevanje glodavcev lahko omejimo s tem, 

da skrbimo za čistočo, ustrezno skladiščimo ţivila, 

pospravljamo ostanke hrane in skrbimo za red v 

kleteh, garaţah in ostalih "priročnih" skladiščih. 

Odpadki zelo očitno privlačijo podgane in miši, kar 

povečuje verjetnost, da pridejo tudi v notranje 

prostore. Miši glodajo, kar pomeni, da jedo le 

majhne količine in pogosto menjajo mesto, kjer si 

iščejo hrano. Prehranjujejo se z vsemi vrstami ţivil 

in se zadovoljijo z vodo, ki je prisotna v ţivilih. 

Predpostavlja se, da se bolezen z glodavca na 

človeka prenese preko vdihavanja delcev izločkov. 

Virus se izloča s sečem, iztrebki in slino okuţenih 

glodavcev. Vsak dan miši izgubijo 100 kocin, 

izločijo 60 iztrebkov ter 2 ml urina. S temi iztrebki 

se okuţi hrana, voda in okolje. Zato je potrebno, da 

preprečimo dostop glodavcem v stavbe, hiše 

oziroma bivališča ljudi. Hrano za ljudi in ţivali pa 

shranjujemo tako, da ni dostopna glodavcem.  
 

Pri čiščenju prostorov in površin, kjer najdemo 

iztrebke glodavcev, njihova gnezda oziroma mrtve 

glodavce, Inštitut za varovanja zdravja 

priporoča naslednje preventivne ukrepe: 
 Pred začetkom čiščenja zaprtih prostorov 

kot so kleti, podstrešja, skednji, hlevi, lope, 

tudi stanovanja, temeljito prezračimo, na steţaj 

odprimo vsa okna in vrata za najmanj pol ure. 

Med prezračevanjem zapustimo prostor.  

 Medtem pripravimo raztopino klornega 

razkuţila, kjer enoto razkuţila, npr. varikine, 

zmešamo z 10 enotami vode. Uporabimo 

lahko pršilke ţe porabljenih čistilnih sredstev. 

Če uporabimo ţe pripravljeno razkuţilo, 

upoštevamo navodila proizvajalca.  

 Površine, kjer so iztrebki ali mrtve miši, 

razkuţimo – dobro poškropimo z razkuţilom 

in pustimo delovati najmanj 5 min. 

 Pri delu roke obvezno zaščitimo z 

rokavicami, priporočljiva je uporaba rokavic iz 

lateksa. Pri čiščenju večjih prostorov, 

skednjev, podstrešij… uporabimo zaščitno 

masko. Razkuţene iztrebke ali mrtve glodavce 

poberemo s papirnato brisačo in damo v 

polivinil vrečko. 

 Po odstranitvi poginulih glodavcev in 

iztrebkov razkuţimo še ostale površine in 

predmete, ki so lahko onesnaţeni in zato 

okuţeni. 

 Po razkuţevanju prostor, če se le da, tudi 

mokro očistimo (z mopom ali krpo in 

raztopino detergenta). Pri čiščenju je zelo 

pomembno, da ne pride do dvigovanja prahu, 

zato odsvetujejo pometanje ali sesanje 

iztrebkov in ostalih površin. 

 Mrtve glodavce, ki ste jih odstranili v 

vrečo, zakopljite v zemljo in posujte z apnom. 

 Po končanem čiščenju dobro operemo in 

razkuţimo čistilne pripomočke. Rokavice, še 

preden jih snamemo speremo in razkuţimo in 

jih odstranimo v vreče za smeti med splošne 

komunalne odpadke. Po čiščenju si dobro 

umijemo roke s toplo vodo in milom. 

 V primeru najdbe velikega števila 

poginulih miši v prostorih, kjer se nahajajo 

rejene ţivali (hlevi), je obvestite pristojnega 

veterinarja. 

 Razkuţevanje se lahko naroči pri 

izvajalcih DDD storitev. 
 

 
Splošen ukrep preprečevanja okuţbe z mišjo 

mrzlico pri ljudeh pa je izogibanje stiku z glodavci. 

Prenos bolezni iz človeka na človeka je zelo redek. 

Prav tako še ni podatka, da bi se s to boleznijo 

okuţile domače ţivali in domači hišni ljubljenčki.  

 

Andreja Ţolnir, KGZS - Zavod Celje 
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NOVA SEZONA TRENINGOV 2012/13 

TAEKWON-DO, KICKBOXING, TAE-BOxing, 

REKREACIJA ZA VETERANE 

 
Taekwon-Do klub Sun Braslovče vabi k vpisu  

v novo sezono vadbe različnih programov borilnih veščin in 

rekreacije za vse, ki ţelijo storiti nekaj koristnega za svoje zdravje, kondicijo, 

samozavest in dobro počutje.  

 
Treningi se pričnejo 3. 9. 2012 in bodo potekali v Športni dvorani Doma 

krajanov na Gomilskem.  

Več info na www.tkd-sun.com!   

 

Simon Jan

________________________________________________________________________________

 

BREZPLAČNE VADBE JOGE  

27. september 2012 

 

TERMIN ČETRTEK 

27. SEPTEMBER 2012 

18:00 - 19:00 
JOGA ZA MOŠKE 

27. SEPTEMBER 2012 

18:00 - 19:00 
DARYOGA 

  

 

v dvorani nasproti Gasilskega doma: OJSTRIŠKA VAS 41 

Za rezervacijo pokličite 040 842 771 
 

www.daryoga.si 
 

Za gibko telo in čisti um! 

________________________________________________________________________________ 

 

Strelska tekma ter  

Šnepova košnja 2012 
 

V nedeljo, 5. avgusta, se je na lovski koči LD 

Tabor odvijalo tradicionalno strelsko 

tekmovanje za prehodni pokal občine Tabor. V 

lepem poletnem dnevu se je v streljanju na 

glinaste golobe, tarčo srnjaka in tarčo 

beţečega merjasca med sabo pomerilo 67 

tekmovalcev, ki so zastopali barve 13 ekip 

lovskih druţin od blizu in daleč ter številni 

posamezniki. Tekmovanje je potekalo varno in 

brez zapletov pod budnim očesom strelskih 

sodnikov ter gledalcev. Tekmovalci so se 

razvrstili po naslednjem vrstnem redu: 
 

Ekipno: 

1. LD OPLOTNICA, 

2. LD BRASLOVČE, 

http://www.tkd-sun.com/
http://www.daryoga.si/
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3. LD TABOR. 
 

 
 

Posamično: 

1. Boštjan Lipar, 

2. Boštjan Sadek, 

3. Polde Travner. 
 

Najboljši tekmovalci so prejeli pokale in  

praktične nagrade, ki sta jih podelila starešina 

LD Tabor Milan Šmit ter predstavnica Občine 

Tabor, občinska svetnica, ga. Marjana 

Pustoslemšek. Utečena ekipa članov domače 

lovske druţine je skrbela, da med tekmovalci 

in ostalimi gosti ni bilo ţeje in lakote. Kuhinja 

„Pri starem merjascu“ je delovala v 

posodobljenih prostorih, zato so kuhinjske 

dobrote še posebej omamno dišale. Za dobro 

razpoloţenje je skrbel Primarij Slapar, ki je po 

končanem tekmovanju poskrbel za prijetno 

nedeljsko popoldne.  
 

 
 

Člani LD Tabor smo v mesecu juliju v 

sodelovanju s Planinskim društvom Tabor, 

Društvom kmečkih ţena in deklet ter druţino 

Zabrloţnik v okviru Zajčevih dni organizirali 

ţe šesto ročno košnjo Šnepove košenice. Na 

majhnem travniku sredi gozda se je letos 

zbralo 17 koscev ter precejšnje število 

gledalcev. V prijetnem vzdušju je ročna košnja 

potekala gladko in brez zapletov, kljub temu, 

da se trava v vročem popoldnevu ne reţe tako 

kot v ranem jutru, ko se na njej leskečejo   

kapljice rose. Pri vsakoletni košnji Šnepove 

košenice poudarjamo, da gre na eni strani za 

dejanje, s katerim ţelimo poudariti pomen 

ohranjanja košenic kot izjemnega 

ţivljenjskega prostora nekaterih ogroţenih 

rastlinskih in ţivalskih vrst ter na drugi strani 

za prikaz kmečkega opravila naših prednikov. 

Kljub napornemu opravilu med delom nismo 

trpeli pomanjkanja, saj so za nas skrbeli člani 

druţine Zabrloţnik ter članice društev.  
 

 

Letos smo košnjo Šnepove košenice končali 

kot se spodobi. V goste smo povabili člane 

Moškega pevskega zbora Pevskega društva 

Tabor, ki so po opravljenem delu zapeli nekaj 

slovenskih narodnih pesmi. Ob koncu smo se 

vsi skupaj odpravili na Zajčevo kočo na 

odličen srnjakov golaţ izpod kuhalnice 

mojstra Danija ter prijazno gostoljubje 

planincev na Zajčevi koči. Tudi letos smo 

poskrbeli, da smo bili kosci v „visoki“ travi 

dobro vidni. Za priloţnostne majice smo 

poskrbeli člani LD Tabor ter Veterinarska 

ambulanta Farma, za kar se jim ob tej priliki 

najlepše zahvaljujem. 
 

 

Janez Černec 

 

javascript:;
javascript:;
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  vabi k sodelovanju 
 

NOVE PEVKE IN PEVCE 
 

Ne zapravljajte svojega talenta za prepevanje pod tušem, 

temveč se nam pridruţite in uresničite svoje pevske ţelje.  

Z nami je vedno veselo! 

 
Naša prva vaja bo v petek, 7. septembra 

2012, ob 19.30 v Društveni sobi Doma 

krajanov v Taboru.   
 

Dodatne informacije po elektronski pošti 

pevsko.drustvo.tabor@gmail.com ali telefonu 

041 647 051 (zborovodkinja  

mag. Špela Kasesnik).  

 
Vabljeni! 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Medţupnijsko peš romanje  

k Materi Boţji v Petrovče 
 

Po uspešnem peš romanju k Mariji Pomagaj na 

Brezje se mi je porodila misel, da bi lahko peš 

poromali tudi k baziliki Matere Boţje v Petrovče. 

To je romarska cerkev nove Celjske škofije in je 

prav, da jo večkrat obiščemo.  
 

 
 

Po posvetu z romarko z Gomilskega, Marijo 

Oroţim, sva za to pot izbrali praznik Marijinega 

vnebovzetja, veliki šmaren, to je 15. avgust, ter o 

najinem načrtu obvestili tudi sosednje ţupnije. 
 

 
 

 

 Prvi romarji smo se pred ţupnijsko cerkvijo v 

Taboru zbrali nekaj minut pred peto uro zjutraj, še 

v trdi temi. Iz minute v minuto je raslo 

presenečenje, saj se nas je zbralo kar devetnajst 

romarjev iz naše ţupnije, najmlajši med nami je bil 

desetletni Dani Šmit.  
 

Pridruţile  so se nam tudi tri romarke z Vranskega 

in po kratki izročitvi v Marijino varstvo smo 

pogumno stopili na pot. V jutranjem hladu in 

prebujajočem dnevu, je bil korak lahek in kmalu se 

nam je pri kriţu pred Grajsko vasjo pridruţilo še 

deset romarjev z Gomilskega. Tam nas je čakalo  

drugo zelo prijetno presenečenje. Na lesenem 

mostu je bilo s kredo zelo lepo napisano 

»SREČNO ROMARJI«. Hvala neznancu, ki ni 

mogel z nami, za to ganljivo gesto. 
 

Ob prijetnem klepetu in občudovanju sončnega 

vzhoda smo hitro prišli do Aninega doma v 

Preboldu, kjer nas je prijazno in gostoljubno 

sprejel g. ţupnik Damjan Ratajc in dve romarki iz 

preboldske ţupnije. Po kratkem oddihu smo zapeli  

Marijino pesem, prejeli romarski blagoslov in 

nadaljevali pot skozi Sv. Lovrenc do mostu čez 

Savinjo v Šeščah, kjer se nam je nepričakovano 

pridruţilo še šest romarjev iz šempetrske ţupnije. 

Navdušeni in dobro razpoloţeni smo pot 

nadaljevali po lepo urejeni stezi ob Savinji, v senci 

drevja in ob ţuborenju reke. S pesmijo in tkanjem 

mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
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prijateljskih vezi med petimi ţupnijami, smo ob 

deveti uri prispeli do bazilike v Petrovčah. 
 

Štiri ure prijetne hoje je hitro minilo, mi pa smo 

kar v en glas rekli, da drugo leto spet gremo, saj je 

bila sv. maša, ki jo je daroval celjski škof, dr. 

Stanislav Lipovšek, zaradi truda, ki smo ga vloţili 

v pot, nekaj posebnega! 
 

V molitvi smo se spomnili vseh, ki iz različnih 

razlogov niso mogli z nami. 

 

Damijana Lukman 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST ČEMŠENIK 
 

prireja 
 

v soboto, 8. septembra 2012, ob 11. uri 
 

PRAZNOVANJE OB 35. OBLETNICI  

PRVEGA KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS ČEMŠENIK 

na domačiji Zgornji Krvavičnik na Vrheh. 
 

Za dobro voljo bo skrbel Ansambel Bojana Kudra. 
 

Vabljeni! 

                                                                              druţina Kuder 
 

        
 

Prireditve v septembru 2012 

 
nedelja, 30. september, ob 8. uri 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 
 

 

Kozlu se ogni spredaj, konju zadaj, hudobneţu pa od vseh strani. (ruski pregovor) 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. 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. 
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