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Vilko Jazbinšek, župan 

 

Nepremičninski davek dober za državljane in slab za župane…!? 

 
Nedavna izjava predsednice vlade, ki nazorno izkazuje težnje aktualne vlade po popolni centralizaciji države, ki je končno 

spoznala vzrok sedanje krize v Sloveniji. Ta se očitno skriva na periferiji in podeželju, kjer zapravljivi župani gradijo 

kanalizacijo in vodovode, vrtce in šole. Le čemu, saj je tega v Ljubljani dovolj, pridite vsi v vrtec, v šolo in službo k nam. 

Le kaj vam bo asfalt, ki kvari naravno idilo podeželja, vodovod na pipi je zgolj nevarnost za pojav legionele, WC na 

štrbunk pa je vendarle ena najpristnejših kulturnih dediščin podeželja, ki se s kanalizacijo in čistilnimi napravami samo 

oskrunja. 

 

Tako nekako je razumeti naše državne voditelje, ki tudi podpirajo, da banke, pošte, trgovine in državni uradi odhajajo s 

podeželja, saj delniški dobički ne prinesejo dovolj v državni in zasebni žep.  

 

Potrebe ljudi na podeželju in izven mestnih središč jih niti ne zanimajo, saj so s prihodom v belo Ljubljano že zdavnaj 

pozabili od kod so njihove korenine. Začelo se je pravzaprav že s tem, ko so zabrisali župane iz parlamenta, da v našem 

najvišjem zakonodajnem hramu niso težili z lokalnimi problemi. Zdaj so »odvzeli« županom še edini izvirni lokalni davek 

in ga usmerili v prestolnico, če pa bo kaj ostalo, bodo to podarili nazaj na lokalni nivo. Zato tudi takšen naslov tega 

uvodnika, ki dejansko »jemlje« županom, ni mi pa jasno, zakaj predsednica vlade misli, da so zaradi tega veseli državljani 

— davkoplačevalci!? 

 

Morda je imela v mislih blažen občutek davkoplačevalca, ki bo sedaj plačeval višji davek direktno svoji ljubljeni državi, 

namesto svojemu osovraženemu županu, ki potem tako ta denar nespametno sfrčka za nepomembne stvari. 

 

Spoštovane soobčanke in soobčani, oprostite moji drznosti, da se javno zgražam nad takšnimi izjavami naših voditeljev, 

saj običajno želim stvari vendarle prikazovati s pozitivne strani. Vendar sem tudi sam samo človek – zgrožen 

davkoplačevalec in užaljeni župan.  
 

 

 

Vilko Jazbinšek, župan 

 
 

 

 

 

 

 
 

                      ...da štorklja v zadnjih tednih ni priletela v naše kraje.  
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Iz županovega kabineta 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih 

bomo z veseljem objavili v naslednji številki Novic, 

sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. 

 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
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Projekti 2013 
 

Aktivnosti v mesecu novembru 2013: 

 
 

 

  

zap. 

št. 

  

vrsta projekta 

  

izvajalec 

  

stanje 

1. Kanalizacija Ojstriška vas II. faza IPI, d.o.o., Rogaška Slatina v obratovanju 

2. Čistilna naprava Tabor IPI, d.o.o., Rogaška Slatina v obratovanju 

3. 
Energetska sanacija objektov Občine 

Tabor 
Santosa d.o.o., Ljubljana izvedeno 

4. 

Rekonstrukcija ceste LC 490202 

Loke-Ojstrica 

 

Sekopt d.o.o. 

delno izvedeno v 2012, 

nadaljevanje del okt/nov 2013 

sredstva iz razpisa za ukrep 322 

pridobljena – črpanje v 2014 

5. 
Rekonstrukcija ceste JP 992392 

pri Ton' - Konjščica  

delno izvedeno v 2012, 

nadaljevanje v 2014 

6. Kanalizacija Tabor jug 
skupna prijava občin 

Spodnje Savinjske doline 
v zaključni fazi 

7. Obnova transportnega vodovoda Tabor jug 

skupen projekt Občin 

Braslovče, Prebold in Tabor, 

dela izvaja Plima d.o.o. 

izvedeno 

 

Na izvedbo se pripravljajo: 

  

  

zap. 

št. 

  

vrsta projekta 

  

izvajalec 

  

stanje 

1. 
Projektna dokumentacija 

za kanalizacijo Pondor - Kapla 
SAVINJA PROJEKT 

Projektna dokumentacija PGD  

v izdelavi 

 

2. 
Projektna dokumentacija 

za komunalno ureditev naselja Tabor jug 

RRD, Regijska 

razvojna družba, d.o.o. 

 pridobivanje gradbenega 

dovoljenja 

3. Kanalizacija Ojstriška vas, III. faza 
 

Potrebna obnovitev projektne 

dokumentacije 

4. Javna razsvetljava in pločnik Tabor jug    Začasno ustavljen 

 

Simon Jan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikarije, rimarije, pisarije 

 
Odtrgaj skalo greha 

s svojega srca! 

Daj srcu zopet svoj ritem 

dobrote, 

ki jo je bilo navajeno! 

 

Odmisli svoje dvome 

in poglej resnici v oči. 

Odženi sliko fantazije, 

ki ti ne ustreza 

in ponovno svobodno – 

zadihaj! 

 

 

Plavolasi lasje ji padajo 

na žareči obraz. 

Z razširjenimi rokami pleše 

po upogajočemu se mahu 

sredi sijoče jase, 

obsijano s srebrnino poletne lune. 

 

Prišel je človek, 

ki ji je ostal vedno zvest, 

poln še žareče, nedoumljive 

ljubezni 

do njenega srca. 

Prišel je končno, 

po toliko letih! 

Držal je obljubo, 

držala je obljubo in 

sedaj ne ve, kam bi s srečo, 

ki ji prekipeva iz njenega 

telesa. 

 

Po dolgem času – 

srečna! 

 

TKsm 

Sreča 

Spusti stran od 

sebe strahove, 

ki jih ni… 

poglej pred sabo 

in se odloči – 

za prihodnost, 

ki je tebe 

vredna! 

 

TKsm 

 

Greh 
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Zaka
’
 pa ne v vrtcu 

 

 

Zaka' pa ne v vrtcu 

 

V okviru prvega obogatitvenega dne so se nam predstavili člani ansambla Zaka
’
 pa ne. Pevka Ljubica nam je predstavila 

skupino in vodila program. Harmonikar Gašper, kitarist Drago in kontrabasist Blaž so nam predstavili svoja glasbila, ki so 

nas močno pritegnila. Za nas so pripravili glasbene igre, v katere smo bili vključeni vsi. Še sprva zelo zadržane malčke so 

pritegnili k 

poslušanju in 

plesu, tako da 

so pozabili 

jokati. 

Zaigrali so 

nam nekaj 

otroških 

ljudskih 

pesmi, seveda 

pa ni šlo brez 

glasbene želje 

otrok »Ti 

moja rožica«, 

ki nas je 

dobesedno 

dvignila na 

noge. Za 

zaključek 

bogatega dopoldne pa smo se dodobra ogreli ob Račkah. Tako je minil prvi obogatitveni dan, ki nam bo še dolgo ostal v 

lepem spominu. Zato se moramo zahvaliti članu ansambla, gospodu Blažu Lesjaku, očetu dveh naših varovancev, ki je 

srečanje tudi organiziral. Še enkrat iskrena hvala. Res ste nam polepšali dan. 

Renata Košica  

Iz vrtca in šolskih klopi 
Gasilci na obisku v vrtcu 

 
V mesecu požarne varnosti potekajo številne 

aktivnosti, ki nas ozaveščajo o delu in 

požrtvovalnosti gasilcev. Tudi naš vrtec so 

obiskali gasilci PGD Ojstriška vas – Tabor in nam 

predstavili svoje poslanstvo. Najprej so nam 

priskočili na pomoč pri izvedbi poskusne 

evakuacije, ki nam je odlično uspela. V 

nadaljevanju smo si ogledali prikaz gašenja 

požara z gasilsko cisterno in gasilsko vajo 

Pionirček, v izvedbi osnovnošolcev. Za zaključek 

pa smo se strokovne delavke preizkusile v gašenju 

začetnega požara z gasilnim aparatom, kar je bila 

za mnoge prva tovrstna izkušnja. Veliko smo 

videli in doživeli ter se mnogo novega tudi 

naučili. Za to se moramo zahvaliti gasilcem PGD 

Ojstriška vas – Tabor, še posebej gasilcu Petru 

Jezerniku, ki je bil glavni akter in vodja celotne 

intervencije. Hvala vsem. 

 

Renata Košica in Mojca Lobnikar 
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Dejavnosti ob slovenskem tradicionalnem zajtrku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na enoti vrtca Tabor smo se dogovorile, da teden 

posvetimo čebelam in ga zaključimo s tradicionalnim 

zajtrkom. V četrtek, 14. 11. 2013, smo se vse skupine 

odpravile na krajše ekskurzije. Mlajši otroci do g. 

Nemivška v Taboru, starejši skupini otrok pa do 

čebelarskega muzeja v Ojstriški vasi, kjer sta jih sprejela 

ga. Pepel in g. Gržina. Vsem otrokom je bila predstavljena 

čebelarska dejavnost na njim razumljiv način.  Pripravile 

smo tudi obogatitveni dan, kjer smo otrokom ponudile 

plesno dramatizacijo Čebele in medvedje, ki so jo ustvarili 

otroci oddelka 5-6 let z vzgojiteljicama Matejo Jezernik in 

Nives Orehovec. Da pa je dan minil v glasbeno-plesnem 

vzdušju, smo vsi otroci tudi zaplesali v vlogi čebelic in 

medvedov. 

 

Ida Vodušek in Mateja Jezernik 

Športni dan 

 
V sredo, 9. 10. 2013, smo imeli učenci 1. triletja POŠ 

Tabor drugi športni dan. S kombijem smo se odpeljali 

na Vransko ter se priključili vranskim učencem. Odšli 

smo v športno dvorano Vrana ter se preoblekli. 

Razdelili smo se v štiri skupine. Vsaka skupina je imela 

drugega učitelja. Preizkusili smo se v štirih športnih 

disciplinah. To so bile plezanje po plezalni steni, skok v 

daljino, poligon in plezanje po vrveh. Tekli bi tudi 60 m 

in 600 m, vendar nas je presenetil dež, zato je tek 

odpadel. Ker je bilo to tekmovanje hkrati tudi za Zlati 

sonček (prejmemo diplome in medalje), smo se vsi zelo 

potrudili. 

   

Meni so bile všeč vse discipline. Ker sem imela pred 

kratkim zlomljeno roko, nisem plezala po plezalni steni. 

Po opravljenih nalogah se je vsak lahko še malo poigral 

ali potelovadil. Zabavali smo se in se imeli lepo.  

   
Špela Marko, 3.c  

POŠ Tabor 

Osmošolci na Šentjoštu 
 

V ponedeljek, 14. 10. 2013, smo se učenci 8. razreda 

OŠ Vransko-Tabor odpravili na planinski pohod na 

Šentjošt. 

  

Zraven nas so se odpravile štiri učiteljice. Nekateri so 

bili zelo hitro gor, saj so bili polni energije, drugi smo 

se povzpeli s počasnejšim tempom. Vzpenjali smo se 

približno dve uri in pol. Ko smo prispeli na cilj, smo 

pomalicali, poklepetali in se spočili. Do šole smo se 

odpravili po drugi poti, ki nam je bila bolj znana in 

tako smo v šolo prispeli hitreje. Pohod nam je bil 

vsem zanimiva, a tudi zelo naporna izkušnja.  

   

Brina Lencl, 8. a 

POŠ Tabor 
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Požarna vaja 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 10. 2013 smo imeli na POŠ Tabor 

prvo uro slovenščino. Končali smo s 

slovenščino in na urniku je pisalo, da 

imamo  matematiko. V razred je 

vstopila učiteljica in je rekla  naj  

pokažemo nalogo. Tedaj se je oglasil 

zvočnik. Obveščali so, da imamo 

požarno vajo in naj takoj zapustimo 

šolo. Hitro smo se postavili v kolono in 

odhiteli na šolsko igrišče. Učiteljica nas 

je preštela, bili smo vsi!  

 

Tam so nas že čakali gasilci. Ko smo se 

zbrali vsi učenci taborske šole, so 

gasilci PGD Ojstriška vas – Tabor 

začeli prižigati ogenj, da bi nam 

pokazali gašenje v praksi. Dolgo so ga 

prižigali, ampak  potem  jim je uspelo. 

Dobro je gorelo in nato so napeljali cev 

in začeli  gasiti. Pogasili so ogenj.   

 

Poklicali so učence – mlade gasilce, ki 

hodijo na gasilske vaje. Postavili so se v 

kolono in predstavili disciplino s katero 

tekmujejo: odšli so k vedrom. Tekli so 

do brentače in vanjo vlili vodo in to so 

ponovili. Naslednji je začel ciljati v 

palico. Na palici pa je  bila steklenica. 

Bili so zelo uspešni. Po končani vaji 

smo se vrnili v učilnice k pouku. 

 

Upam, da nam nikoli ne bo treba zares 

bežati iz goreče šole. 

Petra Kreča, 4. b 

POŠ Tabor 

Ekskurzija v Postojno 

 
V sredo, 6. 11. 2013, smo se učenci 4. b odpravili na ekskurzijo v Postojno. 

Vmes smo se ustavili na počivališču Lom in pomalicali. 

 

V Postojni smo si najprej ogledali Predjamski grad. Posebnost tega gradu je, 

da ga sestavljata predjamski in jamski grad. Izvedeli smo zgodovino gradu 

ter zanimivo legendo o vitezu Erazmu. Nato smo odšli v Vivarij, v katerem 

smo najprej videli  veliko vrst metuljev sveta. Ogledali smo si  posnetek o 

nastanku Zemlje. Sprehodili smo se po učni jami, kjer smo z žepnimi 

svetilkami svetili v akvarije in terarije ter videli veliko jamskih živali. Nato 

smo odšli na kosilo, ki je bilo zelo dobro. Po kosilu smo se sprehodili do 

Postojnske jame. Najprej smo se peljali z vlakom 3 km, bilo je zelo 

zanimivo. Ko smo prišli na postajo, nas je tam čakal vodič. V jami smo se 

najprej povzpeli na najvišjo goro v jami, nato pa smo si ogledali špagetno,  

belo in rdečo dvorano. Videli smo 

kapnike in stebre ter na koncu 

znamenito človeško ribico. Nato pa 

spet na vlak. Nekateri smo se 

večkrat sklonili, ker smo se ustrašili, 

da se bomo zadeli v nizek rov. 

Videli smo mogočno reko Pivko. 

Odpravili smo se do 400 let starega 

mlina. Tam smo videli več vrst žit 

ter kako mlinska kolesa meljejo 

moko. Po ogledu smo imeli čas za 

»šoping«. Nato smo vstopili na 

avtobus. V Tabor smo se vrnili še le 

ob 18. uri. Dan je hitro minil in imeli 

smo se super. 
 

 

 

Filip Lukman, 4. b 

POŠ Tabor 
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Kulturni dan v Ljubljani 

 
V četrtek, 21. 11. 2013, so 

imeli učenci 1. triade 

Osnovne šole Vransko - 

Tabor tradicionalni kulturni 

dan v Ljubljani.  

 

V Lutkovnem gledališču 

Ljubljana so si ogledali 

dramsko predstavo avtorja 

Borisa A. Novaka, Mala in 

velika luna. Režiral jo je 

Vinko Möderndorfer. Zgodba 

je govorila o mali Luni, ki se 

ji mudi postati velika Luna. 

Ko odraste, spozna, da ji 

njena okolica ne dopušča več 

naivne igre in brezskrbnosti. 

Želi si nazaj v otroštvo, kar ji 

je tudi omogočeno, saj ima le 

Luna srečo, da se lahko veča 

do polne Lune in nato 

zmanjša nazaj v ščip. Luna 

lahko vsak mesec zbeži nazaj 

v otroštvo.   

 

Po predstavi so se sprehodili do Cankarjevega doma, kjer so si prvič ogledali knjižni sejem. Med sprehodom so si ogledali 

ljubljansko tržnico, mostove preko Ljubljanice, kip Franceta Prešerna in parlament. 
 

 

 

 

Marjeta Terbovšek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihaja veseli december in z njim tudi čas pirotehnike 

 

Če boste kupovali 

pirotehnične izdelke, 

vedite, da mora vsak 

pirotehnični izdelek 

biti označen v 

slovenskem jeziku in mora vsebovati navodila za varno 

uporabo. Priporočamo vam, da kupujete pirotehnične 

izdelke le pri pooblaščenih trgovcih za prodajo 

pirotehničnih izdelkov na drobno. Ti so strokovno 

usposobljeni za tovrstno prodajo in vam lahko svetujejo, 

zato vam nakup pirotehničnih izdelkov pri preprodajalcih 

(npr. na tržnici) odsvetujemo. Glede na slabo prakso iz 

preteklost, ti izdelki niso bili označeni v skladu z 

zakonom in podzakonskimi akti in niso bili opremljeni z 

navodili za varno uporabo v slovenskem jeziku, tovrstna 

prodaja pa je tudi prepovedana, kar pri nadzorih 

ugotavljajo za to pristojni inšpektorji. 

 

Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, 

katerih glavni učinek je pok (npr. pasje bombice), je 

podvržena strožjemu režimu. Prodaja le-teh je dovoljena 

le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je 

dovoljena samo v času od 26. decembra do 2. januarja. 

Tovrstnih izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih 

stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih 

prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za 

potniški promet in na površinah, na katerih potekajo 

javna zbiranja. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih 

izdelkov kategorije 2 (npr. petarde) in 3, katerih glavni 

učinek je pok, je v Republiki Sloveniji strogo 

prepovedana. 

 

Zaradi nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov za 

osebe, ki niso strokovno usposobljene, je njihov nakup 

pogojen z določeno starostjo. Mladoletnikom do 14. 

oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati 

Prejeli smo 
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pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom 

staršev ali skrbnikov. Obenem je prepovedana predelava, 

uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter 

preprodaja pirotehničnih izdelkov. Glede na statistiko je 

največ poškodb ravno pri tovrstni prepovedani uporabi 

izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili 

kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa. 

Prodajalec sme od fizične osebe, za katero se domneva, 

da ni dovolj stara za nakup določenega pirotehničnega 

izdelka, zahtevati, da dokaže svojo starost z osebnim 

dokumentom. 

 

S prodajo tovrstnih izdelkov se lahko ukvarjajo pravne 

osebe oziroma podjetniki, ki izpolnjujejo splošne pogoje 

za poslovanje in posebne pogoje. Proizvodni, prodajni in 

skladiščni objekti za pirotehnične izdelke morajo biti 

zgrajeni in opremljeni tako, da so zagotovljeni varstvo 

pred požarom, varovanje življenja in zdravja ljudi, 

premoženja ter varstvo okolja. Podrobnejši predpis, ki to 

ureja, je Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih 

so eksplozivi ali pirotehnični izdelki. Z dejavnostjo se 

lahko začne, ko je izdano posebno dovoljenje pristojnega 

organa. Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov 

ali pirotehničnih izdelkov, promet z eksplozivi, trgovino 

na debelo s pirotehničnimi izdelki ter dejavnost izvajanja 

ognjemetov je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve 

RS. Za izdajo dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi 

izdelki na drobno je pristojna upravna enota, kjer se 

opravlja trgovska dejavnost.  

                                                               

           Simona Stanter, načelnica 

 

 

 

 

 

Začetek gradnje Urgentnega centra Celje 

 

Konec oktobra 2013 je Ministrstvo za zdravje podpisalo 

pogodbo za izgradnjo Urgentnega centra Celje (UCC), ki 

je del nacionalnega projekta »Mreža urgentnih centrov«. 

S tem je bil izpolnjen še zadnji pogoj za začetek gradnje 

prvega slovenskega urgentnega centra, ki ga bo delno 

financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. 

 

Nov Urgentni center Celje bo stal na mestu pritlične etaže 

načrtovane nadomestne novogradnje, ki se ji je morala 

bolnišnica zaradi finančne situacije v državi začasno 

odpovedati. Z njim bo naša bolnišnica pridobila približno 

1.500 m
2 

novih površin za delovanje urgentnega centra. V 

novih prostorih bodo: dve triažni ambulanti za 

predbolnišnično enoto, štirje prostori za kirurške 

ambulante, ambulantna operacijska soba, mavčarna, dva 

reanimacijska prostora, operacijska dvorana, 

rentgenološka in CT diagnostika, opazovalna enota s 7 

posteljami (za intenzivno nego) ter opazovalna enota z 8 

posteljami za internistične bolnike.  

Nov Urgentni center Celje bo stal na prostoru med 

vzhodnim podaljškom Gizeline bolnišnice in stavbo 

Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. 

 

Vrednost investicije, ki se izvaja v okviru Operativnega 

programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Gospodarsko 

razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Mreža 

urgentnih centrov, je 9,6 milijonov evrov. Delno jo iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj financira 

Evropska unija. Vrednost nepovratnih sredstev znaša 

približno 6,2 milijona evrov, pri čemer je 85 % 

nepovratnih sredstev namenskih sredstev EU, ostalih 15 

% nepovratnih sredstev pa je slovenska udeležba za 

sofinanciranje kohezijske politike. Podpisana pogodba za 

gradbeni del in vgradno opremo znaša 7,6 milijonov 

evrov. Za premično medicinsko opremo bo javno naročilo 

še treba izvesti. Nov Urgentni center Celje (UCC) mora 

biti zaradi črpanja evropskih sredstev končan do konca 

leta 2014. 

 

Ker bo novi urgentni center umeščen v samo središče 

bolnišničnega kompleksa, bo gradnja močno posegla v 

ustaljeno prometno ureditev na območju bolnišnice. 

Gradbišče bo namreč zasedlo celotni prostor med 

vzhodnim podaljškom Gizeline bolnišnice in zgradbo, v 

kateri je Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska 

stanja ter travnik, na katerem so zdaj potekali nujni 

helikopterski prevozi. Tako bo prekinjena prometna 

povezava med uvozom v bolnišnični kompleks z 

Oblakove ulice in stavbo, v kateri je danes Urgentni 

center bolnišnice. Prav tako s tega uvoza ne bo več 

dostopna urgentna ambulanta Otroškega oddelka.  
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Kakšne so možnosti za preusmeritev lastne kmetije v ekološko kmetovanje ? 
 

Preusmeritev kmetije v ekološko kmetovanje je proces, v katerem na kmetiji prilagodimo kmetovanje zahtevam ekološkega 

kmetovanja. Tako rečemo obdobju, ko kmetija prilagaja način kmetovanja, obdobje preusmeritve, ki ob zaključku in uspešni 

prilagoditvi kmetovanja, kmetiji omogoča na osnovi pridobljenega certifikata, s strani pooblaščene kontrolne organizacije,  

Začasna prometna ureditev. 

Za zagotavljanje nemotenega delovanja bolnišnice ter 

oskrbovanja vseh njenih delov je za čas gradnje 

urgentnega centra pripravljena začasna prometna 

ureditev, ki bo začela veljati po odprtju novih prometnih 

poti in postavitvi gradbišča. Nove uvoze na območje 

bolnišnice in prometno signalizacijo na občinskih cestah 

bo v skladu z dogovorom zagotovila Mestna občina 

Celje. 

 

Glavna prometna pot do sedanjega bolnišničnega 

urgentnega centra (vhod št. 6) bo potekala po novo 

odprtem odcepu iz Kersnikove ulice (UVOZ A). Po isti 

poti bo dostopna tudi Urgentna ambulanta na Otroškem 

oddelku (vhod št. 14). Po novem odcepu iz Kersnikove 

ulice bo potekala tudi vsa potrebna dostava službam, ki 

so locirane na tem, vzhodnem delu bolnišničnega 

območja. Oba dostopa bosta omejena z zapornico, ki jo 

bo ves čas nadzoroval vratar. Vsa vozila, ki bodo na teh 

točkah vstopala na območje bolnišnice, ga bodo večino 

časa gradnje zapuščala skozi izvoz na krožišče na 

Kersnikovi ulici (IZVOZ B). 

 

Današnji glavni uvoz na območje bolnišnice 

(UVOZ/IZVOZ C), ki stoji na Oblakovi ulici, bo v času 

gradnje namenjen gradbišču. Pacienti bodo po njem 

dostopali do urgentne ambulante Ginekološko-

porodniškega oddelka (vhod št. 9) in urgentne ambulante 

Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja (nov 

vhod). Asfaltirano parkirišče na desni strani tega uvoza 

bo poslej proti plačilu namenjeno pacientom in njihovim 

svojcem ter drugim obiskovalcem bolnišnice. Tisti 

zaposleni, ki so doslej parkirali na območju bolnišnice se 

namreč vsi s svojimi vozili umikajo z območja 

bolnišnice. Ker bo po tej poti potekala tudi vsa potrebna 

dostava službam, ki so locirane na zahodnem delu  

bolnišničnega območja, bo ob Ginekološko-porodniškem 

oddelku narejen enosmerni odcep na Ipavčevo ulico 

(IZVOZ D), po katerem bo potekal izvoz iz zahodnega 

dela bolnišničnega območja.    

 

Bolniki, ki bodo v bolnišnico prihajali na nenujne 

preglede ali posege, in jih bodo tja pripeljali drugi, bodo 

do glavnega vhoda na bolnišnično polikliniko lahko 

dostopali z Ljubljanske ceste (UVOZ/IZVOZ E). 

Parkiranje tam ne bo mogoče, saj bo omejeno parkirišče 

pred stavbo namenjeno le reševalnim vozilom na 

neinterventnih vožnjah. Na vseh uvozih bodo promet 

nadzirali vratarji.      

  

Začasna prometna ureditev bo začela veljati po 

vzpostavitvi novih prometnih povezav na Kersnikovo in 

Ipavčevo ulico, predvidoma v začetku decembra 2013.    

Gradbišče Urgentnega centra in pripadajoče zunanje 

ureditve bo občasno poseglo tudi v površine, po katerih 

bo potekal začasni promet na bolnišničnem območju. Vse 

spremembe bo bolnišnica sproti objavljala na svoji 

spletni strani www.sb-celje.si, s spremembami pa bodo 

obiskovalce seznanjali tudi vratarji na uvozih.  

 

Nova prometna ureditev bo posegla v večdesetletne 

ustaljene navade in kdaj morda povzročila nekaj zmede 

ali slabe volje. V Splošni bolnišnici Celje bomo naredili, 

kar je v naših močeh, da bodo spremembe čim manj 

vplivale na delovanje bolnišnice in izvajanje zdravstvene 

oskrbe pacientov.     

 

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon. 

Vodja službe za odnose z javnostmi 

Splošna bolnišnica Celje 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.sb-celje.si/


 
9 

Interesne povezave na področju ekološkega kmetovanja: V Sloveniji je tudi vse več interesnih povezav, ki nudijo 

svojim članom informacije o ekološkem kmetovanju. Tako so organizirana številna regijska združenja ekoloških kmetov, 

kot tudi Zveza Biodar na nivoju Slovenije, biodinamična društva Ajda in drugi. Na področju savinjsko-koroške regije 

deluje Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev deteljica. Tudi tu se lahko oskrbite z informacijami. Predvsem 

pa je pomembno, da ne ostane nerešena nobena dilema ali vprašanje, saj ugotavljamo, da se v praksi včasih pojavljajo 

določene napačne razlage zahtev ekološkega kmetovanja in s tem onemogočajo odločitev na osnovi jasnih in pravih 

informacij.  

  

Glavne zahteve pri rastlinski in živinorejski proizvodnji; 

RASTLINSKA PROIZVODNJA 

+ Organska (živinska ali rastlinska) gnojila — kompostiran hlevski gnoj, rastlinski material,... 

+ Dovoljena gnojila v ekološki pridelavi 

+ Preprečevanje razvoja škodljivcev in bolezni (kolobar, ustrezne sorte, varstvo rastlin na osnovi dovoljenih 

pripravkov za ekološko kmetovanje,...) 

+ Ekološka semena in sadike 

+ Brez gensko spremenjenih organizmov 

 

ŽIVINOREJSKA PROIZVODNJA 

+ Reja prilagojena ekološkim zahtevam posameznih vrst živali (prosta reja, izpust, paša…) 

+ Majhne kmetije do 20 GVŽ iz govedi (izjema – paša), ureditev zimskega izpusta, ustrezen hlev, možnost 

privezovanja govedi v zimskem času 

+ Ekološka krma 

+ Upoštevanje zahtev za posamezne vrste živali (kokoši, prašiči, govedo,…) 

 

 

uporabo naziva ekološka kmetija in prodajo pridelanih pridelkov in izdelkov z oznako ekološki. Odločitev naj temelji na 

osnovi korakov, ki so navedeni v nadaljevanju članka. 

 

Zbiranje informacij: V fazi pred preusmeritvijo je najpomembnejša prava in realna informacija, na osnovi katere se boste 

nato na kmetiji lahko odločili. Viri informacij so lahko različni. Tako lahko informacije najdete na spletu, v različni 

literaturi, pri sosednjih kmetijah, ki na ta način že kmetujejo in drugje. Seveda velikokrat na osnovi pridobljenih informacij 

na kmetiji, nastanejo vprašanja in dileme, katere so ozko vezane na vaš način kmetovanja in jih je potrebno razrešiti pred 

vstopom v ekološko kmetovanje. Pri tem velikokrat pomaga posvet z dobrim poznavalcev ekološkega kmetovanja. Tako je 

najbolje, da se obrnete na kmetijskega svetovalca z vašega območja, ki vam bo poleg zahtev ekološkega kmetovanja, 

predstavil tudi vse druge podlage, kot na primer pridobivanje plačila, ureditev kmetijskih zemljišč pred vstopom, kontrolni 

sistem, kombinacija različnih podukrepov kmetijsko-okoljskega programa, možnosti izobraževanja, itd. Lahko vam 

pomaga tudi ekološki kmet iz vaše soseščine, kjer boste dobili predvsem vpogled v prakso posameznega kmetijskega 

obrata in konkretne izkušnje posameznika v tem procesu.  

 

Ker je najbolj intenziven del vegetacije za nami in je pred nami jesensko-zimsko obdobje, v katerem običajno poskrbimo 

tudi za dodatno izobraževanje na kmetiji, je morda sedaj čas, da obiščete katero od ekoloških kmetij, poiščete informacije 

in se končno obrnete tudi na vašega kmetijskega svetovalca. Določene dileme je velikokrat najlažje razrešiti na kmetiji, 

zato je najbolje, da se dogovorite za obisk in svetovanje. Iz prakse lahko rečemo, da velikokrat ob razgovoru in ogledu 

kmetije odpremo še številna druga vprašanja, ki se navezujejo na obstoječo prakso kmetovanja in so pomemben predpogoj 

ekološkemu kmetovanju ali osnovnemu kmetovanju, ki ga že izvajate na vaših kmetijah. 

 

V jesensko zimskem času na kmetijsko gozdarskih zavodih organiziramo tudi številna ciljna izobraževanja, na katere 

povabimo vse, ki ste izrazili zanimanje za to vrstno obliko kmetovanja. Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje bomo v 

prihodnjem letu organizirali usposabljanja iz področja ekološkega kmetovanja. Tako lahko v procesu izobraževanja 

pridobite še dodatne informacije in se nenazadnje na podlagi le-teh nato odločite.  

 

Vključitev v ekološko kmetovanje: Ko boste na osnovi pridobljenih informacij sprejeli odločitev za ekološko 

kmetovanje, sledi prijava v sistem pri eni od kontrolnih organizacij in obdobje preusmeritve.  

Večina kmetij se odloči za vključitev v ekološko kmetovanje ob koncu leta – običajno do 31.12. tekočega leta, kar je med 

drugim tudi pogoj za pridobivanje plačil iz naslova kmetijsko okoljskega programa, podukrepa ekološko kmetovanje, v 

prihodnjem letu. 

Obdobje preusmeritve: V tem času zbrane informacije realiziramo v praksi. Poleg tega jasno sledimo letnim kontrolnim 

poročilom izbrane kontrolne organizacije in s tem uspešno zaključimo obdobje preusmeritve.  
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Pomembno pri vključitvi v ekološko kmetovanje  

+ Zbiranje informacij (izobraževanje, svetovanje na kmetiji, splet , obisk ekoloških kmetij…) 

+ Prijava v kontrolo do 31.12. tekočega leta za prihodnje leto pri kontrolni organizaciji za ekološko kmetovanje 

+ Prilagoditev kmetije standardom 

+Pridobivanje dodatnih plačil iz programa razvoja podeželja 

+Pridobitev certifikata 

+Trženje (oblikovanje ponudbe in trženje)                                                                      

 

                                                                               

                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Od zrna do kruha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kolikor vas zanima tovrstno kmetovanje, je najbolje, da se prijavite na izobraževanje, ki ga bomo organizirali v 

prihodnjem letu in z vašim območnim kmetijskim svetovalcem izoblikujeta način, ki vam bo omogočal čim širši nabor 

informacij o tej obliki kmetovanja (izobraževanje, svetovanje na kmetiji, prijava,…). 

Mitja Zupančič, univ. dipl. inž.zoot. 

                                               Svetovalec specialist II, za ekološko 

                                                                              kmetovanje, KGZS – Zavod CE 

                                                                    

Osnovnošolci waldorfske šole imajo v programu rednega pouka oranje, setev, žetev, mlačev, 

mletje pšenice ter peko kruha 
 

V torek, ko je oktobrsko sonce zarana posijalo, ko je bila Luna pozicionirana pred ozvezdjem Vodnarja in pošiljala na 

Zemljo svetlobne etre za delo s cvetnicami, se je mladež Waldorfske osnovne šole Savinja Žalec podala na pot. Njihov 

cilj je bila priprava njive za setev pšenice. Oranje, brananje, setev in zagrinjanje semen so dela, ki so jih čakala. 

Drobcene ročice in iskrive oči tretješolcev so na njivi na Spodnjih Rojah v Šempetru v Savinjski dolini, v postavi z 

njihovim razrednikom Boštjanom Štrajharjem, poprijele za delo. Volja in čutenje, s ciljem, da prihodnje leto, ko se bo 

šolsko leto tretješolcem zaključilo, ko bodo nastopile počitnice, pridejo po klasje. Mlačev načrtujejo na Mihelovo, mletje 

in peko pa v 4. razredu. Si predstavljate, kakšno načrtovanje? Kako modro razmišljanje in delo? Bistra in optimistična 

prihodnost. Učenci in učitelj, ki predstavlja ravnatelja, hišnika, direktorja in ekonoma, so po zaključenem delu peš odšli 

nazaj v Žalec, v šolo, z obljubo, da njiva ne bo samevala in čakala le na toploto, dež in mraz, pač pa na njihove ročice, 

motikce, grablje, pa seveda na Blaževo, Janezovo in Ivovo pomoč, če ne bodo zmogle. 

 

Waldorfska pedagogika je poleg biološko dinamičnega načina gospodarjenja, antropozofske medicine in evritmije, 

zapuščina filozofa in znanstvenika dr. Rudolfa Steinerja, živečega na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Uspešno preizkušena 

metoda kmetovanja, omogoča, da krmilo človekovega poseganja v naravo obrnemo na pot življenja. V dobro vsega 

živega (človeka, živali, rastlin, mikroorganizmov, gliv). 

 

Maja Klemen Cokan, KGZS-Zavod CE 

Če želimo biti odgovorni do zemlje in jo 

ohraniti za zanamce, moramo mlade, na 

katerih stoji svet, vzgojiti v duhu 

odgovornosti. Pri tem nam vsa moderna 

informacijska tehnologija ne more veliko 

pomagati, prav nasprotno, zaradi 

prenasičenosti z informacijami te zgolj bežno 

spremljamo. Danes ni nobena težava priti do 

informacij, dosti  težje pa je do znanja, ki ga 

dobimo, ravnati odgovorno. Odgovornost 

namreč nima nobene povezave s tem koliko in 

kaj vemo, z našo izobrazbo, z našim 

družbenim položajem, odgovornost je globoko 

povezana z našo moralo.  
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nekaj mesecev, bilo je pozimi, smo se odpravili na športni dan. 
 

 

 

 

Šli smo mimo naše njive in videli, da nekaj kuka izpod snega. Spomnili smo se, kaj vse smo tistega jesenskega dne počeli 

na njivi. Spomladi smo na športnem dnevu ponovno zavili mimo njive in opazili veliko spremembo in v juliju, ko je žito 

dozorelo, smo se s srpi odpravili na žetev. Žito nas je preko poletja čakalo v shrambi, jeseni, v četrtem razredu, pa smo žito 

omlatili, se odpravili k mlinarju, da nam je zmel moko, šli do kmetije, kjer so imeli krušno peč, zamesili vsak svoj hlebček 

in ga spekli. Preden smo okusili svoj kruh, smo se spomnili tistega jesenskega dne, ko smo z motikami okopavali zemljo ter  

 

 

V današnjem času, v katerem ima širitev prednost pred ohranitvijo in kjer je glavna gonilna sila ekonomski dobiček, etika 

nima visoke družbene vrednosti, pri vsem tem pa pozabljamo kako pomembna je zemlja za preživljanje ter v imenu 

napredka (beri kapitala) zastrupljamo zemljo in vse kar na njej živi.    

 

S tem, ko veliko govorimo o okoljskih vrednotah se rojeva tudi upanje, da bodo naši otroci, za razliko od nas, razvili 

vrednote, ki bodo v prihodnosti služile Zemlji in ohranjanju njene raznolikosti.  

 

Ljudje se vse bolj zavedajo, da kapitalu, ki vrti naš svet, ni v interesu ohranjanje zemlje, temveč  nenehno spodbujanje želja, 

ki vodi v nakupovanje in kopičenje, posledično pa to vodi do uničenja. Kapitalizem dolgoročno zagotovo ne bo preživel. V 

tem nenehnem hrepenenju pozabljamo na tisto, kar že imamo. Se sploh zavedamo, da živimo standard, ki je višji kot so ga 

imeli kralji in cesarji pred nekaj sto leti? Če bomo dopustili, da nas kapital zaslepi in bomo pozabili na tisto kar je res 

pomembno, bodo naši zanamci pili le še ustekleničeno vodo, paradižniki bodo imeli popolno obliko, vse skupaj pa bo 

prihajalo iz laboratorijev in ne iz domače njive. In če menite, da bo takšen model pridelave hrane rešil svetovno lahkoto, se 

motite. Kljub temu, da je že danes na svetu dovolj hrane za vse ljudi, vsako uro zaradi podhranjenosti umre 300 otrok. Da 

ne govorimo o prehranjevalni vrednosti laboratorijske hrane ter njenih stranskih učinkih na naše zdravje. 

 

Razloge za aktualno družbeno krizo vrednot je iskati v preteklih vzgojnih metodah doma in v šoli. Slovenci se na tem mestu 

res ne moremo pohvaliti z naprednim pedagoškim mišljenjem. Tako smo še 18 let za tem, ko je Avstrija prepovedala tepež 

otrok, še vedno govorili, da brez pretepanja v šoli ne gre. Vse kar je bilo novo, smo zavračali, humaniste pa smo imeli za 

mevže. In tako je večinoma še danes. Mnogo staršev in učiteljev je prepričanih, da se otroci učijo s ponavljanjem 

faktografskih podatkov. Posledično otroke vzgajajo zelo enostransko in zanemarjajo pomembnost lastne izkušnje, iz katere 

otroci črpajo resnično znanje. Šola, ki naj bi pripravlja za življenje pač ne more biti stavba, v kateri otroci osem ur dnevno 

devet let v sedečem položaju poslušajo kaj je prav in kaj narobe. Dosti bolj učinkovito je, da otrokom ponudimo aktivnosti, 

ki ne bodo zaposlile le glave, temveč tudi njihove roke in srce.   

 

Ko je pogovor nekega dne v prvem razredu naključno nanesel na kruh, je šestletnik rekel, da le tega kupimo v trgovini. 

Misel, da kruh pride iz zemlje, mu je bila popolnoma tuja. Navadno ob takšnih situacijah želimo otroke hitro podučiti, da je 

treba za zemljo skrbeti, jo ne onesnaževati ipd., saj nam daje vsakdanji kruh. Peljemo ga na njivo in pokažemo rumene 

rastline, iz katerih pride moka… Takšno poučevanje pa je popolnoma zgrešeno. To je ravno tako, kot da bi »otrokom 

odrezali noge in roke, potem pa jih pustili prosto tekati naokrog« (Antoine de Saint-Exupéry). 

Okoljske in vsakršne druge vrednote 

lahko vzgojimo le tako, da so otroci 

aktivno vključeni v življenje, to pa 

pomeni, da ni pomembno samo 

intelektualno znanje, temveč tudi 

dejavnosti volje (rok) in čutenja (srca). 

Zavedanje, da kruh pride iz zemlje, bi 

lahko npr. vzpostavili skozi konkretne 

aktivnosti, ki jih mora človek opraviti, 

da pride do kruha. Tako smo nekega 

jesenskega dne s tretjim razredom odšli 

na njivo. Z motikami smo prekopavali 

zemljo in odstranjevali kamenje in 

travne grude. V pomoč je kmet pripeljal 

konja, ki je za seboj vlekel plug. Po 

nekaj urnem delu je bila njiva 

pripravljena za sejanje ozimnega žita. 

Vsak je vrgel nekaj zrn v zemljo. Čez   

http://sl.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
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V nedeljo, 17. novembra 2013 so si nekateri vzeli čas za dobrodelni koncert, ki je bil namenjen Tomažu Močeniku. Tomaž 

Močenik iz Črnega vrha se je rodil 3. 7. 1992. Že od 6. leta naprej boleha za epilepsijo. 5. avgusta 2013 je bil na pregledu v 

Londonu, kjer mu je prof. nevrologije Johan Duncan dal upanje, da bi mu z operacijo možganov lahko pomagali do 

ozdravitve. Nadaljnje preiskave in operacija naj bi po prvih ocenah stale okoli 50.000 €. Ker je to velika vsota in ker mora 

prve korake na poti zdravljenja narediti sam, smo mu priskočili na pomoč in v nedeljo, 17. novembra 2013 organizirali 

dobrodelni koncert. Na tem koncertu so sodelovali naslednji odlični gosti: Tanja Žagar, Franci Pušnik, Nina Kreča, ans. 

Savinjski kvintet, ans. Mladika, ans. Navihani muzikanti, ans. Krajcarji, ans. Zaka´ pa ne, ans. Roka Žlindre, mešani pevski 

zbor Tabor, otroški pevski zbor OŠ Tabor, plesalci OŠ Tabor. Na tej prireditvi je nastopil tudi ans. Ferme, saj se pri njih  

 

Rejci drobnice na strokovni ekskurziji po Istri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrodelni koncert za Tomaža Močenika 
 

Vzemi si čas za prijaznost – saj je pot k sreči. 

Vzemi si čas za sanje – popelje te med zvezde. 

Vzemi si čas za to, da ljubiš in da si ljubljen. 

Vzemi si čas in se ozri naokrog – dan je prekratek, da bi bil sebičen. 

(stara angleška modrost) 

 

 

 

 

 

 

vseh procesov, ki so vodili do kruha. Preteklo je celo leto preden je vsak otrok prišel do svojega hlebčka. Ob takšni izkušnji 

otroci ponotranjijo celoten proces, izgradijo si konkretno znanje ter vzpostavijo odnos do zemlje. Naučijo se tudi potrpljenja, ki 

ga danes otrokom zelo primanjkuje. Do resničnega znanja in morale pač ne moremo priti po bližnjicah. Odrasle je velikokrat 

strah, da bodo otroke prikrajšali, če jih ne bodo začeli poučevati čim bolj zgodaj in po vrhu še s pomočjo računalnika, ki ponuja 

mišljenja, ki je rigidno, logično, algoritmično in oropano moralne, etične in duhovne vsebine.  

 

Dokler bo prevladovalo »mišljenje, ki prešteva in ne mišljenje, ki misli« (Umbert Galimberti), do takrat bomo iskali finančni 

dobiček in ideja, da bi prebivalci neke vasi ali mesta vložili svoj denar v »delnice« ekoloških kmetij in za svoj denar dobili 

zdravo okolje in ekološko hrano, se bo zdela smešna. Vendar kdo, če ne prav vi in kdaj, če ne prav zdaj je pravi čas za novo 

mišljenje, za novo moralo?  

Mag. Boštjan Štrajhar 

Člani društva rejcev drobnice 

CEKIN smo se to jesen z 

avtobusom odpeljali na strokovno 

ekskurzijo prav na jug Istre, kjer 

smo se vkrcali na ladjo ter se 

odpeljali na ogled otoka  Brioni. Z 

turističnim vlakom smo se 

popeljali na ogled zanimivosti 

otoka. Popoldne je sledila vožnja 

do kozjerejske kmetije, kjer 

pridelujejo kozji sir. Po ogledu 

kmetije smo lahko poizkusili tudi 

različne vrste kozjih sirov, zelo 

zanimiv je bil sir star tri leta. 

Naslednji dan smo se odpravili na 

ogled Pulja, znamenite puljske  

arene, mestnega jedra ter, kdor je želel, tudi  tržnice, ki da vsakemu mestu še poseben čar. Pot smo nadaljevali nazaj proti 

severu polotoka, kjer smo v bližini Umaga obiskali rejca mlečnih ovac. Po ogledu kmetije ter pogovoru z gospodarjem smo 

lahko poizkusili kvalitetne ovčje sire med njimi tudi sir z tertufi. Ker je Istra tudi dežela trte, smo za konec našega 

dvodnevnega potepanja obiskali še vinogradniško kmetijo, kje so nam pripravili slastno večerjo izpod peke (to je poseben 

način priprave jedi, ko se posoda zakoplje v prej pripravljeno žerjavico in se tako peče meso, ki je v njej) in nam postregli z 

belim in rdečim istrskim vinom.  

  Rafael Novak  
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Taborčani uspešno tudi v mesecu novembru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaž že dve leti uči igrati harmoniko.  

 

Na tej prireditvi so s svojimi dobrotami sodelovale tudi podeželske žene, ki so po končanem koncertu ponudile pecivo in 

kruh. Zbrana sredstva od prodaje le-teh dobrot so namenile za Tomaževo zdravljenje. S prodajo vstopnic smo zbrali 2115 € 

in 540 € od prodaje peciva in kruha.  

 

Iskrena hvala vsem nastopajočim in vsem, ki ste kakor koli pomagali in še boste pomagali Tomažu na poti do zdravja.  

 

Damjan Ratajc 

Foto: Foto klub Tabor 

Foto: Foto Klub Tabor 

Taborčani nadaljujejo uspešno 

jesen na tekmovanjih skupaj z 

braslovškim Taekwon-Do klubom 

Sun. Na mednarodnem odprtem 

prvenstvu 16. 11. 2013 Serbia 

Open v Bački Topoli v Srbiji, so 

skupaj z drugimi tekmovalci 

braslovškega kluba osvojili 19 

medalj, od tega so Taborčani 

prispevali kar dve zlati, eno 

srebrno in dve bronasti medalji. 

Ema Mešič je v formah osvojila 

drugo mesto ter v svojem prvem 

nastopu v borbah odlično tretje 

mesto. Pia Matko je več kot 

uspešno nastopila v borbah, 

suvereno premagala vse 

nasprotnice in zanesljivo osvojila 

prvo mesto. Zelo uspešno pa je  

 
nastopil tudi Anže Smolnikar, ki je nastopal kar v dveh starostnih kategorijah in med starejšimi dečki v hudi konkurenci 

osvojil tretje mesto v formah ter prvo mesto v borbah.  

 

 

TKD klub Sun Braslovče 
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Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 7. 12. 2013 od 9. ure dalje, da nas obiščete. 

 

Prihajajo hladnejši meseci, zato smo za vas pripravili krvavice, pečenice, dimljene klobase  

in svinjsko pečenko, da bo tudi pri vas doma dišalo po pravih domačih kolinah. 

Na voljo vam bo tudi ostalo sveže svinjsko ter goveje meso.  

 

NOVO: 

 

Krščanski demokrati. Odgovor za prihodnost. 

 
Na Vranskem je pod geslom »Krščanski demokrati. Odgovor za prihodnost.« potekal 7. kongres Nove Slovenije – 

krščanskih demokratov, ki se ga je udeležilo več kot 400 delegatov in gostov iz vse Slovenije. Stranka je na kongresu 

soglasno spremenila svoje ime v Nova Slovenija – krščanski demokrati. Krščanska demokracija se tako, po več kot 

trinajstih letih, tudi formalno vrača v slovenski politični prostor.  

 

S spremembo imena NSi še bolj jasno sporoča, da ima krščanska demokracija v Sloveniji in predvsem v Evropi zelo 

pomembno vlogo.  

 

Predsednica stranke Ljudmila Novak je na kongresu poudarila, da krščanski demokrati stavimo na delo, poštenost in 

odgovornost, na temeljne etične in krščanske vrednote, ki jih ne more nadomestiti tisoč zakonov in predpisov. »Nova 

Slovenija – krščanski demokrati, smo demokratična politična stranka, ki želi povezovati vse državljane, ki sprejemajo 

demokracijo, krščanske vrednote, slovensko kulturo in evropsko povezovanje in sodelovanje«, je dejala in dodala, da 

želimo ustvariti Slovenijo, v kateri bodo imeli vsi enake možnosti za razvoj svojih sposobnosti in talentov.  

 

Udeležence kongresa je nagovoril tudi ekonomist mag. Rado Pezdir, ki je v govoru opozoril, da bodo dolgovi Slovenije 

ostali tudi po koncu krize. »Zavedajte se, s koncem krize prihajajo šele resna vprašanja s težkimi odgovori,« je dejal mag. 

Pezdir in dodal, da je Nova Slovenija tista desna stranka, ki razume tržno gospodarstvo, in ki se bo zavzela za male 

podjetnike in male ljudi. »Na desnici je to prihodnost«, je še dodal in izrazil upanje, da bo Nova Slovenija s svojo politiko 

čim prej normalizirala desno politično opcijo. 

Vodja poslanske skupine NSi 

mag. Matej Tonin je dejal, da so 

močnejši krščanski demokrati 

najtrdnejše zagotovilo za lepšo 

prihodnost Slovenije in 

napovedal, da bo Nova Slovenija 

v desetih letih postala največja 

politična sila v državi. Evropski 

poslanec in ustanovitelj 

Slovenskih krščanskih 

demokratov Lojze Peterle pa je na 

kongresu poudaril, da bo 

Slovenijo rešila predvsem 

sprememba politične kulture, ki jo  

predlaga Nova Slovenija. »To je element, ki ga nima nobena druga politična stranka. Mi smo dali v program novo 

politično kulturo«, je zaključil Peterle.  

 

Kongres je sprejel tudi posebno kongresno izjavo, kjer poudarjamo, da se v NSi zavzemamo za nižje davke, manjšo 

javno upravo, umik politike iz gospodarstva ter ustvarjalne in poštene državljane. 

 

Občinski odbor NSi Tabor 

 

Naši izdelki bodo z mesecem decembrom na voljo tudi v trgovini Kmetijske Zadruge Savinjska dolina v Taboru. 

 
Vabljeni! 

Informacije: Adi, 041-543-396 
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gre iskrena hvala vsem, ki ste jo v tako 

velikem 

številu pospremili na njeni zadnji poti. 

 

Hvala tudi vsem, ki ste darovali sveče, 

za sv. maše in cerkvene potrebe. 

Hvala župnijskemu uradu za lepo 

opravljen pogreb in 

g. Robiju  

za odigrano 

 njej najljubšo  

melodijo. 

 

                                         Vsi njeni. 

- - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -   

Kud "Zaka pa ne" 
vabi na  

 

PONOVOLETNI 

PLES, 

Vse informacije 

in rezervacije na 

telefon:  

051 365 040 

(Mirko) 

ki bo 

4. januarja 2014  
v Domu krajanov na Gomilskem. 

 

Za prijetno vzdušje bosta poskrbela  

Ansambel Robija Zupana in 

Ansambel Zaka´ pa ne, 

 za hrano in pijačo pa bo poskrbelo  

gostinstvo Lisjak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikatni izdelki iz lesa: ptičje hišice, lesena pisala, deske za rezanje, 

stojala za nože, stojala za ključe ter drugi manjši in večji izdelki. 

 

Vsi izdelki so primerni kot darila za rojstne dneve ali posebne 

priložnosti, tudi kot izvirno novoletno darilo. Ročno delo ustvarjava 

Tomi Goropevšek in Andreja Kotnik (dosegljiva na naslovu Loke 38, 

Tabor in na telefonskih številkah: 040 897 205 ali 041 725 323). Najine 

izdelke si lahko ogledate, če v internetni brskalnik vtipkate »unikatni 

nakit Kopos«. 

 

 

Izdelava in oblikovanje unikatnega nakita ter drugih 

izdelkov iz lesa in polimerne gline 

Andreja Kotnik 

Zahvala 

 

 

 

Ob boleči izgubi 

Minke Metelan 

iz Tabora 

(7. 1. 1932 – 27. 10. 2013) 
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Iz društev 
Martinovanje – prijetno srečanje upokojencev 

 

Kot vsako leto, smo se tudi letos člani društva upokojencev in ostali starejši občani Tabora zbrali na tradicionalnem 

Martinovanju, ki je bilo v soboto, 9. novembra popoldne v Domu krajanov Tabor.  

 

Kljub deževnemu vremenu, se je srečanja udeležilo več občanov kot preteklo leto. Seveda je k temu pripomogla odločitev 

občine, ki je finančno podprla pogostitev občanov starejših od 75 let. Po pozdravu in  uvodnih besedah predsednika 

društva, g. Milana Blatnika, so nastopili in zapeli ljudski pevci Šestica, ki delujejo pod okriljem Društva upokojencev 

Naklo. Program so nadaljevali učenci in učenke POŠ Tabor pod vodstvom učiteljice Manje. Njihovim  hudomušnim šalam 

smo pozorno prisluhnili in se res od srca nasmejali. Nekaj spodbudnih in pozdravnih besed nam je namenil tudi župan, g. 

Vilko Jazbinšek, ki je z letošnjim letom postal član našega društva. Sledil je nastop ansambla M&M, ki pa ima v svojem 

programu  tudi točko igranja na zvonce.  Vodja ansambla, g. Marjan Novak nam je zaigral na zvončke dve Avsenikovi 

skladbi, ki sta nam segli prav do srca in po veselih in radostnih obrazih je bilo sklepati, da se nihče v dvorani ni dolgočasil. 

Z zvončki se je v lanskem letu predstavil tudi na tekmovanju Slovenija ima talent. Ljudski pevci Šestica so nam zapeli še 

nekaj pesmi ter zaigrali na harmoniko in bariton. Potem je pobudo za dobro razpoloženje v dvorani prevzela pevka 

ansambla M&M ga. Mojca  in določila za kolovodjo našega predsednika Milana. Ob poskočnih zvokih harmonike in 

lepem petju pevke je postajala Milanova kolona vse daljša in v trenutku smo se vsi pozibavali v ritmu polke. Sledila je 

zelo dobra in okusna Martinova pojedina, ki nam jo je kot vsako leto doslej pripravil Slavi Gržina. Da grla niso bila suha, 

so se potrudili člani društva, Ida  pa je zopet poskrbela za rek ki pravi: »Jabolko na dan, odžene zdravnika stran«. Ob 

skorajšnjem slovesu smo vsi v dvorani zapeli še upokojensko himno, katere besedilo  je  prirejeno na melodijo znane 

slovenske narodne pesmi »Zabučale gore«. 

 

 

Upokojenska  

himna 

 

Zabučale  gore, 

zašumeli  lesi, 

oj mladost ti 

moja, 

kam  odšla si, kje 

si? 

 

Osivela glava, 

in  naglušna 

ušesa, 

tudi slabo vidim 

in 

spomin mi peša. 

 

Plača, moja plača, 

kam  si  se 

izgubila, 

v  revno 

pokojnino, 

si se spremenila. 

 

 

Evro pada, pada, 

vsak dan manj zaleže, 

vsak dan manjši kruhek, 

nam socialna reže. 

 

Kaj čem zdaj storiti, 

na tem božjem sveti, 

od obljub vsakdanjih, 

se ne da živeti. 

 

Zlati, zlati  časi, 

ko smo še verjeli, 

da na starost bomo 

res lepo živeli. 

V upanju, da se ob letu obsorej zopet vidimo, smo se zadovoljni razšli.      

                            

                            Društvo upokojencev Tabor 
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Pohod za 50 + 
 

V torek, 29. oktobra, nas je pot vodila izpred KZ Tabor 

proti Zaglinku, mimo Klovna do Ojstriške vasi in naprej 

do izhodišča. Jesenski sivini se nismo mogli izogniti. 

 

Po nekaj deset metrih hoje po novem asfaltu smo krenili 

po cesti mimo pokopališča do odcepa proti Klovnu. Tu 

smo si ob lipi in smerni tabli domačij malo odpočili in se 

razgledali 

po 

okoliške

m 

hribovju 

in po 

sveže 

zoranih 

njivah. 

Pri 

kmetiji 

Laznik 

smo pri 

sto let 

stari 

kapeli 

opazili na 

novo 

postavlje

no 

predstavitveno tablo kmetije. Na travniku pa nas je 

počivajoča čreda govedi zvedavo opazovala. Pri 

naslednjem postanku smo si ob ''tekočem presenečenju'' 

ogledali dvignjene tople vrtne grede. Lastnica Inka nam 

je obrazložila izdelavo, sestavo in uporabo teh popularnih 

gred, katerih letošnji pridelek je bil res obilen. Zanimivo, 

praktično in uporabno. Pot smo nadaljevali mimo kmetije 

Šalamon, kjer nam je v ogradi prikazal svojo predstavo 

razposajeni konjiček. Razgled po dolini do Dobrovelj, 

Gore Oljke in do Žalca je bil jasen, le v daljavi je lebdela 

megla. Tudi pri kmetiji Mastnak so nas zvedavo 

ogledovale ovce in nas ogovarjale s svojim meketanjem. 

Pot smo nadaljevali po cesti ob potoku Konjščica proti 

Ojstriški vasi, kjer stoji rojstna hiša  Antona Pepela, 

enega najvidnejših čebelarjev prejšnjega stoletja na 

spodnjem Štajerskem. V njegov spomin so potomci 

uredili  čebelarski muzej. Gospa Mira Pepel, lastnica in 

upravljavka muzeja, nas je dobrovoljno sprejela, 

razkazala 

razstavljen

e naprave, 

pripomočk

e, orodja, 

slike… 

torej vse, 

kar so 

čebelarji v 

preteklosti 

uporabljali 

pri svojem 

delu. Z 

zanimanje

m smo 

prisluhnili 

tudi 

razlagi o 

marljivem 

delu, 

življenju čebel in o pridobivanju  zdravilnih čebeljih 

proizvodov. Po okusni pogostitvi z domačimi medenjaki, 

medico in medenim darilcem smo končali ogled. Po stari 

pešpoti smo se odpravili  proti Taboru in  tako zaključili 

tokratni pohod.  

 

Na poti pa smo bili deležni tudi raznih presenečenj. Inka, 

Hermina, Milan, Vida, Mira – hvala!  Srečno do 

prihodnjič. 

 

                                              Društvo upokojencev  Tabor 

Zaključena aktivna balinarska sezona 

 
Kdo bi si mislil, da lahko navidezno pasivna igra s 

kovinskimi kroglami postane zelo zanimiva, športno 

napeta, družabna, predvsem pa telesno zelo intenzivna 

športna panoga, še posebej, če v njej sodeluje tudi 

nežnejši spol. Te izkušnje izhajajo iz prve osebe, saj 

sem kar nekaj mesecev sodelovala v napetih bojih v 

moški družbi, žal kot edina ženska, pa vendarle skoraj 

enakovredno. Balinanje, še posebej v naravnem okolju, 

je namreč skoraj primerljivo z golfom, kjer imajo 

nekateri občutek, da gre za zelo pasiven šport. Pa niti 

približno ni tako, saj tudi balinanje zahteva nenehno 
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sprehajanje z ene na drugo stran igrišča, hkrati pa zahteva ogromno dobrega občutka za približevanje težkih krogel 

centralnemu cilju – balinčku. Če pa želi balinar celo obvladati celo izbijalno tehniko je potrebno za trening praktično 

dvigovati uteži. Toliko o mojem vedenju o balinarstvu, vam pa povem, je zelo zanimivo, prijetno in sproščujoče, še 

posebej ob zelo sočnih komentarjih moškega dela, ki to igro jemlje zelo resno. Eden izmed najbolj gorečih igralcev je tudi 

na fotografiji, ki zelo težko prenese poraze, se je pa po končani sezoni zelo izkazal z organizacijo zaključnega srečanje 

vseh balinarjev – pa čeprav samo iz vrst upokojencev. Drugo leto, dekleta in žene, se mi pridružite, da temu moškemu 

svetu dokažemo, da nismo glavne samo doma…!? 

Inka Jazbinšek 

 

 

Začetni  požar lahko pogasite sami 
 

Osrednja tema letošnjega meseca požarne varnosti v 

oktobru se je glasila »Začetni požar lahko pogasite sami«. 

Gasilci se v tem mesecu še intenzivneje ukvarjamo in 

ozaveščamo sokrajane in občane o pomembnosti požarne 

preventive na vseh področjih in pri delih, ki jih 

opravljamo. Otroci so naše največje bogastvo in že njim 

moramo vsaditi miselnost o poštenosti, dobroti, 

prijaznosti in nenazadnje tudi o pomembnosti požarne 

preventive in nesebične pomoči sočloveku. To je tudi 

razmišljanje večine gasilcev v naši deželi. 

 

Gasilci v PGD Ojstriška vas – Tabor smo z aktivnostmi v 

mesecu oktobru pričeli že zadnje dni v septembru, ko 

smo proslavili visok jubilej gasilskega društva, to je 110. 

obletnica obstoja.  

 

Nadaljevali smo s pripravo srečanja gasilskih veteranov 

GZ Žalec, ki je bila organizirana 12. oktobra v dvorani 

Doma krajanov Tabor. Naše članice so pod budnim 

očesom Milke Ribič pripravile večerjo za vseh 160 

udeležencev srečanja. 

 

Operativni člani društva smo se 19. oktobra udeležili 

taktične vaje GPO Tabor, ki so jo letos pripravili in vodili 

gasilci PGD Loke pri Cunkovih. 

 

Naslednji dan se je v dopoldanskih urah zopet oglasila 

sirena, saj smo izvedli operativno društveno vajo na 

Ribniku pri Lisjaku. Izhodišče vaje je bilo v sanitarijah, 

kjer je zagorelo ob novem kozolcu. Izvozili smo z obema 

voziloma, to je z vozilom GVC 24/50 in vozilom GVM 

za prevoz moštva. Na mestu intervencije smo izvedli vse 

postopke za preprečitev širjenja požara in pogasitev. 

 

Vajo smo uspešno izvedli in zaključili, s čimer se je 

strinjal tudi lastnik, g. Matjaž Lesjak, ki nam je po vaji 

pripravil prijetno kulinarično presenečenje.  

 

24. 10. smo se ob predčasnem dogovoru oglasili tudi v 

vrtcu in šoli. Zaposleni so izvedli vajo evakuacije in se 

zbrali na 

šolskem 

igrišču, 

kjer smo 

jih 

pričakali 

gasilci. 

Najprej 

smo jim 

prikazali 

kako 

ukrepati, 

če 

opazimo 

požar in 

ga 

nismo 

zmožni 

sami 

obvladati. Poklicali smo na številko 112 in javili podatke 

o požaru. Že po nekaj trenutkih smo zaslišali sireno 

domače cisterne, ki je pridrvela na mesto požara. 

Operativni gasilci so ogenj uspešno pogasili, učenci pa so 

jih nagradili z močnim aplavzom. 

 

Sledil je prikaz vaje pionirjev z vedrovko ter razvrščanja 

pod vodstvom Mateja Kokovnika. Za zaključek pa je 

sledila še predstavitev uporabe ročnih gasilnih aparatov 

na prah in CO2 za gašenje začetnih 

požarov. Zanimanje zaposlenih in otrok 

je bilo veliko, pri tem pa so nastale tudi 

zanimive fotografije.  

                  

 

Konec meseca smo se gasilci GPO 

Tabora zbrali v Ojstriški vasi pri MFE 

Basle Tabor, kjer smo si ogledali sončno 

elektrarno, ki jo imajo nameščeno na 

strehi industrijskega objekta. 
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Strokovnjak, ki je omenjeno elektrarno nameščal, nas je 

poučil o principu delovanja in ukrepanju v primeru 

morebitne nevarnosti. Po končani predstavitvi smo od 

domačih prejeli Požarni načrt sončne elektrarne, ki je 

osnova za varno in pravilno posredovanje v primeru 

intervencije. Strokovni obisk smo zaključili s pokušino 

domačih suhomesnih izdelkov in kozarčkom rujnega. 

 

Ob zaključku članka se obrnimo še na minule poletne in 

jesenske mesece. Vsi se še spominjamo vročine in suše, 

ki nas je doletela. Marsikdo pa ne ve, da smo gasilci 

pripeljali čez 100.000 litrov pitne vode v različne dele 

naše občine. Pri tem je bilo opravljenih čez 50 delovnih 

ur.  Največja zahvala gre voznikom GVC-ja: Sandiju 

Metelanu,  Gregu Serdonerju in  Stanku Kovčetu, ki so 

žrtvovali svoj prosti čas in priskočili na pomoč našim 

soobčanom. V prihodnjih dneh,  ko se bliža ohladitev, 

poskrbite za pregled dimniških sistemov, da nas bo 

prebudil samo zvok  petelinov ob jutranji zori, gasilskega 

pa pustimo mirno spati. 

 

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«. 

 

PGD Ojstriška vas – Tabor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velik uspeh mladih iz PGD Kapla-Pondor 

 
Letošnje leto je bilo za naše mlade člane tekmovalno obarvano. Že spomladi smo se na mladinskem sestanku, pod 

vodstvom predsednice Mojce Hrastnik in ostalih članov komisije, odločili, da se z mladimi udeležimo čim več tekmovanj. 

Sestavili smo desetine in ekipe ter pričeli z vajami in treningi, se trudili in potili. Obrestovalo se nam je v veliki meri. Bili 

smo zelo uspešni na tekmovanjih zvezne ravni, kot na regijskem in državnem, ter prinesli tudi medalje in pokale.  

 

ORIENTACIJA 

Že v juniju je v Libojah potekala orientacija GZ Žalec. 

Ekipa pionirjev (Laura Vozlič, Amadeja Marn, Žiga 

Semprimožnik in mentor Matej Štrajhar) so dosegli 5. 

mesto. Mladinke (Ana Kovačič, Klavdija Bastl Enci, Tea 

Pustoslemšek in mentorica Martina Pustoslemšek) in 

pripravniki (Urban Remic, Anja Terglav, Tilen Menčak in 

mentor Simon Stiplošek) pa so premagali vso konkurenco 

ter si zagotovili nastop na regijskem tekmovanju. Le ta je 

potekal 7. 9. 2013 v Grižah. Obe ekipi, mladinke in 

pripravniki so zopet osvojili dve prvi mesti ter se uvrstili 

na državno tekmovanje teden dni kasneje v Sv. Juriju ob 

Ščavnici. Ker se je na tekmovanje uvrstilo kar 8 ekip iz 

GZ Žalec, smo se odločili, da se odpravimo na 

tekmovanje s skupnim avtobusom. Ob pričakovanju 

dobrih rezultatov, smo se na dan državnega tekmovanja 

zjutraj odpravili proti Prlekiji. Preden smo prispeli do Sv. 

Jurija, smo se ustavili na počivališču Grabonoš, da smo 

pojedli sendviče. Ko smo hoteli nadaljevati vožnjo, je 

šofer ugotovil, da se je avtobus pokvaril. Mrzlično smo 

začeli iskati rešitev, kako priti pravočasno na tekmovanje. 

Spremljal nas je tudi predsednik Mladinske komisije 

Gasilske zveze Žalec (MK GZ Žalec) Milan 

Pustoslemšek, ki pa je poklical na samo prizorišče 

tekmovanja in tako so po nas prišli z gasilskim avtom, 

zato nobena od ekip ni zamudila starta. Naši pripravniki 

in mladinke so bili istočasno na progi, kjer so se spopadli 

z različnimi točkami in samo progo, ki pa je mladinkam 

delala malo preglavic. Mentorji in spremljevalci smo jih 

nestrpno čakali na cilju. Prišli so vidno utrujeni, a 

nepoškodovani. Po okrepčilu in počitku je sledilo čakanje 

na razglasitev rezultatov. Občutki so bili zelo mešani. 

Dosegli smo odlične rezultate.  Pripravniki so osvojili 

končno 7. mesto. Mladinke pa so osvojile nehvaležno 4. 

mesto in tako ostale brez želenega pokala. Vendar to nas 

ni potrlo, dalo nam je nov zagon za naslednje leto, saj se 

bomo zopet vestno pripravljali in trenirali.  

 

TEKMOVANJE DESETIN 

Mladinska desetina je v letošnjem letu presegla vsa 

pričakovanja. V ligaških tekmah so osvojili 3. mesto 

v Preboldu, 10. mesto v Rečici ob Savinji ter 4. 

mesto v Ločici ob Savinji. V skupni razvrstitvi lige 

so osvojili 4. mesto. Tekmovanje gasilske zveze 

Žalec so končali na 3. mestu ter se uvrstili na 

regijsko tekmovanje, ki je potekalo v Preboldu. Prvi 

termin tekmovanja je bil zaradi močnega deževja 

odpovedan, v drugo pa je tekmovanje 

organizatorjem le uspelo izvesti. Na razglasitvi, kjer 

je zopet ponagajal dež pa so mladinci skakali od 

veselja. Prvič v zgodovini našega društva se je 

mladinska desetina kvalificirala na državno 

tekmovanje, saj so osvojili tretje mesto. Državno 
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tekmovanje bo potekalo v spomladanskem času in do takrat se bomo, z mentorjem Milanom, pridno pripravljali.  

 

Desetina mladincev tekmuje v sestavi: Tajda Remic, Blaž 

Podgoršek, Urh Skok Vodopivec, Luka Kreča, Tea 

Pustoslemšek, Ana Kovačič, Klavdija Bastl Enci, Kevin 

Marn, Tjaša Stiplošek in Alja Cestnik. 

 

Prav tako so se v ligaških tekmah pomerili naši mlajši 

člani in sicer ekipa pionirjev, ki so bili v popolnoma novi 

sestavi in tako niso imeli možnosti ponoviti uspehov iz 

preteklega leta. V skupni razvrstitvi lige so osvojili 11. 

mesto od 23 ekip. Tekmovanje gasilske zveze Žalec pa so 

dopolnili s 6. mestom. V naslednjem letu jih bosta prav 

tako na tekme pripravljala Ivi Hrastnik in Jani Drča. 

Desetina pionirjev tekmuje v sestavi: Laura Vozlič, 

Amadeja Marn, Lucijan Hrastnik, Arlinda Bytyči, Vesna 

Kralj, Jasna Kralj, Nastja Podgoršek Ferčec, Žiga 

Semprimožnik, Pia Pečovnik in Žan Stiplošek. 

 

KVIZ 

V nedeljo, 20. oktobra je bil v OŠ Braslovče kviz 

GZ Žalec, kamor smo se uvrstili s 4 ekipami. Naše 

društvo je postalo najuspešnejše v GZ Žalec, saj so 

ekipa pripravnikov kot ekipa mladincev 1, osvojili 

1. mesto, ekipa mladinci 2 in pionirji pa 3. mesto. 

Tako smo se vse štiri ekipe uvrstile na regijsko 

tekmovanje, ki je bilo 17. 11. v OŠ Ljubno ob 

Savinji. Zopet smo uspeli tudi tu in pobrali eno 

prvo mesto, eno drugo, eno tretje in šesto mesto, ki 

so ga osvojili pionirji v novi sestavi, kajti dan pred 

tekmovanjem nam je zbolel Lucijan, zamenjala pa 

ga je Pia Pečovnik. Prvo in drugo mesto v 

posamezni kategoriji je vodilo na državno 

tekmovanje in tako smo zopet imeli dve ekipi v 

ognju, in sicer pripravniki in mladinci 1. Ekipi 

mladincev 2 je uvrstitev na državno raven ušla le za 0,08 točke, bil je zelo grenak občutek, ampak priložnost bodo imeli še 

naslednje leto.  

 

Ekipo pionirjev so sestavljali: Amadeja Marn,  Lucijan 

Hrastnik, Laura Vozlič, Pia Pečovnik z mentorico Sanjo 

Marn. Ekipo mladinci 1 so sestavljali: Tea Pustoslemšek, 

Kevin Marn, Klavdija Bast Enci in mentorica Martina 

Pustoslemšek. Ekipa mladinci 2 so: Tajda Remic, Ana 

Kovačič, Alja Cestnik in mentorica Jana Pustoslemšek. 

Ekipo pripravnikov pa sestavljajo: Tilen Menčak, Anja 

Terglav, Urban Remic in mentor  Simon Stiplošek. 

Bilo je deževno jutro, 23. novembra, ko smo se z 

Milanom in njegovim  kombijem odpravili na pot proti 

Kidričevem. Že ob prihodu smo ugotovili, da bo 

organizacija kviza na nivoju, saj so nas takoj začeli 

usmerjati proti vhodu redarji, kjer je bila komisija A za 

prijavo tekmovanja. V dvorani, ki je bila veličastna in 

super pripravljena, smo pričakali otvoritev, ki je bila ob 

10. uri. Nato pa smo pričeli s samim tekmovanjem. Na 

tribuni nas je naš poveljnik društva in hkrati predsednik 

Mladinske komisije Gasilske zveze Žalec, Milan 

Pustoslemšek, skrbno spremljal in  držal pesti za nas, da 

osvojimo čim boljši rezultat. Mladinci so najprej opravili  

praktični del, pripravniki pa s teoretični. Zaradi velikega 

uspeha v lanskem letu, je bila prisotna trema pri 

mladincih, ki pa se jim je obrestovala, saj so imeli Tea, 

Klavdija in Kevin najboljši čas izmed vseh 33 ekip. Sledil 

je še teoretični del, kjer so se pomerili v splošnem 

gasilskem znanju. Pripravniki pa so istočasno opravili 

praktični del. Po tekmovanju je sledilo kosilo in nestrpno 

pričakovanje na razglasitev rezultatov. Pričakovanja so 

bila tako pri pripravnikih kot pri mladincih velika. 

Najprej so bili prebrani rezultati kategorije pionirjev, nato 

kategorija mladincev. Nestrpno smo poslušali vsako 

prebrano ekipo in nikakor nismo želeli slišati našega 

imena vse do tretjega mesta. Ko je napovedovalka 

prebrala uvrstitev ekipe iz Hajdoš na četrto mesto, smo se 
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razveselili, saj smo vedeli, da smo osvojili pokal. Nabrali 

smo največ točk in tako pristali na prvem mestu s kar 

šestimi točkami naskoka pred drugouvrščenimi lanskimi 

državnimi prvaki, kar je za državno raven ogromna 

prednost in s tem osvojili naslov državnih prvakov. S 

solzami sreče v očeh smo čakali še na razglasitev 

pripravnikov. Tudi pri njih je bilo veliko pričakovanje, 

saj so branili lanski naslov. Na žalost pa je bilo za 4. 

mesto prebrano ravno njihovo ime. Odlično, a 

nehvaležno mesto, ki ne prinaša pokala. Razlike med 

ekipami so bile zelo majhne, kljub temu so bili z 

rezultatom zadovoljni, saj so samokritično priznali, da 

jim je zmanjkalo malo športne sreče. Sledilo je še 

fotografiranje s predsednikom GZ Slovenije in z vsemi 

sodelujočimi ekipami iz Savinjsko-Šaleške regije. Pozno 

popoldne smo se odpravili proti domu. Ob prihodu v 

gasilski dom v Kapli so nas pričakali naši člani društva, 

ki so nam pripravili prijazen sprejem. Osvojeni naslov in 

4. mesto nam vlivata moč za nadaljnje delo v naslednjem 

letu. Ne skrbite, ne bomo zaspali na lovorikah.  

 

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«.                                                               

MK PGD Kapla-Pondor 

 

Urnik športne rekreacije v Domu krajanov Tabor 

 
 

 PON TO SR ČE PE SO 

Rekreacija 

veteranke 

      16.00-17.00     

Telovadba 

klasika (ženske) 

        17.00-18.00   

Pilates     19.00-21.00       

Namizni tenis 18.00- 20.00 17.00-20.00 

(vsak drugi 

teden) 

18.00-19.00   18.00-20.00   

Odbojka       17.00-20.00 20.00-22.00 17.00-20.00 

(kadar ni 

prireditve) 

Košarka   19.30- 21.30    20.00-21.30     

Enanaena (Ekipa 

Enanaena) 

20.00-21.30           

 

Športno društvo Partizan Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomini očeta Miška na 1. svetovno 

vojno 

 
Lesjak Mihael – Miško, rojen 23. 9.1895 v 

Pondorju v občini Sv. Jurij ob Taboru v okraju 

Celje. 

Rekrutiran je bil v pešadijo leta 1914. V avstro-

ogrsko vojsko je bil vpoklican spomladi leta 

1915 v kasarno Celje. Po začetni vojaški 

pripravi – ibungi, so odšli na fronto v Srbijo. Po 

Po poteh in spominih  
V rubriki »Po poteh in spominih« odkrivamo skrite kotičke Občine Tabor in skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec 

vam v pogled ponudimo utrinek, ki prikazuje lepote naše občine – naravo in ljudi ali pa dogodek, ki je v preteklosti 

zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrskate po svojih arhivih in z nami delite pozabljene trenutke in še 

neodkrite ali pa skrite poti, ki vodijo po »šentjurskem« koncu. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-

pošte: info@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v tajništvo Občine (fotografije vam vrnemo takoj). Tokrat nam o 

spominih na svojega rajnega očeta pripoveduje Milan Lesjak st. iz Ojstriške vasi.   
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nekaj mesecih je bil v bližini Beograda težje ranjen v 

levo roko. Ranjence so takrat odpeljali na zdravljenje v 

Prago na Češko. Po končanem bolniškem zdravljenju 

so ga poslali za 6 tednov domov na okrevanje. Po 

zdravljenju doma je dobil poziv naj se javi v kasarno v 

Celje na pripravo za soško fronto. V Arji vasi pri 

Petrovčah so imeli poligon za vaje, kjer je nastala prva 

slika. V ozadju so dobro vidne hmeljevke v kopici  in 

sadno drevje. Miško je na sliki četrti v prvi vrsti, leži ob 

trubaču.  

 

Nekega dne so dobili obvestilo, da gredo naslednje 

jutro ob 3. uri z vlakom na soško fronto. Priprava je bila 

v teku. Oče Miško je prosil za sprejem pri svojem komandantu. Prosil ga je, če sme domov po slovo. Na komandi dobi 

dovoljenje z obljubo, da se vrne zvečer do 21. ure. Oče Miško je imel v mestu prijatelja, ki mu je posodil kolo in tako se je 

odpeljal domov poslovit. Doma se je poslovil od staršev, od brata in enajstih sester. V Celje v kasarno se je vrnil že pred 

21. uro, a kasarna je že bila prazna. Vsa vojska je že odšla ob 20. uri, ostala je le straža in nekaj starešin. Oče se je javil 

komandirju in mu pokazal  dovoljenje za odsotnost. Vse je bilo v redu. Ostal je v kasarni na straži in na rednem dežurstvu. 

Po 14 dneh pa se je v tedanji avstro-ogrski državi nabrala nova kompozicija vojakov za soško fronto in z njimi je odšel 

tudi Miško. Velikokrat mi je pripovedoval to prigodo in še to mi je povedal – bila je sreča, da ni šel tja v prvi skupini, kajti 

vsi vojaki iz te prve skupine so v prvem napadu Italijanov padli pri Doberdobu. Tudi njegova kompozicija je bila 

razporejena po Krasu od gradu Miramare pri Trstu, preko Doberdoba v smer Gorice. Vendar drugi naval italijanske vojske 

ni bil tako močan. Oče Miško je pričel pisati dnevnik o bojih in težkih doživetjih na doberdobski fronti. 

 

Ta zanimiv dnevnik sem bral pred 40 

leti. Imam ga v spominu, vendar ga ne 

morem natančno opisati. Moja mama 

ga je skrbno čuvala, a po njeni smrti ga 

nismo več našli. 

Pozneje je oče dve zimi preživel na 

zloglasnem gorovju Rombon v snegu, 

skalnatih rovih in bunkerjih.  

Konec leta 1916 jih je obiskal novi 

avstrijski cesar Karl. Vedno je imel lep 

spomin na ta dan, ker je ta dan dobil 

medaljo za hrabrost in povišan čin 

(kaprola – desetar). 

Avstrijski in italijanski bunkerji so bili 

dostikrat blizu skupaj. Pogosto je 

pripovedoval o dogodku, kako je slišal 

italijanskega vojaka, da je aktiviral 

ročno bombo in jo vrgel v njegov 

bunker, oče pa je takoj  to isto bombo 

vrgel nazaj  in tam je eksplodirala. Od 

tam se je slišalo le še » mama mia«. 

Proti koncu oktobra leta 1918  pa je 

avstro-ogrska vojska prebila italijansko 

obrambo in v silovitem napadu 

pognala italijansko armado nazaj  na italijansko ozemlje, vse do reke Piave. Na tem področju se je vojska ustavila. 

Starešine so se začele zbirati skupaj in pustile navadno vojsko, da je počivala in si čistila svojo opremo. Le nekaj ur po tem 

počitku  pa jih je obkolila angleška armada. Tako so postali ujetniki antante – združene vojske evropskih držav proti 

avstro-ogrski in nemški državi. 

Kot vojne ujetnike so naše vojake naselili med Verono in Gardskim jezerom. Bili so v ujetniških taboriščih. Pošiljali so jih 

na delovne akcije. Po enem letu so očeta in njegovo skupino poslali na oddaljeno delovišče. Od tod so oče Miško in še dva 

Slovenca pobegnili proti Švici. Deset dni so hodili samo ponoči in se hranili samo z gozdnimi sadeži. V Švici so se javili 

policiji, ki jih je odpeljala v bolnico. Tam so ostali štirinajst dni na pregledih. Država jim je dala nove obleke. Iz Švice so 

se odpeljali z vlakom preko Avstrije. Na tem vlaku so bili sami vojaški ujetniki, ki so se vračali domov. Na avstrijskih 
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železniških postajah so bili postavljeni transparenti, ki so jih pozdravljali z dobrodošlico. Nudili so jim tudi hrano in 

pijačo. 

Končno so prišli v Maribor, veseli, da so že v Sloveniji. A tu so doživeli razočaranje, kajti sprejeli so jih srbski vojaki z 

bajoneti na puškah in jih odpeljali v zapore, kot  da so sovražniki države. Po tednu dni so dočakali svobodo. 

S sovojaki, ki so pobegnili iz delovnega taborišča, so se kasneje še večkrat srečali. En vojak je prihajal iz Haloz, drugi je 

bil Juhartov iz Kamenč in naš oče Miško Lesjak. 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi otroci! 
Spet je prišel čas, da vas obišče  

Miklavž … 

                    
 

Ker vemo, da ste bili pridni,                    
vas vabimo                                        

v četrtek, 5. decembra 2013,            
ob 17. uri  v Dom krajanov Tabor,   
da  pridete po darilo ter si ogledate 

pravljico o Zverjascu.                 

          
                                                      

Društvo žena in deklet 
                                                   in Dramska skupina Teloh 

 

 

Športno društvo Partizan Tabor, 

sekcija Namizni tenis 

vabi 

 

v soboto, 7. decembra 2013  

na tradicionalni 

 

MIKLAVŽEV TURNIR V NAMIZNEM TENISU V DOM KRAJANOV TABOR. 

 

Pričetek turnirja je ob 9. 30,  

prijave zbirajo 30 minut pred pričetkom tekmovanja. 

 

Stane Petrič 

(031 474 653)  
 

 

 

 

Zgodilo se bo 

Vir in foto: Milan Lesjak st. 
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Prireditve v decembru 2013
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se zmrzlina grudna ne otaja, že prosinca hujši mraz nastaja.  
 

 

 O božiču zeleno, o veliki noči sneženo.  

 

 

 Če Štefana (26.12.) burja prinese, vinogradniku pridelek odnese. 
 

 

»V vašem srcu je izvir radosti, notranjega miru in spokojnosti. Iz njega lahko 

vedno črpate – ne glede na zunanje okoliščine.« 

(Elizabeth Clare Prophetra) 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 520 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. 
 

  
 

Sobota, 7. december, ob 9.30 uri, 

 

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV 

TURNIR V NAMIZNEM TENISU 

Dom Krajanov Tabor 

 (Športno društvo Partizan Tabor, Stane Petrič: 

031 474 653) 

 

...in še modrosti naših babic 
 

Torek, 10. december, ob 18. uri 

 

PRAVLJIČNA URA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Tabor) 

 

Četrtek, 5. december, ob 17. uri 

 

MIKLAVŽEVANJE 
Dom Krajanov Tabor 

(Društvo žena in deklet, Dramska skupina 

Teloh, 051 234 575) 

 

Torek, 17. december, ob 18. uri 

 

TURNIR TROJK V KOŠARKI 

Dom Krajanov Tabor 

 (Miha Bergant: 031 895 542) 

 

Torek, 24. december, po polnočnici 

 

POGOSTITEV PO POLNOČNICI 

okolica cerkve 

(Društvo podeželske mladine Tabor,  

031 437 715) 

 

 

Torek, 17. december, od 14.30 do 16.30 ure 

 

OBISK BOŽIČKA 

Občinska knjižnica Tabor 

 (Medobčinska splošna knjižnica Tabor) 

 


