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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Kmetje so pospravili seno in se začeli posvečati drugim kmetijskim opravilom, saj zanje skorajda ni počitnic. 

 

Šolarji so pospravili šolske torbe in zanje so se, za razliko od prvih, začele težko pričakovane počitnice in z njimi cela dva 

meseca brezskrbnosti, če so seveda vse šolske obveznosti opravili uspešno in pravočasno. 

 

Ob tem tudi sami pomislimo na občutke, ki so nas prevevali, ko smo se veselili počitnic in dogodivščin, povezanih z njimi 

in za dolga dva meseca ali tri prenehali biti učenci, dijaki, študentje … toda ‒ v resnici to nikoli nismo prenehali biti. 

 

Preizkusi znanja se ne prenehajo. Dnevno se soočamo z nalogami – 

enostavnimi,  zahtevnimi, pomembnimi, manj pomembnimi. Pa tudi 

življenje samo nas uči in zato ostajamo večni šolarji  življenja.  

 

Tudi naša država, ki v tem mesecu praznuje dan državnosti, potrebuje 

razgledane, izobražene in delovne ljudi in zmotno je prepričanje tistih, ki 

mislijo, da ne potrebujejo novih znanj, nasvetov, namigov ali celo kritike. 

 

Zato, kljub počitnicam … učenje se nikoli ne zaključi.  

 

 

Saša Zidanšek Obreza 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poletje brez kislih kumaric, a kislih obrazov … 

 
Leto volitev in referendumov se počasi preveša v drugo polovico, namesto odpiranja novih delovnih mest nas čaka zgolj 

odpiranje volilnih mest. Pa še ta imajo pomembno vlogo zgolj za peščico slovenskih volivcev, ker je večina unikatne 

slovenske demokracije že sita. To zagotovo ni dobro za našo državo in blagostanje njenih državljanov, vendar je politika 

uspela vnesti apatijo in brezbrižnost državljanov, da se sama lahko pase na ostankih bogastva nekoč opevane druge Švice 

na Balkanu. Prepričan pa sem, da se na lokalnem nivoju prihajajočih volitev ta brezbrižnost in apatija ne bo izkazovala, saj 

na tem nivoju ljudje lažje prihajajo do izražanja volilnih želja. Zato tudi načrt centralizacije države poskuša omejiti 

suverenost lokalne samouprave, saj politika sluti, da na tem teritoriju s svojo pokvarjeno naravo nima kaj iskati. Ali pač? 

Ne bo potrebno dolgo čakati, kajti pokazalo se bo v kratkem. 

 

Ne bo pa potrebno čakati več šolarjem, srednješolcem in študentom, da opravijo obračun s preteklim šolskim letom. Letos 

je osnovno šolo v Taboru zapustila prva generacija devetošolcev, ki je celotno osnovnošolsko obdobje preživela v 

domačem kraju, v domači šoli. Neopazen pa vendar tako rekoč zgodovinski dogodek za naš kraj. Vsem šolarjem in 

Iz županovega kabineta 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zx45mll_uaUXXM&tbnid=wxqQUA2gTsARKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://traktor.mojforum.si/traktor-about3650.html&ei=kxWoU73xF6Sn4gTxsYC4Dg&bvm=bv.69411363,d.bGQ&psig=AFQjCNGFi_mqzdjaDNMGhNURNpyWmJh7DQ&ust=1403610881849238
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Prejeli smo 

Nudi 

BREZPLAČNO 

 

PODJETNIŠKO 

IN DAVČNO 

SVETOVANJE 
 

vsako četrto sredo 

v mesecu 

v prostorih Občine 

Tabor 

od 15. do 17. ure. 

Spoštovani občani, 

 

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

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure. Svetovanje poteka 

v pisarni, v pritličju občinske stavbe.  

 

Zaželena je predhodna najava na tel. št. 040 303 888. 

Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom 

(t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem 

sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, 

stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne 

zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi...), dedovanja (zapuščinski 

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

 

Veselimo se srečanja z vami.  

                                                                                                           Vaša pravna klinika  

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

 
OZ Rdečega križa Žalec 

dijakom želim prijetne brezskrbne počitnice, maturantom srednjih šol čim ugodnejše rezultate mature, študentom pa 

predlagam, da iztisnejo zadnje atome moči za čim večjo bero izpitov in naj bodo septembrski roki zgolj izhod v sili. 

Če so že politiki ugrabili državo, pa ne dopustimo, da nam ugrabijo občino. Zato se v čim večjem številu podajmo na 

praznovanje državnosti, v sredo, 25. junija, ko se zopet srečamo s sosedi iz Braslovč na puntarski cesti pri prijazni kmetiji 

Mežnar.  

 

Pa zastave ne pozabite izobesiti. Če je nimate ali pa sta jo preveč obdelala sonce in veter, jo po ugodni ceni lahko nabavite 

tudi v TIC- u na občini. 

 

Naj živi Slovenija! 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

5 evrov za ljudi v stiski 
 

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

Območno združenje Rdečega križa Žalec odločilo organizirati humanitarno akcijo SMS-donacija za socialno ogrožene 

ljudi v Spodnji Savinjski dolini. Akcija poteka do konca leta. V prvi polovici leta 2013 se je povpraševanje po osnovnih 

prehranskih izdelkih, oblačilih in plačilu položnic povečalo kar za 30 odstotkov. Poleg tega je v zadnjem času še nekaj 

podjetij prišlo v stečaj, zaradi česar se je število upravičenih do pomoči še povečalo. Nekaj sredstev žalski Rdeči križ 

pričakuje iz dela dohodnine za lansko leto, še več pa si obeta od pomoči tistih, ki kljub težkim časom še lahko darujejo 

kakšen evro in pomagajo ljudem v še večji stiski. 

 

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

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

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

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

združenju. 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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RASR, Razvojna agencija Savinjske regije  

objavlja 

 

JAVNI POZIV PODJETNO V SVET 

PODJETNIŠTVA 2014 V SAVINJSKI REGIJI 

 

Namen operacije je podjetniško usposabljanje desetih 

mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb v Savinjski 

regiji s ciljem, da bi se po zaključku operacije samozaposlili, 

zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem 

delodajalcu.  

 

Ciljna skupina so osebe, ki izpolnjujejo pogoje: 

- imajo VI., VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede 

na šolski oz. študijski program oz. vrsto študija), 

- imajo stalno bivališče v Savinjski regiji oz. v 

naslednjih občinah: Braslovče, Celje, Dobje, 

Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, 

Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, 

Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, 

Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur pri Celju, 

Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, 

Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, 

Žalec; 

- so vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu 

RS za zaposlovanje, 

- so na zadnji možni rok prijave stari manj kot 35 let 

(oz. na ta dan dosežejo starost 35 let). 

 

Udeleženci bodo v RASR, Razvojni agenciji Savinjske 

regije, d.o.o., redno zaposleni za čas usposabljanja, ki traja 

štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plača v višini 

minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v 

skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se 

bodo v operacijo vključili predvidoma 1. 8. 2014. 

 

Rok za oddajo vlog za udeležence v projektu je  

PETEK, 4. julij 2014. 

 

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani 

www.rasr.si in na sedežu RASR, Razvojna agencija 

Savinjske regije, d.o.o. Več informacij dobite na: RASR, 

Razvojna agencija Celje, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 

Celje 

Kontakt:  (03) 589 40 90 ali 031/813-51 

e-pošta: tomaz.policnik@rasr.si ali 

barbara.marzidovsek@rasr.si. 

 

                 RASR, Razvojna agencija Savinjske regije 

                                                           Janez Jazbec, direktor 

Vabljeni na poletno branje v Občinsko knjižnico 

Tabor 
 

Za otroke: 

- Bucik, Nataša; Bucik, Kaja: Kukujev slikovni slovar 

: slovensko-English-français 

- Look, Lenore: Alvin Ho. Alvin Ho - alergičen na 

punce, šolo in druge strašljive grozote 

Za odrasle: 

- Winnemuth, Meike: Veliki dobitek : kako sem na 

Milijonarju priigrala pol milijona in odpotovala 

- Reinhard, Tonia: Superživila : najbolj zdrava hrana 

na tem planetu 

- Cestnik, Mare: Hruška v medu : popotna pripoved 

- Billingham, Mark: Zaspanka : kriminalistični 

inšpektor Tom Thorne reši prvi primer 

- Strayed, Cheryl: Divja : izgubljena in najdena na 

pešpoti življenja 

- Novak, Franci; Golob, Urban: Po sončnih obronkih 

Slovenije : pohodniški vodnik 

- Krišelj Grubar, Urška; Grubar, Tomaž: Okrog 

sveta do srca 

 

Prireditvi v juliju in avgustu v Občinski knjižnici Tabor: 

- ves mesec nagradna poletna knjižna uganka za otroke. 

občinska knjižnica tabor 

 

 

 

Poletni delovni čas Medobčinske splošne 

knjižnice Žalec 

 

Skladno s Programom dela za leto 2014, h kateremu je dal 

soglasje svet zavoda, vam sporočamo poletni čas odprtosti 

naših enot: 

 Občinske knjižnice Braslovče, Polzela, Prebold in 

Vransko bodo julija in avgusta zaprte ob sobotah. 

 Občinska knjižnica Žalec bo julija in avgusta zaprta 

ob petkih popoldne in ob sobotah, 

 Krajevne knjižnice Griže, Petrovče in Ponikva bodo  

zaprte julija. 

 Krajevni knjižnici Liboje in Šempeter pa bosta zaprti 

avgusta. 

 

Naj vas ob tem spomnimo, da so vse enote virtualne in tako z 

nekaterimi storitvami (rezervacije, podaljšave, uporaba 

elektronskih podatkovnih baz, iskanje gradiva …) članom na 

voljo 24 ur na dan prek našega spletnega naslova 

www.zal.sik.si. 

 

Čeprav malo zgodaj, vam želimo prijetne počitnice in obilo 

zanimivega poletnega branja. 

 

                                      Medobčinska splošna knjižnica Žalec Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

Jolanda Železnik, direktorica 
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Urban Remic s sošolcema 

Konec maja smo preživeli v kampu Bunculuka Baška na Krku nepozabne joga počitnice. Zapolnili smo 6 mobilnih hišic in 

vsako jutro pričenjali s pozdravom soncu in nadaljevali s serijo asan za moč in gibljivost. Sladkali smo se tudi s presnimi 

sladicami. Sklepali smo nova prijateljstva tudi s kolegi iz Ljubljane in Maribora, ki so se nam pridružili. 

Ob večerih smo se ponovno naužili vadbe ob morju z izzivalnimi asanami in meditacijo.  

Zadnji dan smo sklenili, da je potrebno tak seminar čim prej ponoviti, čez poletne mesece pa vsak ponedeljek pridno 

jogiramo v našem studiu v Ojstriški vasi. Več utrinkov si lahko pogledate na na Facebook profilu Daryoga. 

Darja Kropivšek  

(www.daryoga.si) 

Naš občan v zmagovalni ekipi 

 

Pred dnevi je Urban Remic iz Kaple s sošolcema iz Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, smer mehatronika, 

doživel poseben uspeh. V sklopu 4. izpitne enote za maturo so izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Predrezilo na 

tračni žagi za razrez hlodovine.  

 

S to nalogo so se udeležili regijskega 

tekmovanja Mestne občine Celje, kjer so 

dosegli pogoje za državno tekmovanje. 

Državno srečanje mladih raziskovalcev se je 

odvijalo 19. maja v Murski Soboti. Tam so 

svojo raziskovalno nalogo ponovno 

predstavili.  

 

Skupno je tekmovalo 481 raziskovalnih nalog 

na dvajsetih različnih področjih. Razglasitev 

rezultatov je potekala 14. junija na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Urban 

je skupaj s sošolcema Matjažem Črešnarjem 

in Tomažem Oprešnikom dosegel 1. mesto in 

s tem zlato priznanje Zveze za tehnično 

kulturo Slovenije.  

Predstavitev naloge je izkaz njihovega truda, dela in inovativnosti. Njihov 

cilj je bil izdelati kvalitetno napravo v nižjem cenovnem razredu v 

popolnoma avtomatiziranem delovanju in ji dodati vse potrebne 

elektronske komponente za samostojno delovanje. Ideja pa je zaživela tudi 

v praksi. Njihova naprava že uspešno deluje na žagi Črešnar na Resniku 

pod Roglo. 

 

Ana Leskovšek 

  

Tudi na morju radi jogiramo 

 

 

 

 

 

 

 

Na žagi Črešnar 
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Pogozdovalci 1968 

 

Pisalo se je leto 1968, ko smo taborski 

četrtošolci želeli na zaključni izlet. Takrat 

so bili drugačni časi in vse nam ni bilo 

dano vnaprej. Denarja ni bilo na pretek, 

zato smo se morali znajti. Na pobudo 

našega takratnega razrednika, gospoda 

Branka Pepela in gospodarja na Ribarjevi 

domačiji, gospoda Martina Raka, smo se 

lotili za takratne čase neobičajnega posla, 

da zaslužimo denar za tako želeni izlet. In 

kaj smo delali? Lotili smo se 

pogozdovanja pri Ribarjevih v Miklavžu, 

Sirševih v Taboru in Adametovih v 

Lokah. Delo smo opravili po svojih 

najboljših močeh in pri tem tudi zaslužili. 

  

Letos aprila je minilo 46 let od našega pogozdovanja. Zbral se je samooklicani organizacijski odbor in s soglasjem 

gospodarjev smo se takratni pogozdovalci odpravili na ogled, kaj je zraslo od takrat. Petnajst sošolcev in sošolk se nas je 

zbralo v soboto, 24. maja 2014 v Taboru. Naša pot je najprej vodila na pokopališče, kjer smo pokojnemu sošolcu Janku 

Pečovniku iz Kaple prižgali svečko. Z avtomobili smo nadaljevali do Ribarja, kjer nas je pričakal gospodar, gospod Martin 

Rak in nas veselo in gostoljubno pozdravil. S traktorjem smo se odpeljali na »mesto zločina«. Da nismo samo laično 

ugotavljali različnih značilnosti gozda in visokoraslih smrek, nas je spremljal gospod Janez Černec z Zavoda za gozdove 

Slovenije. V Ribarjevem gozdu smo simbolično posadili mlado 

smrečico spomina in jo dobro označili, da se bomo čez nekaj let 

vrnili in si ogledali prirastek. Malico smo si pripravili kar v gozdu: 

za predjed Ribarjevo salamo, za glavno jed Slavijev okusen golaž, 

sladkali pa smo se tako kot nekoč - z malinovcem. 

  

Nato smo se odpeljali so Sirševe domačije v Taboru, ker nas je 

sprejel gospodar Milan. Tudi tukaj smo se odpravili v gozd, si 

ogledali prirastek, simbolično posadili mlado smrečico spomina in 

jo dobro označili. Pri Sirševih so nas pogostili z domačimi 

dobrotami in malinovec smo zamenjali z jabolčnim sokom in 

hmeljevim napitkom. Celotni družini se za gostoljubje iskreno 

zahvaljujemo. 

  

Razšli pa smo se z zavestjo, da smo takrat delali najbolje, kar smo znali, v dobrobit gospodarjev, pa še zaključni izlet nam 

je ostal v lepem spominu. 

  

 Dani Topovšek, Stanislav Gržina in Drago Vranič, 

samooklicani organizacijski odbor 

 

Šola rolanja 

 

Vožnja z rolerji je zelo zdrava in zanimiva oblika 

rekreacije. Zahteva pa, poleg opreme, tudi nekaj 

spretnosti.  Zato smo se v in-line sekciji Divji petelin 

odločili, da skupaj s hokejisti HK Celje organiziramo 

šolo rolanja za najmlajše. Poleg učenja prvih korakov 

na rolerjih so se tisti, ki te korake že obvladajo, 

preizkusili v in-line hokeju. Tako smo prvo šolo rolanja 

organizirali 31. 5. 2014 na igrišču ob POŠ Tabor. Vseh 

udeležencev je bilo dvajset. Šola je potekala v dveh 
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delih. Prvi del je zajemal prve 

korake na rolerjih in ozaveščanje o 

pomenu varnosti. 

 

Drugi del pa je že potekal v 

praktičnem prikazu rolarskih 

elementov, od pravilnega položaja, 

pravilnega padca in ustavljanja. 

Otroci so se na poligonu spoprijeli z 

nalogami. Prav vsi so po končanih 

vajah že samostojno rolali.  

 

Malo starejši pa so medtem odigrali 

tekmo v hokeju na rolerjih. Po 

prijetnih dveh urah smo se 

zadovoljni razšli. V soboto, 14. 6. 2014, pa je na igrišču potekal drugi del šole rolanja, ki ga je sestavljal nadaljevalni tečaj 

osnov rolanja. Vsi otroci, ki so ga obiskali, so pokazali velik napredek. Prav tako je tekma v in-line hokeju prinesla nekaj 

novega znanja, predvsem po zaslugi hokejista iz HK Celje. Obe soboti sta nam postregli s sončnim in prijetno toplim 

vremenom, tako da je bilo rolanje res užitek. Po drugem delu šole smo se razšli zadovoljni, saj smo utrdili svoje znanje 

rolanja in v njem uživali. Dogovorili smo se za zaključno prireditev »Men' se rola«, ki bo potekala v zgodnjih večernih 

urah  pod reflektorji. O datumu vas bomo obvestili s plakati in preko socialnih omrežij. Okvirno  bo prireditev v prvem 

tednu julija. Za uspešno izvedbo se zahvaljujemo Roku, Primožu, Jasni, Darji, Luku, Janu in Stanetu. 

 

Celotna šola je bila za udeležence brezplačna. Tudi vaditelji so sodelovali na lastno pobudo. Zato ne moremo razumeti, 

zakaj so nekoga motili plakati, ki so bili izobešeni na za to namenjenih mestih po občini. 

Uroš Zorenč 

 

Preparate so maja in junija pripravljali v Taboru, Železnem, na Vranskem ter v Rogaški in Žičah 

Člani Savinjsko-šaleške skupnosti društva za biodinamično gospodarjenje Ajda Štajerska, ki jo vodi Stanko Krašovec in ki 

ima svoj sedež v Preboldu, so z izdelavo preparatov iz rmana, kremena ter koprive zaključili svoje majske in že tudi prve 

junijske skupne akcije.  

Ajda Štajerska se je v začetku junija pridružila skupnim akcijam slovenskih in evropskih kmetov, vrtnarjev, čebelarjev, ki 

prisegajo na biodinamično obdelavo in pridelavo. Ob 90-letnici začetka te najučinkovitejše in najbolj zdrave kmetijske 

metode so v istem času na vsem planetu škropili preparat gnoj iz roga ter se pridružili osrednji prireditvi v hrvaškem 

Donjem Kraljevcu, kamor je iz Salzburga preko Graza in Maribora prispel poseben vlak, imenovan »Vlak Rudolfa 

Steinerja«. 

  

Rmanov preparat so izdelovali v Taboru, na kmetiji Lukmanovih, na kmetiji Šrimpf v Rogaški Slatini ter v vrtu Majnika v 

Žičah. Preparat, ki ga biodinamiki uporabljajo predvsem za zorenje komposta ter za pripravo kopeli za semena rži in trav, 

je le eden v nizu pripravkov, ki biodinamikom omogočajo kmetovanje in vrtnarjenje brez uporabe kemije. 

  

Biodinamiki namreč pri negovanju zemlje, rastlin in živali prisegajo na to, da je na vseh razvojnih stopnjah potrebno 

upoštevati zakonitosti življenja v sozvočju z naravnimi in kozmičnimi ritmi. Rmanov preparat predstavlja energije 

reprodukcije, s svojim žveplom pa v tleh ureja procese kalija in dušika. Prav zato ga mnogi biodinamiki razen v obliki 

preparata, ki se v biodinamični znanosti imenuje preparat 502, uporabljajo tudi samostojno, v obliki čaja za razna 

škropljenja.  

 

Osupljivo deluje tudi preparat kremen iz roga (preparat 501), ki so ga letos pripravljali na kmetiji Tkavc v Železnem. Gre 

za izdelavo preparata iz kristala, imenovanega kamena strela (gorska strela). Kremen ob pripravi homeopatsko mešajo, z 

njim napolnijo rogove, ki jih nato zakopljejo. Ščepec preparata zadostuje, da hektar površin, kljub hladu in oblakom 

"doživi" sončen dan. Voda, ki je skozi homeopatsko potenciranje prejela informacije kristala, se obnaša tako, da zbira 

veliko več svetlobe, kot bi jo rastlina sama bila sposobna pridobiti. Žita, ki jih redno škropijo s tem pripravkom vsebujejo 

več silicija, več sladkorjev in so neprimerno bolj obstojna in okusna od ostalih. Če sadovnjake v oktobru ob močnem 

soncu poškropimo s tem preparatom, bodo rastline hitreje dokončale vegetacijo in odvrgle liste preden zapade prvi sneg. 
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Na kmetiji Golob na Vranskem so v najbolj 

vročih junijskih dneh na dan za cvet izkopali 

preparat iz koprive (504). Koprivov preparat je 

med preparati predstavnik sonca in v zemlji 

ureja procese železa. Podpira delovanje 

preparatov iz rmana in kamilice, gnoju pa daje 

sposobnost, da s snovmi in silami dobro 

gospodari in se prilagodi vsakokratni kulturi. 

Najbolj ga uporabljajo za prepariranje 

kompostnega kupa ali gnojnice in izdelovanje 

preparata iz kravjeka po Mariji Thun oz. 

brezove jame. Primeren je tudi za kopel 

ječmenovega semena. 

Urnik slovenskih in štajerskih biodinamikov je 

vsako pomlad še posebej poln. Tako so v Ajdi 

Štajerska in njenih treh skupnostih – ob Savinjsko-šaleški združuje še skupnosti Obsoteljska ter Dravinjsko regijo – 

opravili vsakoletne začetne tečaje biodinamike, izkopali so vse preparate, ki so zoreli čez zimo zakopani po posebnih 

postopkih v zemlji, pripravili so predavanja o semenih, o živi vodi, o izdelavi mila, o sožitju v naravi. 

  

Biodinamika v juniju praznuje 90 let. Evropski biodinamiki so se srečali v Donjem Kraljevcu, rojstnem kraju Rudolfa 

Steinerja, začetnika antropozofije in waldorfske pedagogike, ki je pred 90 leti s kmetijskimi tečaji utemeljil biodinamiko. 

Gostje iz Nemčije, Švice, Avstrije in Slovenije so se v Kraljevac pripeljali s posebnim vlakom. Eden treh iniciatorjev tega 

projekta je tudi Peter Daniell Porsche, antropozof in waldorfski pedagog, pravnuk Ferdinanda Porsheja. Med bolj znanimi 

slovenskimi imeni biodinamike, predvsem pa antropozofije in waldorfske pedagogike je tudi dr. Andrej Fištravec, ki je 

imel v Kraljevcu v dveh dneh v sodelovanju z waldorfsko pedagogiko dve predavanji na temo vede o človeku, gost pa je 

bil tudi Alex Podolinsky, eden najbolj znanih biodinamikov in začetnik biodinamične metode iz Avstralije. Več o 

programu je v prilogi. 

  

Nekaj pomembnih dejstev o biodinamiki si lahko preberete v priloženi datoteki na spletnem naslovu: 

http://www.mojaobcina.si/tabor/novice/gospodarstvo/kmetijstvo/preparate-so-maja-in-junija-pripravljali-v-taboru-

zeleznem--vranskem-ter-v-rogaski-in-zicah-2.html. 

  

Rado Pantelič, 

Ajda Štajerska 

 

18. geografski raziskovalni tabor: Spodnja Savinjska dolina 2014 

»V toku idej in doživetij zelenega zlata« 

 

Letošnji že 18. geografski raziskovalni tabor, ki ga 

tradicionalno prireja Društvo mladih geografov Slovenije, 

bo potekal od 5. do 13. julija 2014. Nastanjeni bomo v 

OŠ Prebold, medtem ko se območje našega proučevanja 

razprostira čez vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline: 

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

Raziskovalni tabor je namenjen študentom geografije, ki 

tekom študija pridobivajo premalo praktičnih izkušenj ter 

možnosti sodelovanja z lokalno in regionalno skupnostjo. 

 

Tabor se bo začel s spoznavanjem območja, saj prihajajo 

udeleženci tabora iz različnih delov Slovenije. Najprej bo 

izvedena splošna ekskurzija, kjer si bodo študentje 

ogledali fizične in družbenogeografske značilnosti 

Spodnje Savinjske doline. V naslednjih dveh dneh pa 

sledita še strokovni ekskurziji, ki bosta izvedeni s 

pomočjo profesorjev in strokovnjakov z različnih 

področij.  

 

Nato se bo v naslednjih dneh delo razdelilo v 5 

raziskovalnih skupin. Vsaka skupina se bo ukvarjala s 

svojo geografsko obarvano tematiko. Prva skupina se bo 

ukvarjala s proučevanjem hmeljarstva in umestitvijo te 

dejavnosti v prostor. Študentje bodo poskusili prepoznati 

možnosti in potenciale hmeljarjenja v Spodnji Savinjski 

dolini. Naslednja delavnica se bo ukvarjalo s tematiko 

upravljanja z vodnimi viri za potrebe namakanja. Ker so 

suše vse bolj pogost pojav na tem območju, je 

sistematična in racionalna raba vode za to območje zelo 

pomembna. Udeleženci bodo ugotavljali namembnost 

vodnih virov in iskali potenciale za potrebe namakanja 

kmetijskih površin. Cilj delavnice Turistična ureditev v 

občinah Spodnje Savinjske doline bo preveriti obstoječe 
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stanje turistične ponudbe in podati konkretne ukrepe in 

možnosti povezovanja. Spodnja Savinjska dolina namreč 

s svojimi naravnimi in kulturnimi atributi velja za 

izjemno pomembno in privlačno območje za turiste. Pri 

tem pa velik poudarek dajejo tudi geomorfološke oblike. 

S prepoznavanjem zanimivih in pomembnih 

geomorfoloških oblik ter njihovih lokacij se bo ukvarjala 

delavnica Vrednotenje geodiverzitete. Zadnja delavnica 

Ekoremediacije prsti in voda se bo ukvarjala z 

raziskovanjem stanja prsti in voda s pomočjo DPSIR 

modela. Izdelana bo tudi karta najbolj obremenjenih 

območij prsti in voda z različnimi kemijskimi snovmi, ki 

slabo vplivajo na zdravje narave in ljudi, hkrati pa se bo 

tudi predlagalo primerne sonaravne ukrepe, ki lahko 

rešijo nastale težave.  

Rezultati terenskega raziskovanja in dela raziskovalnih 

skupin bodo v začetku leta 2015 izdani v strokovni 

monografiji. Vsi rezultati in ugotovitve delavnic bodo 

tudi javno predstavljeni. Predstavitev bo potekala v 

soboto, 12. 7. 2014 ob 19. uri, v prostorih knjižnice 

Prebold, vljudno vabljeni!   

 

 

Organizatorji tabora:  

Alenka Jelen 

Miha Klemenčič 

Estera Popovič 

Katja Polc

 

Izlet stanovalcev Zavoda sv. Rafaela Vransko v živalski vrt 
 

Stanovalci so mi večkrat izrazili željo, da bi 

šli na ogled živalskega vrta v Ljubljano. Prav 

tako se zelo radi spominjajo časov, ko so 

doma imeli svoje hišne ljubljenčke. 

Največkrat so imeli pse, mačke in kanarčke. 

 

V torek, 3. junija, smo se tako odpravili na 

celodnevni izlet v ljubljanski živalski vrt. Vsi 

nasmejani smo se posedli na avtobus in se 

odpeljali v Ljubljano. Tam so nam najprej 

padle v oči rumene rutice – bilo je veliko 

otrok; zdaj je čas zaključnih izletov. Po 

formalnostih nakupa kart smo se podali na 

sprehod po parku. Občudovali smo morska 

leva, ki sta neumorno plavala v svojem 

bazenu. Ogledali smo si ju tudi skozi steklo 

in videli njun življenjski prostor v vodi. 

Mimo sta se pripeljala kot kakšna manekena. Skrbno urejene stezice so nas vodile mimo medvedov, opic, najrazličnejših 

ptic, kamel, kač, kengurujev, nojev in drugih živali. Ob opazovanju vseh živali smo se smejali njihovim najrazličnejšim 

dogodivščinam – gepard nas je leno gledal s svoje deske, kozice so nam pustile, da smo jih božali, slon je z užitkom jedel 

seno, pri tem pa ni nič padlo na tla … Po treh urah počasnega sprehoda nam je že krulilo po želodcih. Odpravili smo se na 

kosilo, kjer smo si poleg tradicionalnega kosila privoščili še baklavo za sladico. Med stanovalci je bilo slišati: »Joj, kaj bi 

se zdaj bilo fino uleč in malo zaspat.« A pot nas je vodila naprej proti Brdu pri Kranju, vsaj na kavico, v načrtu je bil še 

sprehod po parku, mimo Titove vile. Večkrat poslušamo po radiu in televiziji, ko vodstvo naše države pripelje pomembne 

politike, kronane glave in drugo visoko družbo na protokolarni obisk na Brdo pri Kranju. Vendar pa so stanovalci izrazili 

željo, da sprehod po parku izpustimo. Tako smo se z avtobusom vrnili proti Vranskem. Peljali smo se mimo letališča 

Jožeta Pučnika, skozi Kamnik in naprej po Tuhinjski dolini. Utrujeni in polni vtisov smo se razšli.  

 

Stanovalci so ob tem izletu povedali: 

Veronika Račnik: »Bilo je super! Dobro smo jedli in veliko 

videli.« 

Franc Pintar: »Najbolj smešne so bile opice, ki so veselo 

skakale okoli.« 

Ema Marovt: »Joj, kako so surikate v živo še bolj zanimive 

kot po televiziji!« 

 

Saša Svetec, delovna terapevtka 
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Pšenica naša nevsakdanja 

 
Na TIC-u Občine Tabor (prostor pošte) lahko poleg 

številnih izdelkov kmetij Tabora kupite ekološko 

pridelane moke naše kmetije. Med njimi so tudi moke 

(enozrnica, dvozrnica in pira), ki so manj poznane in jih 

skupno imenujemo pražita. Na kratko bom podal njihov 

opis. 

Na svetu obstaja 27 

vrst pšenice (skupno 

18.000 sort) in le 

nekaj je 

gospodarsko 

pomembnih. 

Ekološki kmetje so 

začeli odkrivati 

stare vrste, ki so 

bolj odporne in se 

jih da pridelati brez 

kemije. 

Pomanjkljivost le-

teh pa so bistveno 

manjši pridelki. Vrednost starih žit pa je v vsebnosti 

mineralov in vitaminov in izdelki iz teh žit so postali 

sestavni del terapij tako klasične kot alternativne 

medicine. 

 

ENOZRNICA (Tritticum monococum) 

To je najstarejša vrsta gojene pšenice. Prvi so jo sejali na 

območju Mezapotamije 7600 let pr. Kr. Do današnjih dni 

se je ohranila na Balkanu v Karpatih. Enozrnica se 

odlikuje po visoki vsebnosti vitaminov in drugih za 

zdravje pomembnih snovi. Ima odlične učinke na 

zdravljenje bolezni sodobnega sveta. 

 

Rastlina enozrnice je visoka, svetlozelena, s pokončnimi 

klasi in močnimi resami. Zrelo zrnje je pokrito s plevami, 

zato jo moramo pred uporabo oluščiti na posebnih strojih. 

 

Enozrnica prepriča sladokusce z izjemnim okusom. Na 

orehe spominjajoča aroma ovija to žito v šarm, ki se mu 

človek nekako ne more upreti. Moka enozrnice je enako 

primerna za pikantne kot sladke jedi. 

 

DVOZRNICA ali EMER (Tritticum dicocum) 

Je predhodnica današnje pšenice in tudi ta prihaja iz 

Bližnjega vzhoda. Odlikuje se z veliko odpornostjo na 

bolezni. Vsebnost beljakovin in mineralov je bistveno 

višja kot pri moderni pšenici. Bila je glavno žito 

Rimljanov in glavna hrana njihovih vojakov. 

Strokovnjaki domnevajo, da je ravno vrednost tega žita 

dajala moč rimski vojski, ki je stoletja zavojevala tedanji 

svet. 

 

Do današnjih dni se je ohranila v Iranu in Anatoliji. V 

sedanjosti se vedno bolj širi v ekološki pridelavi. 

 

Rastlina dvozrnice je visoka (1,5 m), sivozelena s 

povešenimi klasi in dolgimi resami. Tudi dvozrnico 

moramo pred uporabo oluščiti na posebnih strojih. 

 

PIRA (Tritticum spelta) 

Nastala je v zgodnjem srednjem veku in je predhodnica 

današnje vrste durum (trdinka). Ohranila se je v hribih 

alpskega sveta. 

 

Njene izredne kvalitete ponovno odkrivamo, ko je vse 

manj zdrave hrane in postaja  nujnost pridelava na okolju 

prijazen način. Njeno zrnje je bogato z beljakovinami, 

vitamini in vlakninami in naj bi jo uživali oslabljeni 

ljudje s prebavnimi težavami in bolečinami v sklepih. 

 

Rastlina pire je visoka, sivozelena, z redkimi povešenimi 

klasi. Pred uporabo se mora tudi to zrnje oluščiti. 

 

Vsa tri opisana žita so vrste pšenic in vsebujejo gluten. 

Toda v starih vrstah je ta gluten v drugi kemični obliki in 

ni tako alergen kot v sodobnih sortah. Bolniki s celiakijo 

naj bodo pri uživanju teh žit zelo pazljivi. 

 

Če si kdo želi ogledati posevek teh žit (žanjejo se v 

začetku avgusta), se lahko oglasi na naši kmetiji v 

Pondorju in mu jih bomo z veseljem pokazali. 

 

Marjan Natek 

 

Olje oljne ogrščice ‒ najboljše olje za ženske 

 

Olje oljne ogrščice je bogato z rastlinskimi snovmi, enakovrednimi ženskim spolnim hormonom, ki se pomagajo boriti 

proti rakavim celicam, celicam raka na dojki. Kako izbrati, kako spraviti olje oljne ogrščice in kakšnim jedem se poda? 

 

Prednosti hladno stisnjenega olja oljne ogrščice 

 

Zdravniki so ugotovili natančno kopijo ženskega spolnega hormona estradiola. Na prvi dan menstrualnega cikla, ko se 

jajčece sprosti iz jajčnika, se začne izločanje primarnega ženskega spolnega hormona - estradiola. Ženska sije od energije, 

koža postane elastična... Po nekaj dneh se v telesu izloča drugi ženski hormon progesteron, ki ustvari vse pogoje za 

normalno rast in razvoj zarodka. 
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Olje vsebuje omega-3 esencialne maščobne kisline, ki znižujejo 

holesterol in ohranjajo zdravo srce in ožilje, gibljivost sklepov in 

možgane. 

 

Vitamin E krepi celične stene, ki preprečujejo prodiranje 

mikroorganizmov v celice, zagotovi normalno delovanje endokrinega 

sistema, krepi mišično-skeletni sistem in živčne celice. 

 

Ogrščično olje preprečuje rast rakavih celic. Nekateri znanstveniki 

verjamejo, da je to zaradi višjega razmerja omega-3 in omega-6 

maščobnih kislin. V letu 2008 je v mestu San Francisco anketa 

pokazala, da imajo ženske, ki kuhajo na olivnem ali ogrščičnem olju, manjše tveganje za raka na dojki kot ženske, ki 

kuhajo z rafiniranim rastlinskim oljem ali hidrogeniranim maščobam. 

 

Kako izbrati 

Olje mora biti čim bolj sveže in hladno stisnjeno. Mora biti rumene barve s prijetnim vonjem. 

 

Priporočena količina 

Eno žlico olja oljne ogrščice, na primer v solati, zadovolji kar 30 % dnevnih potreb po vitaminu E. 

 

Shranjevanje 

Stran od sončne svetlobe, v hladnem in temnem prostoru, najbolje v hladilniku.  

 

Kako kuhati 

Najkvalitetnejši je zaužit surov, lahko pa se uporablja tudi pri nižjih temperaturah. Pri visokih temperaturah (160-170 °C) 

se lahko tvorijo zažganine, ki so lahko toksične in kancerogene. Če se na površini olja pojavi dim, to pomeni, da so začele 

nastajati nevarne spojine. Izogibajte se vdihovanju hlapov in dima, saj povečuje tveganje za nastanek pljučnega raka.  

 

Sveže olje oljne ogrščice, lokalno pridelano in predelano najdete v TIC-u Tabor. 

 

Tomaž Škorjanc, 

Olje izpod hribov 

 

 

 

 

 

 

8. obogatitvena dejavnost 

 
V ponedeljek, 26. 5. 2014, smo v Vrtcu Tabor izvedli 

8. obogatitveno dejavnost. 

 

Tokrat so nam učenci 4. razreda z gospo Manjo 

Majcen predstavili orffova glasbila. Iza Štih je 

zaigrala na prečno flavto, Luka Demšar iz 5. razreda 

pa na kitaro. Po predstavitvi glasbil so nam vsi 

skupaj zaigrali in zapeli ljudsko pesem Drežniška. 

 

Devetošolka Nina je ob spremljavi klavirja zapela 

avtorsko skladbo Čas odraščanja, za katero je na 

Glasbeni olimpijadi v Ljubljani prejela srebrno 

priznanje. 

 

Prijetno druženje smo ob spremljavi glasbil zaključili 

s pesmico Kuža pazi (Bitenc, J.), ki jo znajo tudi 

najmlajši otroci. 

 

Za Vrtec Tabor zapisala  

Lidija Svet 

Iz vrtca in šolskih klopi 



 

11 

Pri hoji na goro je sonce zelo pripekalo. Na vrhu smo imeli malico, nato smo se posladkali in gugali na gugalnici. Nato 

smo šli nazaj v dolino in se v Šempetru ustavili še na sladoledu. S kombijem smo se odpeljali pred šolo Tabor.  

Julija Weiss, 4. b 

''Dežela navihanih pik in gusarjev'' 

 

Tradicija veleva, da se ob zaključku šolskega leta 

zberemo na Ranču Mustang in se na edinstven način 

poslovimo ter pozdravimo poletje in prihajajoče 

počitniške dni. 

  

Na vroče ponedeljkovo popoldne se je Ranč 

Mustang spremenil v deželo Pike Nogavičke. 

Najprej je otroke, starše in druge goste pozdravil 

gusar, kmalu pa se nam je na konju s Fickom 

pridružila Pika Nogavička. 

 

Otroci so se lahko v ponujenih delavnicah 

spremenili v Pike Nogavičke in gusarje, se naučili 

Pikin ples, se preizkusili v različnih motoričnih 

spretnostih (hoja s hoduljami, skakanje v vrečah, 

gibalni poligon…), iz kartonskih škatel so skupaj s starši gradili pravo vilo Čira Čara. Pika je najpogumnejše otroke 

povabila na ježo po otoku Taka Tuka, kjer so svoj pogum preizkušali  na ''gospodu konju'' ter se neumorno podajali na 

dogodivščine. 

 

V vrtcu smo se navzeli ''sindroma Pike Nogavičke'' in smo z aktivnostmi ter v navihanem vzdušju preživeli še prijeten 

teden. 

Za Vrtec Tabor zapisali 

Jerneja Z. in Lidija S. 

 

Obiskal nas je mojster borilnih veščin 

Vsakodnevna pisanost in raznolikost nas 

notranje bogati. V torek, 3. 6. 2014, nas 

je obiskal Simon Jan, trener in mojster 

taekwondo-ja. Na prav poseben način 

nam je predstavil filozofijo taekwondo-

ja in načela borilnih veščin ter nam 

razložil pomen različnih komponent tega 

športa. Predstavil nam je svoje oblačilo 

dobok in pojasnil znake, ki ga krasijo. 

Slikovito je opisal tudi pomen barv 

pasov, ki jih nosijo. Napis na hrbtnem 

delu doboka v obliki drevesa  ponazarja 

enotnost vseh, ki se združijo pod 

drevesom teakwondo-ja, saj po vsem svetu živijo in delajo po istih načelih. Pripravil nam je pestro in aktivno vadbeno uro, 

kjer smo sodelovali otroci in strokovne delavke. Demonstriral nam je različne udarce, pojasnil, kako se imenujejo ter 

ponudil možnost otrokom, da se preizkusijo tudi v teh aktivnostih. Poslovil se je z demonstracijo pozdrava, ki ga izvajajo 

na začetku in koncu vsakega treninga. Otroci so bili nad obiskom navdušeni in aktivnosti so pustile globok vtis ter zvabile 

na dan zadovoljstvo in interes za  nove podvige.  

 

Jerneja Zajec 

 

Zadnji pohod mlajših šolskih planincev na goro Šentjungert 

 
V soboto, 7. junija, smo se učenci od 1. do 4. razreda POŠ Tabor odpravili na zadnji planinski izlet v tem šolskem letu. Pot 

nas je vodila na goro Šentjungart. Med potjo smo nabirali borovnice. Ob prihodu na cilj smo najprej pojedli malico, potem 

pa se šli igrat. Po vrnitvi proti domu smo se še posladkali s sladoledom. Neža Zupančič, 4. b 

  

  



 

12 

Pogled  v  prihodnost 

 
Če bi bil predsednik, bi Slovenijo predstavljal po svetu, da bi več ljudi vedelo zanjo. Vsi bi imeli službe in dovolj veliko plačo 

za preživetje. Vsem otrokom bi bila šola in vrtec zagotovljena. Vsem bi bila priskrbljena brezplačna zdravniška pomoč ob 

nujnih primerih. Ne bi bilo brezdomcev, ker bi imeli hiše za ljudi brez domov. Tistim, ki ne morejo delati zaradi hujših bolezni, 

bi bila dana dovolj velika preživnina in bi lahko poskrbeli za svoje osnovne potrebe. Bencin bi bil cenejši ali pa bi uporabljali 

samo avtomobile na električno energijo. Slovenci bi sami upravljali s tovarnami in jih ne bi prodali tujcem. Ponovno bi pričela 

delovati tovarna za izdelavo sladkorja. V državi ne bi bilo več nasilja, zato ga tudi ne bi mogli prikazovati po televiziji. 

 

Filip Lukman, 4. b, POŠ Tabor 

Na poti navzgor nam je bilo zelo vroče. Pojedli 

smo nekaj borovnic, ki smo jih našli ob poti. Ko 

smo prišli do vrha smo se pošteno najedli in napili. 

Pri vrnitvi navzdol nam je zelo drselo. Vkrcali smo 

se na kombi. Ustavili smo se še na sladoledu, ki 

nam je zelo teknil. Potem smo odšli domov. Filip 

Lukman, 4. b 

  

Ta dan je bilo peklensko vroče. Med potjo smo 

jedli borovnice in gozdne jagode. Ko smo prišli na 

vrh, smo se okrepčali z malico iz nahrbtnika. Ko 

smo hodili navzdol, je zelo drselo. Odpeljali smo se 

še na zasluženi sladoled. Vita Kovče, 4. b 

  

Meni je bilo všeč, ko smo jedli borovnice in se 

gugali in se fotografirali.  Zala Lukman, 1. b 

  

Meni je bilo najbolj všeč, ko smo iz vrha gledali v dolino in šli po strmini navzdol. Janina Kvas, 1. b 

  

Meni je bilo všeč, ko smo se gugali in jedli prigrizke iz nahrbtnika. Všeč mi je bilo tudi, ko smo se sladkali s sladoledom. 

Edita Kreča, 1. b 

  

Všeč mi je bilo, ko smo pili vodo iz studenca. Gaja Miklavžič, 1. b 

  

Všeč mi je bilo, ko smo odšli na sladoled. Iza Zorenč, 2. c 

Vtise zbrala Manja Drnolšek 

 

Nastop v Celju 

 
Na Zavodu za zdravstveno varstvo je v četrtek, 5. 

6. 2014, potekala  otvoritev otroške likovne 

razstave, ki jo vsako leto organizira Lions club iz 

Celja, letos pod imenom PLAKAT MIRU. 

Povabijo vse učence, ki so se prijavili na natečaj 

in razstavili svojo sliko. Učencem in njihovim 

mentorjem podelijo priznanja, na koncu pa vse 

prisotne pogostijo z jagodami in pecivom.  

 

Že več let na otvoritvi razstave s kratkim 

programom sodeluje tudi naša šola. Tokrat so 

nastopali: Iza Štih iz 4. b, Rijana Đuranović iz 7. 

b, Alja Cestnik in Lara Novak iz 8. c ter Tibor 

Zupan in Miha Drolc iz 9. c. Vsem učencem 

iskrena hvala! Zahvaljujemo pa se tudi g. 

Đuranoviću, ki nam je priskočil na pomoč in nas 

peljal v Celje. 

Mentorica Manja Majcen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.si/imgres?sa=X&biw=1896&bih=954&tbm=isch&tbnid=Fg9haOTFAciTaM:&imgrefurl=http://www.igre123.com/klementina-r/slike/slovenija-moja-domovina/120238&docid=bnFi-lBzUvQPDM&imgurl=http://static.igre123.com/slike/84364-120238/slovenija-moja-domovina.jpg&w=632&h=632&ei=0UyzUva1N4jIswbe2oGwDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:157&iact=rc&page=1&tbnh=184&tbnw=225&start=0&ndsp=34&tx=115&ty=103
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Drugačnost 

 

Zbadanje ni lepa stvar, 

zato bi lepo bilo, 

če bi ga »begnili« stran. 

Kajti nismo vsi enaki, 

eni smo Slovenci, 

drugi pa Poljaki. 

 

Uživaj svoje življenje 

in drugim pusti živeti. 

Ljudje smo različni. 

Eni smo miroljubni, 

drugi pa ne. 

 

Če zate velja prva stvar, 

je prosim, ne pozabi nikdar! 

 

Anže Aubreht, 

4. b, POŠ Tabor 

 

 

Naj pesem pove 2014 

 
Tradicionalni natečaj POEZIJE se je zaključil v petek, 23. 5. 2014, ob 18. uri, v Preboldu, z recitalom izbranih pesmi ter 

intervjujem in koncertom gostje Nane Milčinski. S POŠ Tabor je bila Iza Štih povabljena, da prebere svojo pesem, ki je 

bila tudi objavljena v zborniku, poleg še objavljenih pesmi Neže Zupančič, Petre Kreča in Vanese Stanko. 

  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubezen 
  
Ljubezen je imeti rad nekoga, 

ki pri tebi stoji ure in ure 

in ti pomaga, 

ko česa ne znaš. 

  

Ko sediš pri njem, 

mu tiho rečeš: 

»Rad te imam!« 

  

On te lepo pogleda 

in se ti nasmehne. 

Tako veš, 

da te ima tudi on zelo rad. 

  

Ljubezen je lepa stvar, 

saj pomeni: 

RAD TE IMAM. 

  

Petra Kreča,  

4. b, POŠ Tabor 

Imeti  rad 
  
Imeti rad pomeni vse! 

Rad imaš lahko 

kogarkoli, kadarkoli,  

kjerkoli in kakorkoli. 

  

Imej rad, 

ne prepozno in ne prehitro, 

ravno prav. 

In daj tistemu, 

ki ga imaš rad, dar ljubezni. 

 

Ljubi, 

pa četudi vsi ti kažejo zijala, 

strašne krave, brontozavre. 

Ne odnehaj – ljubi še naprej, 

saj ljubezen je brez mej. 

  

 Iza Štih,  

4. b, POŠ Tabor 

Bratec 

  
Moj bratec Enej 

je šest  mesecev star. 

Kot velika štruca 

kotali se sem in tja. 

Ponoči spi, 

kot da nikogar ni. 

Ko ga mami 

pelje na sprehod, 

jok in stok izgineta. 

Velik je kar se da, 

siten je za dva. 

To moj ljubi bratec Enej je. 

  

Vanesa Stanko,  

2. c, POŠ Tabor 

  

Mama 

 
Postelja postlana, 

na omarici pa pižama. 

Jo oblečeš, ko greš spat 

in se k mami pocrkljat. 

  

Če strah se prikrade, 

veš, da v maminem objemu si, 

spet umirjen in brez skrbi. 

  

Ker tvoja mama je močnejša od strahu, 

zato lahko mirno zaspiš 

in novega dne se veseliš. 

  

Neža Zupančič,  

4. b, POŠ Tabor 
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Strokovna ekskurzija osmošolcev na Primorsko 

 

V petek, 30. maja 2014, smo se ob sedmi 

uri zjutraj zbrali pred šolo v Taboru in se 

napotili proti Primorski.  

 

Spotoma smo pobrali še osmošolce z 

Vranskega. Vožnja z avtobusom je bila 

zelo dolga. Naša pot je potekala od 

Vranskega po avtocesti mimo Ljubljane 

in Postojne do Nove Gorice, kjer smo 

zavili proti Mostu na Soči. Med potjo smo 

se ustavili še na počivališču in pojedli 

malico. Po treh urah in pol smo prispeli 

do kraja Most na Soči. 

 

Najprej smo se sprehodili do hribčka Kuk, 

od koder smo imeli lep razgled. Potem 

nas je naša vodička odpeljala v mesto, 

kjer smo si ogledali ostanke rimske hiše. 

Kasneje je sledila še vožnja po Soči z ladjico Lucija, na kateri smo imeli tudi kosilo. Kapitan ladje je bil zelo zabaven, 

povedal nam je tudi legendo o zmaju, ki je ugrabil dekle. Na ladji smo doživeli tudi mornarsko poroko. Po vožnji smo se 

namenili v Kobariški muzej, kjer hranijo ostanke 1. svetovne vojne. Videli smo veliko stvari: nože, ročne in druge bombe, 

puške, pištole, topove in naboje. Tam hranijo tudi različne kose oblačil in uniforme, ki so jih nosili vojaki. Vodič nam je 

razložil tudi, kako in kje so potekali boji v Posočju in kakšne so bile njihove posledice. Na koncu smo si ogledali še kratek 

dokumentarni film. Po ogledu muzeja smo se odpravili proti domu. Domov smo prispeli v večernih urah. 

 

Strokovna ekskurzija mi je bila všeč, najbolj pa ogled muzeja, saj me vojna tematika zelo zanima. 

  

Lara Novak,  

8. c razred, OŠ Vransko-Tabor 

 

Tekmovanja s področja matematike na državnem nivoju 

 
Mnenje, da je nadarjenost za matematiko redkejša kakor za druge znanosti,  je zgolj iluzija, ki 

jo gojijo tisti, ki se začnejo z matematiko ukvarjati ali prepozno ali pa brez potrebne 

prizadevnosti. (J. F. Herbart) 

 

Takega mnenja gotovo nima 

naša učenka Kim Gruden iz 

7. razreda, ki je v letošnjem 

šolskem letu  na področju 

matematike dosegla izjemne 

rezultate. Osvojila je srebrno 

Vegovo priznanje v znanju 

matematike, v razvedrilni 

matematiki pa srebrno in zlato priznanje. Samo 5 

sedmošolcev v državi je bilo boljših od nje.  

 

Srebrna priznanja iz razvedrilne matematike pa so na 

državnem tekmovanju osvojili tudi: Ula Weiss iz 6. 

razreda, Tina Ribič iz 8. razreda ter Anja Vranič iz 9. 

razreda.   

 

Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene rezultate na državnem nivoju in jim želimo še veliko uspehov vnaprej. 

 

"Pri uspehu gre v glavnem za to, da vztrajamo tudi po tem, ko so ostali obupali." (W. Feather) 

Mentorica Milena Piskar 
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Škratek 

 

Škratek, škratek, 

kje si se potikal? 

 

»Tam po lepem taborskem gozdu 

sem ptice poslušal … 

nato prijatelje škratke zagledal 

ter se z njimi igral. 

Zdaj pa sem k tebi nazaj prihitel 

in sem te zelo vesel.« 

 

Vanesa  Stanko, 2. c, POŠ Tabor 

Pri škratu na obisku 

 

Nekoč sem v gozdu videla 

škrata. Škrat mi je 

povedal, da se mu zelo 

mudi. Rekel je, da se 

naslednji dan dobiva 

tukaj. Ubogala sem ga, 

ampak ga ni bilo. Škrat je 

pozabil, da bo imel obisk. 

Na obisk je prišla mala 

miška. Škrat je mali miški 

skuhal kavo in spekel 

piškote. Škratek ji je oboje 

ponudil. Mala miška je 

hvaležno pojedla vse. 

Škrat je bil zadovoljen. 

Mala miška se je 

zahvalila, da jo je škrat 

povabil na obisk. Škrat ji 

je rekel: »ADIJO,« in 

srečno so živeli do konca 

svojih dni. 

  

Franja Kos, 2. c, POŠ 

Tabor 

Škratek Bor in dogodivščine 

 

Nekoč pred davnimi časi je živel en majhen škrat, ki mu je bilo ime Bor. Rad je imel 

dogodivščine. Nekega dne  je šel v Italijo. Tam se je srečal s prijateljem Timom. Šla sta na 

kavo. Potem sta odšla v hotel in tam sta prespala. Naslednje jutro sta si privoščila obilen 

zajtrk, nato sta se sprehodila po mestu. Potem sta se vrnila v svojo domovino in v svoj ljubi 

dom. 

 Gal Gosak, 2. c, POŠ Tabor 

Pismo ŠKRATU 

Nadobudneži iz 2. c so pisali taborskemu škratu pod mentorstvom razredničarke Silve Rizmal. 
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Judoisti na Memorialu Stanka Topolčnika 

 

V soboto, 17. 5. 2014 je v Slovenski Bistrici potekal II. Memorial Stanka Topolčnika, kjer je nastopilo tudi 11 

tekmovalcev Judo kluba Shido Tabor iz različnih sekcij osnovnih šol. Dosegli so lepe rezultate.  

 

V starostni kategoriji U 12 ‒ dečki 

- 35 kg: 7. mesto: Lenart Oprčkal (Poš Socka); 

- 46 kg: 5. mesto: Domen Remše (Poš Vinska Gora); 

nad 55 kg: 2. mesto: Žiga Klep (Poš Vinska Gora). 

  

V starostni kategoriji U 12 ‒ deklice 

- 36 kg: 3. mesto: Anita Kramer (Poš Socka); 

- 52 kg: 2. mesto Nuša Hrustel (Poš Ponikva); 

 nad 55 kg: 1. mesto Ana Nuša Detela (Oš Tončke Čeč 

Trbovlje). 

  

V starostni kategoriji U 10 ‒ dečki 

- 36 kg: 3. mesto Krk Brin Sovinc (Oš Gorica); 

5. mesto: Miha Škerbot (Poš Socka); 

7. mesto: Tjaž Podhovnik (Poš Vinska Gora). 

  

V starostni kategorij U 10 ‒ deklice 

 - 36 kg: 3. mesto: Špela Špegelj (Poš Socka). 

  

V kategoriji cicibank U 8 

- 32 kg: 2. Mesto: Ana Neža Detela (Oš Tončke Čeč Trbovlje). 

  

Vodil jih je inštruktor juda Ivi Knafelc. Vsem čestitamo za lepe borbe, tudi tistim, ki so imeli malo manj športne sreče.  

Judo klub Shido Tabor 

 

Odlični judoisti 

 

V soboto, 31. 5. 2014, so v Mariboru na tekmovanju U8,U10,U12 Baumgartnov pas, nastopili tudi tekmovalci Judo kluba 

Shido Tabor in dosegli odlične rezultate: 

Ana Neža Detela: 1. mesto, 

Noeli Knafelc (Tabor): 1. mesto, 

Vanesa Stanko (Tabor): 2. mesto, 

Tjaž Podhovnik: 4. mesto, 

Ana Nuša Detela: 1. mesto, 

Nuša Hrustel: 2. mesto, 

Žiga Klep: 2. mesto, 

Anita Kramer: 2. mesto, 

Petra Kreča (Tabor): 3. mesto,  

Tjaž Podhovnik: 4. mesto, 

Tilen Einfalt: 5. mesto, 

Lenart Oprčkal: 3. mesto, 

Anže Hren: 4. mesto. 

  

 Na tekmovanju jih je vodil trener Ivi Knafelc. 

  

Judo klub Shido Tabor 

Aktivnosti naših društev 

http://www.judo-zveza.si/?page=com&com=1591
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Veleslalom na ledeniku pod Skuto 

 
Lovska zveza Slovenije pripravi vsako leto v juniju 

veleslalomsko tekmovanje na ledeniški površini pod 

Skuto. Kot že večkrat, je tudi letos tam tekmoval 

Tomaž Leskovšek. Start je bil na višini 2000 m, 

proga je bila dolga 800 m in prepletena z 18 vratci. V 

skupini do 40 let je najhitrejši čas dosegel bivši 

smučar Aleš Gorza. V skupini od 40–50 let je 

tekmoval Tomaž in dosegel 3. mesto. Njegov 

spremljevalec in navijač Viktor Urankar pa je bil prvi 

smučar, ki je po tem ledeniku »tekačil« na svojih 

tekaških smučeh.  

 

1. mesto: Kramer (LD Luče) 

2. mesto: Robert Kralj (LD Tržič) 

3. mesto: Tomaž Leskovšek (LD Tabor)  

Maruša Leskovšek                                                                                                            

 

 

          

                                                                                                                             
                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Taborski upokojenci na izletu 

 

Sončen torkov dan, 20. maja, smo taborski upokojenci izkoristili za izlet na Obalo, tokrat italijansko. Zbrala se nas je 

prijetna skupina in nestrpno smo se podali dogodivščinam naproti. Ob klepetu je avtobus hitro premagoval kilometre in 

tako smo kmalu prispeli v Kozino, kjer nas je v prijetnem gostišču čakala malica, za nekatere tudi zajtrk. Siti smo bili 

pripravljeni, da pokukamo še v zgodovino in si napolnimo »baterije« ob naravnih lepotah tega koščka zemlje. 

 

Na nekdanjem mejnem prehodu se nam je pridružil lokalni vodič, ki je ves čas našega druženja poskrbel, da nam ni bilo 

dolgčas. Možakar je prava zakladnica znanja, ki ga posreduje na njemu lasten, hudomušen način. Pričakal nas je z 

ogromnim šopkom sredozemskega rastlinja in povedal, da ga bo prejel nekdo, ki bo znal rešiti nalogo, ki jo bo zastavil 

med našim druženjem. 

 

Naše prvo mesto ogleda je bila stalna razstava jaslic v Trstu. Jaslice so že stoletja nepogrešljiv spremljevalec božičnega 

časa in jih je tako ali drugače mogoče videti v družinskih domovih, v cerkvah, društvih pa tudi na javnih mestih. Nad 

razstavo smo bili prijetno presenečeni, saj je jaslic resnično vseh vrst, od tradicionalnih do bolj nenavadnih, kot so na 

primer jaslice v školjkah ali polžjih lupinah. No in tu je šopek tudi dobil novega lastnika. Hermina je našla jaslice, ki so 

bile skrite v školjki. 

 

95 let naše občanke Slavke Leskovšek 

 

V četrtek, 12. junija, je najstarejša občanka Slavka Leskovšek 

iz Ojstriške vasi praznovala svoj 95. rojstni dan. 

 

Kot vsako leto, sta jo tudi tokrat na domu z velikim veseljem 

obiskala župan Občine Tabor Vilko Jazbinšek in predsednik 

Društva upokojencev Tabor Milan Blatnik. Ob tako visokem 

jubileju sta ji zaželela veselja in zadovoljstva, predvsem pa to, 

kar sama najbolj potrebuje ‒ zdravja. Prav tako sta jo 

razveselila z bogatim darilom TIC-a Tabor. Po izrečenih 

dobrih željah in zdravici je sledil sproščen klepet, Slavka pa 

je županu in predsedniku društva upokojencev razkrila, da je 

njen recept v zmernosti. Pri vsem tem ni šlo brez zgodb in 

anekdot iz njenega življenja, ob katerih smo se nasmejali in 

začutili nekdanji utrip življenja v Taboru.  

 

Ob koncu ju je povabila, da jo še kdaj obiščeta. 

 

Društvo upokojencev Tabor 
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Nadaljevali smo z vožnjo po 

ozkih ulicah Trsta, vse do 

mogočne stavbe, ki ima zloveščo 

preteklost. Cilj naslednjega 

ogleda je bila namreč Rižarna, 

stavba, kjer so pred stotimi leti 

pričeli s predelavo riža, po 

kapitulaciji Italije pa so nemške 

okupacijske sile uporabile 

Rižarno kot jetniško taborišče za 

italijanske vojake, od oktobra 

1943 pa je Rižarna postala 

koncentracijsko taborišče s 

krematorijsko pečjo. Ne da se 

opisati vseh tesnobnih občutkov, 

ko se ob ogledu sobe smrti in prostora majhnih celic zaveš, kaj vse je zmožen sprevržen človeški um. Leta 1965 so 

Rižarno razglasili za državni spomenik, danes pa je tu Mestni muzej Rižarna pri Sv. Soboti. 

 

Ob nadaljevanju poti ob tržaški plaži so naše mračne misli zopet postajale jasne in vse bolj vesele. Bližal se nam je 

mogočni grad, ki ima krasno lokacijo nad tržaškim zalivom. Grad Miramare je bil še zadnji cilj naših ogledov. Ker nas je 

večina že bila na ogledu notranjosti gradu, smo se odločili, da sončen in topel dan izkoristimo za sprehod po grajskem 

parku, ki se razprostira na 22 hektarih. Grad je dal zgraditi nadvojvoda Maksimiljan Habsburški, mlajši brat cesarja Franca 

Jožefa, ki je s svojih potovanj prinesel veliko eksotičnega rastlinja, ki danes krasi park. Vsi, ki smo že kdaj prej obiskali ta 

kraj pa smo bili močno razočarani nad neurejenostjo parka. Menda je za tako stanje kriva bolezen, ki je napadla čudovite 

zasaditve s pušpanjem in pa pomanjkanja sredstev za urejanje parka, saj je država Italija občutno zmanjšala sredstva za 

kulturo.  

 

Dan se je že krepko prevesil v drugo polovico in naše popotovanje se je obrnilo proti domu. Zaključili smo ga v istem 

gostišču kot na začetku naše poti. Ob dobri hrani in pijači je bila priložnost, da smo počasi strnili vtise in se bogatejši za še 

nekaj novih spoznanj podali na pot v domače okolje, kjer je pa tako najlepše. 

 

Hvala organizatorjem izleta in nasvidenje na naslednjem. 

Za Društvo upokojencev zapisala Inka Jazbinšek. 

 

Domovina ‒ mati, ki povezuje 
 
Kdor nima rad svoje matere in kdor je ne spoštuje, je tudi vreden ni. Podobno lahko 

rečemo za svojo domovino, za svojo državo.  

 

Veseli in srečni bodimo, da imamo lepo domovino, svobodno, samostojno državo.  

 

Domovina je kakor zdravje. Mnogi ne znajo ceniti zdravja in živijo nezdravo, kot da 

jim nič ne more škoditi, uživajo alkohol, mamila, poživila,… Ko pa zbolijo, je žal 

prevečkrat prepozno. Tudi naša domovina, naša samostojna država, vse bolj boleha.  

 

V mesecu juniju, ki pomlad prevesi v poletje, praznuje naša domovina. Kristjani na 

Slovenskem ta praznik že več let obeležimo z Dnevom molitve in posta za domovino. 

Pobudniki te oblike praznovanja delujejo z namenom spodbujanja vsakega izmed nas, 

da bi prispevali svoj delež k skupnemu dobremu. Pobuda ne vabi samo kristjanov, 

ampak lahko rečemo, da je »medverska«. Tudi molitev in post sta spoštovana v vseh 

verstvih sveta. 

Molitev in post namreč globoko posežeta v misel in delovanje ljudi, da se zopet usmerijo k sebi, se vidijo v svoji duhovni 

resničnosti in se v želji po osvoboditvi začnejo boriti z mnogimi slepimi navezanostmi in vklenjenostmi ter usmerijo 

Iz domače župnije 
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pogled na tisto, kar je bistveno, kar želi Bog. Spremenjenje se zgodi tedaj, ko molimo. To velja za osebne in družbene 

potrebe. Z molitvijo zmoremo ustvarjati ugodno družbeno okolje za našo skupno rast. 

 

Duhovnik Bogdan Vidmar, eden izmed pobudnikov za Dan molitve in posta za domovino, je ob 20-letnici samostojne 

Slovenije leta 2011 poudaril: »Kaj bi bila alternativa? Da molčimo, ždimo in nič ne naredimo? Zakaj pa Cerkev ne bi 

smela v družbi dajati dobrih pobud?« 

Letos je bil že četrti Dan molitve in posta za domovino. Geslo dneva je bilo: »Domovina - mati, ki povezuje.«  

 

Da, mati je tista, ki povezuje otroke, ne glede na njihovo različnost! Slovenci pa, kot da tega ne znamo, ne zmoremo ali 

nočemo. Kot priprava na dan molitve in posta za domovino je bila devetdnevnica, ki se je pričela v  ponedeljek, 16. junija 

zvečer, s sveto mašo, ki jo je v Mariboru daroval celjski škof in administrator mariborske nadškofije, dr. Stanislav 

Lipovšek. V devetih dneh so se nato pri molitvah in svetih mašah zvrstile številne župnije, gibanja, skupnosti in združenja. 

 

Z veliko naklonjenostjo so se molitvi in postu za domovino pridružili tudi evangeličani in pravoslavni v Sloveniji ter tudi 

islamska skupnost v Sloveniji. To je lep zgled medsebojnega spoštovanja, razumevanja, sodelovanja. 

 

V okviru 24-urne molitve in posta za domovino med 23. in 24. junijem, je letos prvič potekala tudi nepretrgana veriga 

molitve za domovino. Verigi smo se lahko preko internetne prijave pridružili kot posamezniki ali kot skupnost. V naši 

župniji, Župniji sv. Jurij ob Taboru, smo v molitveno verigo z molitvijo vstopili v torek, 24. junija zvečer, pred sv. mašo.  

 

Ta večer so bile po vseh slovenskih škofijah slovesne sv. maše za domovino. Naša domovina diha s krščanskimi pljuči že 

več kot tisoč let. Vera je bila skozi zgodovino močna povezovalna sila. Ljudje so z vero in zaupanjem v Boga premagovali 

številne preizkušnje, bolezni, vojno, lakoto, naravne nesreče,… Kot majhen narod smo se lahko le tako obdržali. 

 

Danes mnogo ljudi zapušča Boga in se oklepa različnih ideologij in malikov ali pa so postali povsem ravnodušni. 

Opazujemo lahko nemoč, utapljanje v materialnih dobrinah in različnih užitkih. Pristajamo na laž, krajo, nepoštenost,… 

Osnovna celica naroda in človeštva, družina, nam propada.  

 

Kristjani vidimo rešitev v molitvi in postu za domovino in prošnji: Bog blagoslovi našo domovino, Slovenijo! 

 

Vida Slakan 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 

Vedenje 

A ti veš, da moj nasmeh 

ni namenjen tebi? 

A ti veš, da z vsakim dihom, 

ki ga vdihnem vpričo tebe, 

odganjam najin skupni kisik, 

ki naju je družil?! 

 

A se zavedaš, da vsak tvoj korak, 

ki ga zaslišim na preprogi 

najinega doma, 

odmeva kot topovski strel v 

moji glavi? 

 

A slišiš vzdih, ki ti je znan? 

A slišiš smeh, namenjen tebi? 

A čutiš toploto dlani, 

ki so božale tvojo lepoto? 

 

Ostani srečna v svoji ‒ samoti!!! 

 

TKsm 

Dodatek k sreči 

 

Dodaj dodatno kri po ‒ 

sreči hrepenenja! 

Dodaj nasmeh, ki vlada 

v iskrivi tvoji še mladosti! 

Dodajaj še kisik k najinemu 

nezavzetemu spoznanju! 

 

Dodajaj vrisk bodočemu ‒ 

življenju! 

Dodajaj moč svojih misli 

k dodajanju prihodnosti. 

Dodaj še dušo, srečo, 

Da ti zacveti 

Tisočletna roža! 

 

TKsm 
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Možnosti 
 

Srce imamo, da živimo, 

pa tudi, da ljubimo. 

Uho imamo, da slišimo, 

pa tudi, da kdaj kaj preslišimo. 

Oči imamo, da vidimo, 

da uživamo v lepoti, 

pa tudi, da vidimo tisto, 

kar nas ne osreči, ampak morda 

kaj nauči. 

 

Usta imamo, da preživimo, 

pa tudi, da se lahko poljubljamo. 

Jezik imamo, da govorimo, 

pa z njim tudi okušamo najboljše jedi 

in tudi najbolj grenke stvari. 

 

Vedno imamo izbiro, kako gledamo na stvari, 

ali je to iz dobre ali iz slabe plati. 

Ni vse črno in vse belo ni, 

tako ni samo dobrih in ne samo slabih ljudi. 

 

Zlatka Šošterič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficij Ojstrica 

 
Že Andreas Fellmann, župnik na Vranskem (1604–1626) poroča, kot smo že slišali, da so on in njegovi duhovniki vsak 

petek imeli sv. mašo v grajski kapeli v Ojstrici in da so te maše opravljali že pred njim.  

 

1761 se je Franz Ferdinand grof von Schrottenbach, lastnik Ojstrice, pritožil pri vladi, da vranski župnik od leta 1765 

občasno ni mogel brati petkove maše, ki že več kot 100 let poteka v kapeli v Ojstrici in da tako že več kot 71 maš ni 

bilo branih. Darilno pismo je on, grof, iskal zaman. Najbrž se je leta 1711, ko je bil zaradi utrganega oblaka ojstriški 

arhiv popolnima poplavljen, izgubil. Vranski župnik je zaradi teh maš dobil tri ojstriške podložnike, zaradi česar naj te 

maše od sedaj naprej daruje in bere tudi vse izostale maše.  

 

Nasprotno je razložil župnik na Vranskem Johann Philip Kapus 2. januarja 1763, da on tega bremena ne more nositi in 

tri podložnike vrača v Ojstrico; nakar se je grof odločil ustanoviti nov beneficij za Ojstrico in je izdal darilno pismo 

naslednje vsebine: 

 

4. junija 1766 na Dunaju izpričuje Franz Ferdinand grof von Schrottenbach, cesarsko-kraljevi tajni svetnik in 

spodnjeavstrijski upravitelj, zase in za vse poznejše lastnike Ojstrice, da so njegovi predniki kot lastniki Ojstrice 

darovali maše za žive in mrtve družine Schrottenbach, ki naj se tedensko berejo v Ojstrici in ki naj jih župnik na 

Vranskem bere v grajski kapeli v Ojstrici v zameno za tri njemu dane podložnike. Sedanji župnik se brani branja teh 

maš in vrača tri podložnike, tudi Ljubljanski ordinariat ne priznava te daritve, ker pisma ni mogoče najti.  

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

preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrišete prah z albuma in z nami delite lepe, a tudi morda 

pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: info@obcina-tabor.si ali 

sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).  

 

V tej številki Novic izpod Krvavice z vami delimo manj znan podatek o gradu Ojstrica. Gre za prevod odlomka iz knjige 

Ignaca Oražna, z naslovom Das Bisthum und die Diozese Lavant IV, Das Dekanat Frasslau, Marburg, 1880. 
. 

Kot kamen v vodi 
 

Življenje je kot kamen v vodi, 

ki ne ve, kam pot ga vodi. 

Voda ga kotali, ga ustavi, 

prelije ga z valom in ga prestavi. 

 

Če je pri miru 

se mah na njem naredi, 

tako je s človekom, ki v dolgočasju živi. 

Če pa voda močno v strugi ga vrti, 

mu obliko spremeni. 

 

Človek se toku prepusti, 

ko upanje izgubi in več se ne bori. 

Ko je razočaran in ljubezni ne pozna, toku se preda. 

A, če je ljubljen, ve kam gre njegova pot, 

svojo moč pokaže, se ne pusti in se bori. 

 

Zlatka Šošterič 
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Nadalje pravi, da je njegova mati, Eva Rosina, roj. grofica von Brandegg, v testamentu darovala tedensko dve sv. maši 

zase in za svojega prvega soproga Otta grofa von Steinpeiß, vsaka 30 kr., kar pa tudi ni bilo sprejeto s strani ordinariata 

Graz. 

Tako zdaj on daruje za vedno tedenske maše za svojo navedeno mater in dve maši zase, svojo pokojno soprogo 

Eleonore roj. grofico von Kollowrat, svojo še živečo drugo soprogo Elisabeth roj. grofico von Nostiz in svoje 

naslednike in želi zdaj v Ojstrici vzdrževati poljubnega grajskega kaplana, ki bo tedensko daroval teh šest darovanih 

maš, na praznike in nedelje bo z oltarja bral sv. evangelij in za to bo imel stanovanje, drva, luč in polno preskrbo, enako 

kot upravnik, poleg tega pa še plačo 90 fl.  

Končno vključuje temu beneficiju tudi še sklad pokojnega ojstriškega podanika Georga Malika, dan farni cerkvi na 

Vranskem, kjer pa ni bil sprejet, s kapitalom 250 fl. za letno 20 maš. Ti skladi naj na gospostvu Ojstrica veljajo večno.  

 

To darilno pismo je bilo vknjiženo v zemljiški knjigi 

v Ojstrici, potem potrjeno od vlade v Grazu 17. 

junija 1767 in v Ljubljanskem ordinariatu 27. 

septembra 1767. 

 

Kot ojstriški beneficiji in grajski duhovniki so 

služili: Anton Mlaker 1795‒1796 in p. Salvian Lopič 

1804 do 1830, umrl 20. aprila 1830 star 80 let. Pa 

tudi že v 17. stoletju so bili grajski duhovniki v 

Ojstrici, in sicer: Laubenger Joannes, župnik 1658, 

kaplan Illust. comitis v Ojstrici, Forstner Georgius, 

kaplan v Ojstrici, 1695, in Lužnik Martinus, kaplan v 

Ojstrici pred letom 1669. 

 

Odkar gosposka stavba v Ojstrici ne stoji več, lastniki Ojstrice dajejo darovane maše beneficija brati drugje. 

 

Za pomoč pri prepisu iz gotice in prevodu iz nemščine se zahvaljujem Gabi Gojznikar in Magdi Semprimožnik. 

 

Miha Kokole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli v soboto od 13. ure dalje in v nedeljo ves dan. 
 

Ob tej priložnosti bomo z Lovsko družino Tabor organizirali 

prikaz ročnega načina košnje travena Šnepovem travniku. 

 

Kosci imamo zbor v soboto, ob 16. uri, pri Šnep. 

 

Vabljeni vsi, ki še znate kositi na način naših dedkov! 

 

Prvi julijski konec tedna ste na Zajčevo kočo vabljeni vsi ljubitelji različnih zajčjih jedi in prijetne 

družbe! 

Zgodilo se bo 

Planinsko društvo Tabor 

v sodelovanju z Društvom žena in deklet in  

Lovsko družino Tabor 

VABI 

 

v soboto, 5. julija in v nedeljo, 6. julija 2014,  

 

na ZAJČEVE DNEVE 

na Zajčevo kočo. 
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 - začetek ob 13. uri pri Darku Nemivšku, Tabor 51 d, Tabor; 
 

 

 - ob 14. uri prikaz točenja medu v Darkovem čebelnjaku v 

Klovnu ‒ Miklavž pri Taboru. 

 
Organizator bo poskrbel, da udeleženci ne bodo izpostavljeni čebeljim pikom, 

vendar kljub temu prosimo, da si osebe, ki so preobčutljive ali alergične na čebelji 

pik priskrbijo ustrezno zaščito, oziroma se ne udeležijo predstavitve! 

 

Udeleženci bodo lahko poskusili kostanjev med in matični mleček. 

 

NAJ MEDI! 

 

Informacije na GSM: 031 766 533 

Čebelarsko društvo Tabor 

 

PRIREJA PRIKAZ 

TOČENJA MEDU 

v soboto, 12. julija 2014, 
 

z naslednjim programom: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

    UTRINKI IZ ''DEŽELE NAVIHANIH PIK IN GUSARJEV'' – zaključek Vrtca Tabor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več fotografij je dostopnih na portalu mojaobcina.si. 

Fotokotiček 

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

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

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

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

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

 

RIBI (19. 2. - 20. 3.) 

Potrebno se bo prilagajati različnim situacijam, kar pa 

ne bo težko, saj bo šlo za lepe stvari. Pred vami je 

čudovit mesec in doživeli boste spremembe na bolje. 

Čaka vas napredovanje v službi, lahko pa tudi 

nepričakovan priliv sredstev. 

 

OVEN (21. 3. -  20. 4.) 

Srečanje v okviru družine in prijateljev bo potekalo v 

čudovitem vzdušju. Vaše misli bodo večkrat odtavale in 

vam povzročale težave. Poskusite pozabiti preteklost in 

si dovolite biti srečni. Kar se je zgodilo, obrnite sebi v 

prid in sreča bo vaša spremljevalka. 

 

BIK (21. 4. -  20. 5.)  

Končno si lahko oddahnete, saj je za vami precej 

naporno obdobje. Težave se bodo reševale zdaj po drugi 

poti. Ne objokujte tega, kar se je zgodilo, ampak se 

veselite tega, kar še bo. Nikoli ne dvomite v tisto, kar 

ste že naredili. Med seboj se boste povezali in tako je 

tudi  prav. 

 

DVOJČKA (21. 5. -  21. 6.) 

Obisk je bil nujno potreben. Pri vsaki stvari si moramo 

pustiti odprta vrata. Odločitev je bila pravilna. Žalost bo 

minila prej, kot si mislite. Ljubezen in sreča sta na vaši 

strani. Strah je odveč, zdaj ste na vrsti vi. 

 

RAK (22. 6. - 22. 7.) 

Velika sprememba in nova pot v vašem življenju je bila 

nujna. Vse to je posledica preteklosti, vendar je edina 

dobra, če se hočete izogniti slabemu. Imate potrebno 

podporo, zato ne zapravite priložnosti. Ljudje zdržimo 

več, kot si mislimo. 

 

LEV (23. 7. - 23. 8.) 

Ta mesec ne uvajajte nobenih novosti, ampak živite po 

ustaljenih navadah. Ne glejte na druge  in ne bodite 

nevoščljivi, ker ni nič tako kot je videti. Odločitve glede 

preteklosti pustite drugim, vi pa poglejte vase. 

 

DEVICA (24. 8. - 22. 9.) 

Ne dvomite v svoje odločitve, ko pa se enkrat odločite, 

pa razmišljajte pozitivno. Še vedno  ne morete pozabiti 

neke osebe. Obremenjuje vas zaradi neiskrenosti. 

Verjemite, da je bolje za vas, da je tako. Ne ozirajte se 

več nazaj, ker vam priložnosti pred nosom bežijo. 

 

TEHTNICA (23. 9. - 23. 10.) 

Končno je tudi vam posijalo sonce v življenje. Zvedeli 

boste, da je sreča na vaši strani, samo dotakniti se je 

morate. Srce bo malo ponagajalo. Živite zdaj, 

prihodnost je še daleč. Upajte si pokazati kar čutite, ker 

bo to koristilo vam in tudi drugim. 

 

ŠKORPIJON (24. 10. - 21. 11.) 

Želite si, da bi imeli čarobno palico, s katero bi vsem 

pomagali. Žal se to ne da, zato ne skrbite toliko za 

druge, ampak privoščite sebi brez slabe vesti. Vse bo 

dobro in tako razmišljajte, s tem boste pomagali drugim 

in sebi. 

 

STRELEC (22. 11. - 21. 12.) 

Ko imamo svoje otroke, 

je vse drugače. Zaupajte 

in se ne sprašujte, če je 

iskreno. Odločitve so 

bile prave, zato ste lahko 

mirni in si lahko 

vzamete čas za počitek. 

Nekdo vas bo vesel, če 

ga boste obiskali, pa še 

vi se boste odlično 

počutili. 

 

KOZOROG (22. 12. - 20. 1.) 

Precej boste razmišljali, kaj ste naredili narobe. To je 

izguba energije, zato je bolje, da razmišljate, kaj boste 

naredili danes. Ostanite zvesti sami sebi in spregledali 

boste tiste, ki so neiskreni. Ta mesec bo mešanica vsega. 

Tudi ljubezen lahko pride. 

 

VODNAR (21. 1. - 18. 2.) 

Začetek meseca bo spremenil vaše življenje. Poskusite 

ostati zbrani, čeprav bo težko. Kasneje pa bodo prišle 

lepe stvari. Obnašajte se kot odrasla oseba in ne kot 

otrok. Postavite se zase in se ne primerjajte z drugimi. 

 

Astro – svetovanje za življenje

 

 

 

 

Zvezde kažejo - zvezde lažejo? 
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Pri nas lahko dobite sveži 

matični mleček odlične 

kakovosti. 

Matični mleček je pridelan 

v našem čebelarstvu. 

 

Čebelarstvo Nemivšek 

Oglasi 

 
INFORMACIJE: 

DARKO NEMIVŠEK 

031 766 533 

 

ČEBELARSTVO NEMIVŠEK 

NA VOLJO MATIČNI  

MLEČEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – julij, avgust 2014 

 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

5. 7. 

20.00 

Vranski poletni večeri 

VOKALNA SKUPINA INGENIUM 

cerkev sv. Marije Magdalene na 

Ločici 
ZKTŠ Vransko 

5. 7. 

9.00–18.00 
CUPRA DAN 

AMZS Center varne vožnje 

Čeplje 
POSLOVNI MEDIJI 

7. 7.–6. 8. 

9.00–12.00 

vsak torek in četrtek 

TELOVAJČKOVE DEJAVNOSTI V ŠPORTNI 

DVORANI 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

8. 7. 

8.00 
TELOVAJČKOV POČITNIŠKI POHOD na Jakov 

dol 

izpred Športne dvorane 

Vransko 
ZKTŠ Vransko 

12. 7. 

20.00 

Vranski poletni večeri 

SABINA MAGAJNE BOGOLIN, rog 

JOŽE BOGOLIN, tolkala 

cerkev sv. Martina v Šmartnem 

(Podvrh) 
ZKTŠ Vransko 

22. 7. 

9.00 
ISKANJE TELOVAJČKOVEGA ZAKLADA pri Športni dvorani Vransko ZKTŠ Vransko 

24. 7. 

8.00 
TELOVAJČKOV POČITNIŠKI POHOD v neznano 

izpred Športne dvorane 

Vransko 
ZKTŠ Vransko 

26. 7. 

17.00 
V. TRADICIONALNO TEKMOVANJE S STARIMI 

ROČNIMI IN MOTORNIMI BRIZGALNAMI 
pri Športni dvorani Vransko PGD Vransko 

28. 7.–2. 8. 

9.00–15.30 
ORATORIJ VRANSKO OŠ Vransko - Tabor Župnija Vransko 

5. 8. 

9.00 
TELOVAJČKOV POLIGON Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

18.8.–22. 8. 

8.00–15.00 
POČITNIŠKE USTVARJALNICE NA OSNOVNI 

ŠOLI VRANSKO-TABOR 
OŠ Vransko - Tabor 

OŠ VRANSKO -

TABOR 

23. 8.–24.8. 

9.00–18.00 
DRŽAVNO PRVENSTVO: MINIMOTO, SKUTER, 

STARODOBNIKI 

AMZS Center varne vožnje 

Čeplje 

AVTO-MOTO 

ZVEZA 

Slovenije 

25. 8.–29. 8. 

8.00–15.00 
POČITNIŠKE USTVARJALNICE NA OSNOVNI 

ŠOLI VRANSKO-TABOR 
OŠ Vransko - Tabor 

OŠ VRANSKO -

TABOR 

30. 8. 

20.00 

Vranski poletni večeri 

NEJC KUHAR, kitara 

cerkev sv. Mohorja in Fortunata 

v Stopniku 
ZKTŠ VRANSKO 

EGIS – TEHNODOM trgovina  

Tel.: 70 33 130, 041 256 612 
 
 

 

 
 

 
 

KAKO ZNIŽATI STROŠKE OGREVANJA?  
 

Pri tem vam pomaga Tehnodom trgovina, ki ima bogate izkušnje na 

področju gradnje in prenove kurilnic: 

- na vašem domu vam nudimo brezplačno strokovno svetovanje 

                 pri prehodu na cenejši vir ogrevanja, 

                   

                do 60% prihranka energije, 

 

- za vas dobavljamo in zmontiramo vse vrste priznanih peči na pelete, 

drva, sekance v kombinaciji s hranilnikom toplotne energije, toplotne 

črpalke in sončnih kolektorjev … 

- ter za vas uredimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev 

                SUBVENCIJE do 2.000,00 eur 

                 nepovratnih sredstev iz eko sklada. 

 

  - POLNJENJE 1X DNEVNO za DVA DNI, 

   - SANITARNA VODA 1X na TEDEN. 
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Obvestilo občankam in občanom Občine Tabor 

 

Občanke in občane Občine Tabor obveščam, da sem se odločil 

kandidirati na listi SLS (Slovenske ljudske stranke) na predčasnih 

državnozborskih volitvah 13. julija 2014 zaradi gospodarske  

situacije, ki je v državi. 

 

S svojimi izkušnjami želim pripomoči k izboljšanju gospodarskega 

in splošnega stanja v Sloveniji. 

 

Za vaš glas podpore se vam toplo priporočam! 

                                                                                           Milan Sirše 

Slovenska demokratska stranka vedno znova dokazuje, 

da lahko s konkretnimi rešitvami, zavzetimi in 

sposobnimi ljudmi ter vizijo Slovenijo popelje na pravo 

pot. Tudi tokrat je SDS edina stranka, ki je predstavila 

jasen in konkreten program za gospodarsko rast, 

pravičnost in nova delovna mesta.  

Kandidat za poslanca v 5 volilni enoti, 5 volilni okraj, je 

ROBERT ČEHOVIN, z naslednjim programom: 

- tretja razvojna os je prioriteta Savinjske doline 

in prav tako širše regije, 

- več pristojnosti občinam in STOP birokraciji in 

novim davkom, 

- z boljšo strokovno podporo pospešiti koriščenje 

evropskih sredstev, 

- za gospodarsko rast, pravičnost in delovna 

mesta za vse generacije, 

- urediti povodje Savinjske doline in preprečiti 

poplave, 

- vedno prisluhniti ljudem v lokalnem volilnem 

okolju. 

Prvi korak k tem odločitvam bomo naredili v nedeljo, 

13. julija. Rek pravi: »Slabe politike izvolijo dobri 

ljudje, ki ne gredo na volišča«. Udeležite se volitev, 

glasujte za SDS in dajte priložnost upanju, da Slovenija 

postane bolj svobodna, demokratična in pravična 

domovina za vse. ENOTNI ZMAGUJEMO. 

 

Robert Čehovin, 

predsednik OO SDS Žalec 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kmetija Laznik vas vabi  

v soboto, 5. 7. 2014 od 9. ure dalje,  

da nas obiščete. 

 

Nudimo vam:  

sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne izdelke  

in naše nagrajene suhomesnate izdelke iz Dobrot  

slovenskih kmetij 2014.  

 
 Po predhodnem naročilu vam pripravimo tudi meso za ŽAR. 

 

Vabljeni! 

Informacije: Adi, 041-543-396 

 

Nudimo še:  

-prevoz hlodovine z gozdarsko prikolico, 

-razrez hlodovine, 

-izdelke iz stavbnega mizarstva in tesarstva, 

-druge izdelke iz lesa. 

 

Informacije : Žan, 041-581-337 

                                                                                             Kmetija Laznik 
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... in še modrosti naših babic 
 Če Cirila in Metoda (7. 7.) dež pere, orehe in kostanj z drevja obere.  

 

 

 Če na Marjeto (20. 7.) dež lije, seno na travniku zgnije.  
 

 

 Jakobova (25. 7.) ajda in Ožbaltova (5. 8.) repa sta malokdaj lepa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajčevi dnevi in košnja trave  pri Šnep 

 

ZAJČEVI DNEVI 

SOBOTA, 5. JULIJ  od 13:00 do 20:00 in 

NEDELJA, 6. JULIJ  od 8:00 do 18:00 

Zajčeva koča 

 

KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP 

SOBOTA, 5. JULIJ  ob 16:00 

Travnik pri Šnep 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429; Društvo žena in 

deklet Tabor; Lovska družina Tabor) 

 

 SOBOTA, 12. JULIJ 

ob 13:00: PRIKAZ TOČENJA MEDU 

Čebelnjak Darka Nemivška, Miklavž 2, Tabor 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

 NEDELJA, 27. JULIJ 
ob 8:00: KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

 NEDELJA, 3. AVGUST 
ob 9:00: LOVSKO STRELSKO  

TEKMOVANJE 

Lovska koča, Miklavž 31a, Tabor 

(Lovska družina Tabor, 031 524 111) 

 
 
 

 NEDELJA, 31. AVGUST 
 

 

ob 8:00: KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

»Ko sem hodil v šolo, so me vprašali, kaj želim postati, ko bom velik. Napisal sem 

"Srečen". Rekli so, da nisem razumel naloge in povedal sem jim, da oni niso 

razumeli življenja.« 

 (John Lennon) 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Koledar dogodkov in prireditev – julij in avgust 

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

