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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
Pomlad se kar noče in noče razbohotiti v vseh 
svojih čarih in vreme nam v zadnjih dneh pošteno 
nagaja. Toda ne skrbite! Naročili smo, da se tam 
nekje od 21. dalje zadeva »poštima«, saj je pred 
nami teden, ko vas bomo »nafilali« s čevapčiči in 
napolnili vaša ušesa z dobro glasbo, rezgetom 
konjičkov in še s čim. A brez skrbi: ker vemo, da 
nekateri (med njimi tudi naš dragi župan) še 
vedno prisegate na partizanski golaž, bo tudi ta 
vrel v kotlih! Ampak čevapčiči so boljši! ☺ 
 

Ker v teh dneh potimo krvavi pot in pod streho 
»basamo« še zadnje aktivnosti, da naš občinski 
praznik naredimo kar se da pisan in nepozaben, 
nas lepo prosim ne razočarajte! Pričakujemo vas 

namreč vsak dan, vsako uro, na vseh možnih 
prireditvah! Prisotnost preverjamo!  
 

Trenutno se utapljamo v gori papirjev in zadevah, 
povezanih z rednim delom, organizacijo 
občinskega praznika, pa še časopis smo uspeli 
skompletirati v roku! Kaj nismo mi 
multifunkcionalni? (Pohvale sprejemamo na 
info@….  saj veste dalje). Skratka, pred vami je 
nova številka, v kateri upamo, da bo tudi tokrat 
vsak našel kaj zanimivega. 
 

Tokrat pa: »šparajte« moči za veselico, potem pa 
kalorije kurit na Krvavico! 
 

Tatjana Kovče

 
 

10. rojstni dan Občine Tabor 
 
Če smo pošteni, moramo reči 10. rojstni dan po 
ponovnem rojstvu leta 1998. Starejša generacija po 
spominu, mlajša le iz zgodovinskih zapisov pomni, 
da je občina Sv. Jurij ob Taboru izgubila status 
samostojne občine sredi petdesetih let po drugi 
svetovni vojni, ko je bilo ukinjenih veliko t.i. 
občinskih odborov in so po vsem slovenskem 
ozemlju nastale velike občine, Sv. Jurij ob Taboru 
pa je pod imenom Tabor postal del velike občine 
Žalec. Po več kot petdesetih letih se je kolesje 
zgodovine zopet obrnilo tako, da se izkazala 
potreba po oblikovanju manjših samostojnih 
teritorialnih ozemelj, ki naj bi učinkoviteje 
uresničevali potrebe svojega prebivalstva in tako  

 
smo ponovno prišli do samostojne občine. 
Dogodki okrog leta 1998 so še precej sveži in 
otroške bolezni, ki jih »mlada« občina mora 
preboleti, so marsikje še vedno vidne. Čeprav deset 
let ni veliko, je vendarle to doba, ki je že 
merodajna za prve ocene uspešne ali neuspešne 
samostojnosti. Čeprav so takšne ocene lahko 
povsem subjektivne narave, je vendarle 
nevtralnemu opazovalcu mogoče verjeti, da gre za 
precejšen napredek kraja in samozavesti njegovih 
prebivalcev. Razvoj tako imenovanih lokalnih 
skupnosti pa s tem še ni zaključen. Samostojnost 
ne pomeni tudi osamljenost, vsak dan se izkazuje 
nuja po povezovanju z drugimi občinami in 
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regijami. Ne gre za teritorialno povezavo, temveč 
projektno, ki omogoča izkoriščanje neizmernih 
kapitalskih potencialov, ki lahko svojo pravo 
učinkovitost razvijejo le v večjem obsegu 
investicij. Zato se je pojavila potreba po drugi 
ravni razvoja lokalnih skupnosti – ustanovitvi 
pokrajin. Takoj se nam poraja vprašanje, zakaj se 
le osamosvajamo, če se nato zopet povezujemo. 
Osebno trdno verjamem, da se ne ponavljajo časi 
po drugi svetovni vojni, ko je bila odločitev, da je 
centralizacija moči edino pravo orožje za 
gospodarski napredek. Sedanja tehnologija in 
komunikacije omogočajo povezovanje za lažjo 
realizacijo skupnih ciljev (npr. izgradnja 
kanalizacije, tehnološki centri, varovanje 
okolja,…), pri čemer vsak izmed udeležencev 
obdrži določeno stopnjo suverenosti in 
samostojnosti. Če bi gledali samo na našo notranjo 
mejo, bi takoj pomislili na sistem naše nekdanje 
skupne države in na njen klavrni konec. Evropski 
prostor pa je prevelik za balkanske navade in 
posamezne pokrajine bi lahko našle interesne 
povezave povsod po Evropi in ne le skozi 
Ljubljano. Zaradi mene je Ljubljana lahko 
samostojna pokrajina, želim si le, da mi ne bi bilo 
potrebno hoditi v Ljubljano »fehtariti« za vsak 
meter zazidljivosti kmetijske zemlje in da bi o tem 
odločal nekdo, ki vsaj ve, kje leži naša občina in 

kakšne so njene geografske možnosti in socialne 
potrebe. Do ustanovitve pokrajin pa bo še verjetno 
preteklo nekaj vode, kajti naši vrli poslanci imajo 
zopet svojo računico. Do takrat pa uživajmo v 
svoji samostojnosti in suverenosti in spoštujmo 
uspehe, ki smo jih dosegli.  
 

Spoštujmo pa tudi svojo 10. obletnico samostojne 
občine in to dokažimo ob prihajajočem 
enotedenskem praznovanju občinskega praznika, 
ko bomo podelili tudi letošnja občinska priznanja. 
Morda kdo spet poreče, da jih je preveč. Moj 
odgovor je: »bojmo se časa, ko ne bo nikogar, ki bi 
ga lahko nagradili«. Vesel sem, da predlagate svoje 
soobčane za različna priznanja, kajti naš majhen 
sistem deluje na prizadevnih posameznikih in 
društvih, ki delajo voluntersko. V velikih občinah 
vse to opravljajo profesionalci, ki za to dobijo 
plačilo. Bogat program letošnjih prireditev bi 
moral zadovoljiti vse kategorije občanov, od 
najmlajših pa do starejših, zato vabljeni in 
dobrodošli.  
 

Zaključujem z iskrenimi čestitkami za prihajajoči 
občinski praznik, ob dnevu upora proti okupatorju 
ter ob prazniku dela. Ob radostih čudovite pomladi 
pa si vsi skupaj zaslužimo še lepega vremena. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

POŠ Tabor - kmalu devetletka? 
 
Občina Tabor ima kot potencial za uspešen 
nadaljnji razvoj mnogo naravnih in ustvarjenih 
dejavnikov. Izmed naravnih dejavnikov so to 
definitivno naravne lepote, ki obdajajo kraj v 
sklopu neokrnjene narave, pitna voda, čist zrak in 
še mnogo drugih. Ustvarjeni dejavniki pa so 
dostopnost,  pogoji za realizacijo poselitvenega 
načrta,  kulturna dediščina ipd.  
 

Zavedati se je potrebno, da se prostor nenehno 
spreminja, kar je navzven najbolj opazno v 
spremembah poselitvenega vzorca, vedno večji 
gostoti pozidave in izkoriščanju atraktivnih lokacij 
za gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov. 
Posledično se zato pojavljajo novi  in večajo 
obstoječi pritiski na infrastrukturo, s povečanim 
obremenjevanjem prometnic ter splošno povečano 
obremenitvijo okolja. 
 

Cilji dolgoročnega razvoja Občine Tabor naj bi bili 
zato oblikovani tako, da bi v bodoče zagotavljali 
uravnotežen gospodarski, prostorski in socialni 
razvoj. V prostoru naj bi se to odražalo  predvsem 
kot  uravnotežen razvoj poselitve, infrastrukture ter 
krajine, v gospodarstvu kot povečanje števila 

delovnih mest in s tem izboljšanje ekonomskega 
položaja populacije, na področju sociale pa kot 
zagotovitev zdravstvenih, izobraževalnih in drugih 
storitev. Občina Tabor ima v naseljih še relativno 
veliko nezazidanih zemljišč, ki so planirana za 
razvoj, hkrati pa se odpirajo gradbišča, kot prvi 
znanilci migracij. 
 

Novi priseljenci bodo v občino poleg dohodka 
prinesli tudi številne nove potrebe. Ena izmed 
glavnih potreb, ki jo sedanji prebivalci Občine 
Tabor izpostavljajo že nekaj časa, potencialni novi 
priseljenci pa že pred svojim prihodom, je 
zagotoviti osnovnošolsko izobraževanje njihovih 
otrok v kraju samem.  
 

Že res, da osnovna šola v Taboru sicer že obstaja, 
vendar se  v okviru POŠ vrši le osnovno šolsko 
izobraževanje od prvega do šestega razreda. Tako 
imenovane višje razrede morajo namreč učenci 
obiskovati na Vranskem, kamor se je zaradi 
oddaljenosti žal potrebno voziti. S tem so poleg 
stroškov, ki jih ima v prvi vrsti s 
subvencioniranjem šolskih prevozov Občina sama, 
povezane tudi številne nevarnosti, predvsem tiste, 
ki pretijo v prometu in pa posledično seveda 
izguba časa, kot posledica transferov. 



 3 

 

Trenutno se na občini ukvarjamo z analizo 
podatkov v zvezi s trenutnim in pričakovanim 
številom prebivalcev po posameznih starostnih 
obdobjih. Podatki nam služijo pri izdelavi  
simulacij, ki se nanašajo na načrtovanje števila 
učencev, potrebnih za ustanovitev devetletne 
osnovne šole. V prvi fazi smo si jo zaradi čim 
krajšega in enostavnejšega postopka  zamislili kot 
enoto v sklopu obstoječega zavoda, to je OŠ 
Vransko. 
 

Omeniti je potrebno, da samo želja po devetletki ni 
dovolj. Hkrati je med drugim potrebno zadostiti 
tudi zahtevam zakonodaje in s tem povezanimi 
normativi, ki predpisujejo  število učencev na 
oddelek, da le-ta kot samostojna enota sploh lahko 
obstaja. 
 

Poglejmo si obstoječe podatke, ki zajemajo učence 
s stalnim prebivališčem v Občini Tabor in 
obiskujejo POŠ Tabor oz. OŠ Vransko: 

 

Št. učencev 
 

Razred 

POŠ Tabor OŠ Vransko 

1. 8 0 
2. 12 1 
3. 13 3 
4. 9 2 
5. 10 1 
6. *15 0 
7. 0 22 
8. 0 16 
9. 0 22 

Skupaj: 67 67 
 

Vir: OŠ Vransko 2008 
*OPOMBA: 1 učenec ima stalno prebivališče v občini 
Vransko 
 

Glede na pričakovane efekte poselitve in glede na 
vsakoletno povečanje števila rojstev v Občini 
Tabor, je že danes jasno, da se  na kratek rok 
soočamo s pomanjkanjem prostorskih kapacitet na 
OŠ Vransko. Slednjega smo seveda hkrati zelo 
veseli, saj nas  poleg vsega ostalega tudi to  sili v 
aktivnosti, povezane z ustanovitvijo lastne 
devetletke. Tako načrtujemo, da bi  že v šolskem 
letu 2009/2010   učencem Občine Tabor kakor tudi 
ostalim  omogočili obiskovanje  7., 8. in 9. razreda 
na POŠ Tabor. 
 

Združiti je potrebno moči, znanje in sposobnosti 
ter nenazadnje tudi denarna sredstva, da bomo v 
vsestransko zadovoljstvo,  uspeli realizirati 
zastavljeni cilj. 
 

Pred nami je torej jasno začrtana pot, ki pa 
verjamemo, da ne bo brez ovir. Sicer pa – ovire  so 
zato, da jih premagujemo, kajne? 
 

Saša Zidanšek Obreza 
 

Pohvale vsem udeležencem akcije 
čiščenja okolja 

 
Čistilna akcija, ki je potekala v soboto, 29. marca, 
je uspela nad vsemi pričakovanji. Že zgodaj zjutraj 
sta me presenetili članici Turističnega društva, ki 
sta čistili bankine regionalne ceste od Pihelbirta do 
naše meje z Občino Braslovče in nazaj in mi 
prebudili slabo vest, da tako kmalu tudi sam še 
nisem udeleženec. Hitro sem se odpeljal proti 
Taboru in spotoma srečeval posamezne razrede 
POŠ Tabor s prizadevnimi učiteljicami,  ki so s 
polnimi vrečami hiteli z delom.  
 

Tudi v našem gozdnem gaju pri športnem igrišču 
sem pri marljivem čiščenju našel mlade 
nadebudneže. Najbolj pa me je razveselilo, to pa 
najbrž veseli vse nas, občane, da je šola pod 
vodstvom Branka Šketa, v svojem parku oz. 
zelenici nadomestila in dopolnila drevesa, ki so 
bila lani presajena iz okolice OŠ Vransko – pa se 
žal niso prijela. Ni kaj, niso kar tako EKO ŠOLA.  
 

Malo pred 12. uro sta se začela polniti tudi dva 
največja kontejnerja, kar jih premorejo Javne 
naprave Celje. Akcijo so zelo resno vzeli člani 
turističnega, športnega in planinskega društva, 
društva podeželske mladine, lovci, posamezni 
občani in zelo številčno - člani in članice vseh treh 
gasilskih društev, ki so organizirali prevoze 
nabranih odpadkov. Zelo pohvalno! Vidi se, da 
večini občanov le ni vseeno v kakšnem okolju 
živimo, škoda je le, da največjih onesnaževalcev 
žal nikoli ne srečamo kot udeležence takih in 
podobnih akcij. Upamo lahko le, da imajo vsaj 
malo slabe vesti. 
 

Akcija se je po 12. uri uspešno zaključila z dobrim 
golažem in napitkom za udeležence, malce pa smo 
pogrešali nekatere nosilce javnih funkcij – pa jim 
ni za zameriti, saj je večina resnično zelo 
zaposlena v svojih službah in doma. 
 

Za čistejše okolje je poskrbljeno tudi med letom in 
sicer z odvozom gospodinjskih odpadkov, EKO 
OTOKI (ločeno zbiranje), za odlaganje večjih 
kosovnih odpadkov pa se pridno poslužujte 
Zbirnega centra Vransko – Tabor v Poslovni coni 
Čeplje. Letos uvajamo tudi novost na prireditvah 
občinskega praznika, odpadki se bodo ločeno 
zbirali in sortirali. Pohvale tudi županu, ki nas v 
občinski upravi že več kot dva meseca opozarja, da 
le ne bi pozabili na to, pa tudi sicer prej, kot 
marsikdo od nas opazi (menda s kolesa), razna 
nedovoljena smetišča v občini. 

Vid Poznič 
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Obvestilo izvajalcem zimske službe 
 

Kljub temu, da smo računali na milo zimo z malo 
snega, se to žal, vsaj v višje ležečih predelih 
občine, ni uresničilo. Zaradi pravočasnega 
izplačila, v roku kot je naveden v pogodbi, 
naprošamo vse izvajalce, da nam do 14. maja 2008 
dostavijo spisek oz. dnevnik opravljenih ur. 
 

Izvajalcem lahko rečemo samo HVALA, delo je 
bilo, razen nekaterih nevšečnosti s poledico, 
solidno opravljeno.  
 

 
Če ne bi bilo, bi to prav gotovo čutili tudi mi v 
upravi, saj občani kaj hitro reagirajo in nas 
pokličejo. 
 

Kot ste opazili, smo poskrbeli tudi za malce boljše 
in bolj ekonomično skladiščenje peska za 
posipanje. Postavili smo lične deponije, upamo da 
bodo zdržale čim dlje. Se pa je že tudi naredilo, da 
je »padlo« kakšno drevo ravno na katero od njih. 
Se pač zgodi, kaj moremo! 
 

Vid Poznič 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Pozor na HITROST – republiško akcijo in tudi siceršnjo hitrost v prometu 
 
Od Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu smo prejeli naslednji dopis, ki ga v celoti objavljamo. Akciji se pridružuje in jo podpira tudi Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor. 
 

Šifra: 37172-12/2008/27 
Datum: 14.4.2008 
 

Občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 

Zadeva: Gradiva ob akciji HITROST 
 
Spoštovani! 
 

V obdobju od 14. do 27. aprila 2008 bo potekala akcija HITROST, ki jo koordinira Ministrstvo za notranje zadeve, 
Policija. V času akcije bodo potekale številne preventivne, medijske in druge aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni 
nosilci znotraj Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa. Akcija se bo ponovila tudi v obdobjih od 16. do 18. 
maja 2008 ter pred počitnicami od 27. junija do 6. julija 2008.  
Hitrost je na slovenskih in tudi evropskih cestah poglavitni dejavnik prometnih nesreč, predvsem tistih z najhujšimi 
posledicami. Tudi v letu 2007 se je ponovno potrdilo dejstvo, da stopnja poškodb v prometnih nesrečah narašča 
sorazmerno s hitrostjo. 
 

Osnovni namen akcije je zmanjšanje števila mrtvih zaradi neprilagojene hitrosti na slovenskih cestah ter povečanje 
spoštovanja predpisov o omejitvi hitrosti in znižanje povprečnih hitrosti.  
Na DRSC - svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu smo pripravili kot podporo akciji medijsko kampanjo 
Prehitra vožnja - obžalovanja vredna, ki obsega: 

• Predvajanje TV spota na nacionalnih televizijah (RTV SLO, POP TV, Kanal A) - 2 različici 
• Predvajanje radijskega spota na nacionalnih in regijskih radijskih postajah 
• Gigant obcestne plakate na 150 lokacijah po Sloveniji 
• Plakate 50x70 cm Prehitra vožnja obžalovanja vredna (30.000 ) 
• Spletno oglaševanje s pasicami 

 

Za predvajanje TV in radijskega spota bi želeli, da se podobno kot do sedaj, poskušate z lokalnimi televizijskimi in 
radijskimi postajami dogovoriti za brezplačno oglaševanje. Vsi spoti bodo dostopni na naših spletnih straneh 
www.vozimo-pametno.si , lahko pa vam jih pošljemo tudi na DVD. 
 

Na občine boste v naslednjih dneh prejeli tudi pakete, v katerih bodo naslednja gradiva:  
• plakati Prehitra vožnja - obžalovanja vredna (50x70 cm),  ki jih prosimo razdelite čim širše, da bi dosegli 

ciljne skupine voznikov. Priporočamo, da plakate namestite na mesta, kjer se ljudje zadržujejo ali gredo mimo 
(npr. trgovine, plakatna mesta ob parkiriščih, zdravstveni domovi, šole in vrtci, avtošole, na avtobusnih 
postajališčih, postajališčih taxi vozil...).     

• V sodelovanju z Zvezo ZŠAM smo zagotovili tudi 18.000 kolutkov z informacijo o poteh ustavljanja in 
zaviranja pri različnih hitrostih in glede na različne pogoje vožnje 

• Na Direkciji RS za ceste so izdali strokovno knjižico Umirimo promet, avtorja dr. Petra Liparja, ki vam jo 
pošiljamo, da bi jo uporabili kot strokovno pomoč pri načrtovanju ukrepov za umirjanje prometa v občini 

• V sodelovanju z DARSom vam pošiljamo DVD Nesreča na avtocesti, ki smo ga pred časom z vašo pomočjo 
in v sodelovanju z DARSom in RTV SLO pripravili na SPV 

• Pošiljamo vam tudi nekaj izvodov knjižic Varno skozi predor, ki so jo pripravili na DARSu 
 

Ob koncu lanskega leta smo zagotovili tudi knjižice Varčno in varno, ki jih lahko ob tej priliki uporabite v okviru 
svojih aktivnosti. 
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V okviru akcije bo Policija dodatno poostrila nadzor nad hitrostjo vozil na različnih cestah. V sodelovanju s 
posameznimi občinskimi SPV načrtujemo izvedbo večjih akcij Hitro je hitro prehitro. V času od aprila do konca 
junija bodo potekale po srednjih šolah prometne delavnice za dijake, s poudarkom na problematiki prehitre vožnje in 
možnih posledicah. Prav tako bomo v sodelovanju z občinskimi SPV sodelovali z našimi demonstracijskimi 
napravami na številnih prireditvah po šolah, občinah itd.    
 

V kolikor imate še kakšno vprašanje se obrnite na nas preko e-mail: spv.drsc@gov.si ali po telefonu 01/300 91 70.  
 

Vsa gradiva prejmete po pošti na naslov občin, TV in radijske spote pa preko elektronske pošte. Na vašo željo pa jih 
lahko dobite tudi na DVDju za potrebe lokalnih televizij. 
 

Lep pozdrav. 
 

Pripravila: Mateja Markl 
                                                                                                     mag. Bojan Žlender 

                                                                                                     Vodja sveta za preventivo in vzgojo 
                                                                                                     v cestnem prometu 

 
 

Čistilna akcija 
 
Učenci in učitelji šole Tabor smo se delovno 
soboto v marcu odločili nameniti skrbi za okolje. 
Skupaj z občino ter društvi smo izvedli čistilno 
akcijo Tabora in okolice. Na šolskem dvorišču sta 
stala dva ogromna zabojnika, ki smo ju s skupnimi 
močmi (pre)hitro napolnili.  
 

Kljub temu, da smo z učenci opazili, da je okolica 
šole in šolska gozdna učna pot bolj urejena, si 
želimo, da bi bilo v prihodnje odpadkov še manj.  
 

Ob zaključku čistilne akcije smo se razšli z mislijo 
na večer, ko smo se odločili v podporo našemu 
planetu od 20. do 21. ure pogasniti čim več luči in 
ostalih električnih aparatov. S tem smo dali 
skromen, a srčen prispevek k svetovni akciji 
»Earth hour«, 60 minut počitka za modri planet. 

  
 

pripravila ekokoordinatorica:                                                                                
Mateja Todorovski 

_________________________________________ 
 

 

Nastop in uspeh Otroškega pevskega 
zbora POŠ Tabor 

 
Otroški pevski zbor POŠ Tabor ima pevske vaje 
vsak petek eno uro. V petek, 14. marca 2008, pa 
smo izvedli enodnevne intenzivne pevske vaje v 

Topolšici, saj sem zbor prijavljala za revijo 
pevskih zborov. Zraven sem povabila še 8 učenk iz 
7.c, ki so lani pele pri našem zboru. 
 

Iskreno se zahvaljujem staršem, da ste mi zaupali 
svojega otroka, saj smo bili odsotni cel dan. Vaje 
so potekale od 9. do 17. ure. V hotelu so bili z 
nami zelo zadovoljni in bila sem ponosna na 
„moje“ pevce. Poleg dela smo se imeli tudi lepo, 
saj smo si po napornih vajah privoščili še kopanje 
v bazenu, nato pa še pico in sladoled v piceriji Pri 
Mateji na Polzeli. V Tabor smo prišli pozno in smo 
bili že vsi pošteno utrujeni. Zahvalila bi se rada 
ravnateljici ga. Majdi Pikl, ki nam je omogočila 
prost dan za vaje in seveda avtoprevozniku g. 
Janezu Rajovcu, ki nas je varno pripeljal v obe 
smeri. Naučili smo se veliko, a so bile vaje, da se 
nam je program »usedel« nujno potrebne še v šoli, 
zato smo se dobili še dvakrat popoldne po pouku. 
Pevci so bili obakrat zelo delovni, predvsem pa 
disciplinirani. Vsi smo vedeli, da moramo biti 
pridni, saj se je datum revije hitro približeval.  
 

In res, napočil je dan revije, torek, 8. april 2008. 
Dopoldne smo bili še vsi pri pouku, popoldne ob 
16. uri pa smo se dobili pred šolo in avtobus nas je 
odpeljal v Petrovče, kjer je potekala revija pevskih 
zborov. Bili smo na vrsti v prvem delu, ki se je 
začel ob 17. uri. Napetost je naraščala. Pevce sem 
opevala kar med potjo, na avtobusu. Ko smo se 
pripeljali v Petrovče smo v osnovni šoli poiskali 
učilnico, kjer je na vratih pisalo PEVSKI ZBOR 
POŠ TABOR. Kmalu za tem nam sporočijo, da se 
je revija že začela in da bomo kmalu na vrsti, zato 
naj se pripravimo. 
 

Prišli so po NAS! »Na vrsti smo, na vrsti smo,« so 
kričali kar vsi povprek. Z nami je bil g. Branko 
Šketa, ki nas je tudi slikal, učenci orfove skupine 
ter njihova mentorica ga. Mateja Todorovski in 
Andrej Gračnar na klavirju, saj smo pri prvi 
indijanski uspavanki SONCE ZA GORO ZASPI in 
pri zadnji pesmi LET´S GO rabili njihovo pomoč z 
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glasbeno spremljavo. Vsem spremljevalcem se 
iskreno zahvaljujem.  
Naša druga pesem KONCERT, pa je bila najtežja. 
Te skladbe ne bi nikoli uvrstila v program, saj je ta 
pesem pisana za mladinske in odrasle zbore. 
Enkrat sem jim jo predstavila tako, bolj za šalo, oni 
pa so jo takoj vzljubili in vztrajali, da jo pojemo na 
reviji. Pevci namreč z glasovi predstavljajo pet 
instrumentov, zato se tudi postavijo v pet skupinic. 
Enkrat nam instrumente uspe dobro uglasiti, včasih 
pa kateri ne zveni najbolje… 
Seveda je bil ta nastop za pevce ena velika, 
predvsem pa nova izkušnja! Bila sem srečna, da 
sem jih pripeljala v Petrovče. Zavedala sem se, da 
sem izbrala zahteven program, vedela pa sem tudi, 
da smo ga zmožni odpeti. Želela sem si le, da bi 
naš nastop bil lep in sproščen.  
 

Oboje nam je uspelo! Še več, s pevci smo vso 
znanje, veselje in pozitivno energijo prenesli na 
poslušalce, ki so ob našem nastopu resnično 
uživali, saj so to pokazali z ogromnim aplavzom, 
ki se kar ni hotel končati… 

Končal pa se je nastop, ki bo pevcem ostal v lepem 
spominu. 

 
 

Manja Majcen 
 

 
 

 

Prostovoljno služenje vojaškega roka 
 

V treh mesecih in pol lahko izkusite razburljivo in aktivno vojaško življenje, se usposobite za preživetje v najrazličnejših 
okoliščinah in opravljanje različnih bojnih nalog. Izboljšate lahko svoje psihofizične sposobnosti in se naučite ravnati z 
orožjem. 
 
POGOJI: 

- starost od 18 do 27 let (ženske in moški); 
- zdravstvena sposobnost za vojaško službo; 
- neodslužen vojaški rok; 
- nepriznana pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti; 
- niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja ali zoper vas ne teče kazenski postopek. 
 

LOKACIJE: 
- Vojašnica Bohinjska Bela (usposabljanje kandidatov in kandidatk); 
- Vojašnica Novo mesto (usposabljanje kandidatov in kandidatk); 
- Vojašnica Murska Sobota (usposabljanje kandidatov in kandidatk). 
 

MED PROSTOVOLJNIM SLUŽENJEM VAM PRIPADA: 
- zdravstveno varstvo; 
- vštetje prostovoljnega služenja vojaškega roka v pokojninsko dobo; 
- nezgodno zavarovanje; 
- povračilo potnih stroškov ob prostih vikendih; 
- prenočišče in prehrana; 
- denarni prejemki. 
 

DRUGE UGODNOSTI: 
- prednost pri zaposlitvi v SV - ob izpolnjevanju splošnih pogojev za zaposlitev; 
- prednost pri pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske - ob izpolnjevanju 

splošnih pogojev predpisanih za pogodbeno rezervo SV. 
 
 
 

NAPOTITEV NA PROSTOVOLJNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V LETU 2008 
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VOJAŠNICA DATUM DATUM DATUM DATUM DATUM 
 BOHINJSKA BELA 
 

    od 17.11.2008 
do  6. 3. 2009 

O MESTO 
 

  od 30. 6. 2008 
do 17.10.2008 

 od 17.11.2008do  
6. 3. 2009  

 MURSKA SOBOTA 
 

 od 25. 2. 2008 
do 13. 6. 2008 

 od 8. 9. 2008 
do 24.12.2008 

 

 
DENARNI PREJEMKI 

 

 % minimalne plače v Republiki 
Sloveniji 

Neto znesek v EUR (na dan 3. 1. 
2008) 

ob nastopu služenja   15 80,78 
1. mesec služenja *   20 101,96 – 110,82 
2.mesec služenja *   30 156,89 – 165,73 

3.mesec in do konca služenja **   50 414,90 – 451,68 
po uspešno končanem služenju  100 538,53 

SKUPAJ:  215 1.293,06 – 1.347,54 
 

*  Znesek je odvisen od dejanskega števila dni služenja v mesecu. 
** Znesek je odvisen od dejanskega števila dni služenja v 4. mesecu. 
 

 
www.slovenskavojska.si 

 
VLOGE ZA PROSTOVOLJNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA,  POJASNILA IN ODGOVORE NA 
MOREBITNA VPRAŠANJA LAHKO DOBITE NA: 

- Kopališka 3, Velenje, tel: 587 17 77 – izpostava Velenje (vsak dan); 
- Ulica Heroja Staneta 1, Žalec, tel: 571 52 66 – pisarna Žalec (v ponedeljek in sredo). 
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Naporen, vendar zanimiv program 
»Zanima me vojaško življenje, moram pa biti dobro telesno pripravljena, saj nameravam delati sprejemne 
izpite za Fakulteto za šport. Za zdaj ne razmišljam o zaposlitvi v SV. Na prostovoljno služenje sem prišla 
brez pričakovanj, da ne bi bila potem razočarana. Je naporno, toda zelo v redu,« je pojasnila razloge za 
sodelovanje na prostovoljnem služenju vojaškega roka Maja Ivanušič iz Hrastnika. Miha Marolt iz Kamnika 
je dodal: »Želim koristno izkoristiti prosti čas, oktobra pa nameravam študirati biotehnologijo. Preden sem 
prišel sem, sem se pozanimal pri kolegih in povedali so mi, da se ves čas nekaj dogaja. Po koncu programa 
se bom pridružil pogodbeni rezervi, saj bom tako tudi nekaj dodatno zaslužil med študijem.« David Potočnik 
iz Postojne si želi po opravljenem TVSU redne službe v SV. »Upam, da bom uspešen in da bom po treh 
mesecih in pol pridobil VED strelec. Program je kar zahteven, saj moramo biti vztrajni in pridobivamo 
kondicijo, zato je potem tudi delati laže.« Nancy Pavlič iz Maribora je povedala: »Tu smo zelo zaposleni, saj 
imamo popoldne čas za kavo mogoče enkrat na teden, sicer pa obnavljamo znanje, pridobivamo telesno 
kondicijo, čistimo opremo in podobno. Dnevi so zapolnjeni z vsebinami in dolgčas nam ni. Starši me 
podpirajo, prijatelji pa se sprašujejo, ali bom zmogla. Vsi se strinjajo, da pridobivam dobre izkušnje.« 
_______________________________________________________________________________________
  

Teden vseživljenjskega učenja – od 
19. do 25. maja 2008 

  
Vse vas, posebej tiste, ki še ne poznate Tedna 
vseživljenjskega učenja (TVU) – vseslovenskega 
praznika učenja, vabimo, da se nam v mesecu 
maju pridružite na brezplačnih prireditvah, 
delavnicah in drugih dogodkih: spodbudimo 
inovativnost, vandranja po svetu, turizem & 
kultura za vse, učinkovita raba energije, in še in 
še…  
 

Celoten seznam prireditev in vse dodatne 
informacije na spletni strani www.upi.si ali na 
telefonski številki 03 713 35 65. 
 

Mihaela Anclin, 
UPI-Ljudska univerza Žalec 

 
 
 
 

Vabilo 
 

Na UPI-Ljudski univerzi Žalec vas letos ponovno 
vabimo v študijski krožek z naslovom 

RAZLIČNE POTI DO ZDRAVJA; tokrat ga 
bomo izvajali že tretjič. 

 
Srečevali se bomo na Vranskem, naučili pa se 

bomo  
tibetanskih vaj pomlajevanja, osnov reiki terapije, 

kristaloterapije...  
… in se pogovarjali o tem, kako celostno poskrbeti 

za telo in duha. 
 

Prijazno vabljeni! 
 

Udeležba je brezplačna, število mest pa omejeno, 
zato si čim prej zagotovite svoje mesto!  

Informacije in prijave na tel. št. : 03 713 35 65 ali 
na e-naslovu: isio@upi.si. 

 
Mihaela Anclin, 

UPI-Ljudska univerza Žalec 
 

 

KUD "Zaka' pa ne" 
 

 

tudi letos organizira v okviru Šenjurskega 
sejma predstavitev MLADIH TALENTOV, 

ki bodo 
 27. aprila 2008, ob 11.30  
v prireditvenim šotoru. 

 
Prijave zbiramo na email: 
gasper@zakapane.com  
in na tel.:040/642-309! 

 Vabljeni in razkrijte svoj talent še drugim! 
  

KUD "Zaka' pa ne" 

 
OB 100. OBLETNICI 

PGD OJSTRIŠKA VAS – TABOR 
1903 – 2003 

 

Kronika Prostovoljnega gasilskega 
društva Ojstriška vas – Tabor 

 

2. del 
 

V vojnem času je okupatorska oblast začasno 
zamenjevala vodilne v gasilskih enotah, jih 
pošiljala na seminarje celo v Gradec. V tem 
vojnem času se je v društvo včlanilo nekaj novih 
članov iz vasi Tabor in to kmetov posestnikov, ki 
niso bili vpoklicani v okupatorsko vojsko. 
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Precejšnje število naših članov gasilcev pa so 
mobilizirali partizani. Tudi krvni davek iz 
gasilskih vrst je bil velik. Kot talci so bili 
ustreljeni v Mariboru in v Gradcu: Milko Cukala, 
Polde Zupančič, Franc Jesenik, Ludvik Plavšak in 
Pepi Hanžič. Kot borca sta padla Ivan Ribič in 
Vinko Juhart. V internaciji so umrli: Karl 
Župančič st., Ivan Župančič in botra gasilskega 
prapora gospa Marija Cukala. Žrtve okupatorske 
vojne pa so bili sledeči člani: Franc Ribič, Karol 
Ribič, Slavko Topovšek, Miha Blatnik in Rudl 
Podbregar.  
Po vojni je društvo ponovno oživelo pod 
vodstvom legitimno voljenega odbora izpred 
vojne, ki ga je okupatorska oblast začasno odrinila 
z manjšimi zamenjavami: predsednik upravnega 
odbora je Mihael Lesjak, poveljnik Ivan 
Topovšek, podpoveljnik Franc Debelak, orodjar 
Jože Križnik, tajnik Miha Turnšek, blagajnik 
Danilo Jesenik starejši, predsednik nadzornega 
odbora Matevž Ocvirk, strojnik Konrad Pepel. 
Potreba po finančni strani je bila zelo velika, kar 
kmalu se začno organizirati društvene veselice. 
Nabavili so tovorni avto znamke Ford z 
nosilnostjo tri tone. Uredili so ga za gasilske 
prevoze članov društva. Organizirali so izlete na 
Brezje in v Ljubljano, v Laško, Rogaško Slatino 
in Logarsko dolino. Ravno tako so vadili z 
gasilskim orodjem, se udeleževali gasilskih 
tekmovanj v sektorjih Vransko, Gomilsko, 
Šentpavel, Žalec in Braslovče. Udeleževali pa se 

tudi okrajnih tekmovanj v Celju in Laškem. Leta 
1947 so izvoljeni; predsednik upravnega odbora 
Ivan Topovšek, poveljnik Jože Kropivšek starejši, 
podpoveljnik Stanko Podbregar, predsednik 
nadzornega odbora Matevž Ribič, ostale funkcije 
se ne spremenijo. 

 

Leta 1950 do 1951 nabavijo in montirajo prvo 
gasilsko krovno sireno v tem delu Savinjske 
doline. Leta 1950 sta postala častna člana društva 
Franc Debelak in Anton Podbregar. Tega leta se 
pri društvu ustanovi Kulturno- prosvetni odsek ki 
ga vodi Rudi Hanžič. Leta 1950 se udeležimo 
gasilskega tekmovanja v Kozjem in Dramljah. 
Udeležili smo se tudi tridesete obletnice obstoja 
društva v Laškem. 27. in 28. maja je organiziran 
tudi izlet v Opatijo. (se nadaljuje v naslednji 
izdaji) 

 

 Milan Lesjak st.  
________________________________________ 

 

Obvestilo 

Obveščamo vse občane, da je e-točka v stari šoli v 
Lokah dostopna vsem občanom. Ključ od sobe se 
nahaja pri predsedniku PGD Loke Lipetu 
Tekavcu. 
 

PGD Loke 
 

 

Kadar se  
ženski jezik ne suče 

 
V soboto, 5. aprila 2008, smo v Domu krajanov 
Tabor člani dramske skupine Teloh, pod vodstvom 
režiserke Tanje Tkauc, prvič uprizorili priredbo 
farse Kadar se ženski jezik ne suče. 

 
 

Farsa je zasnovana na tradiciji ljudske komike, 
zato je vsem igralcem — tako Valterju Košaku 
(Tomaž Aubreht), Marjanci (Ina Gržina), notarju 

Feliksu Hacinu (Jure Matko), Liziki Ocepek 
(Jerica Gržina) in Johanu Žerteku (Branko Habjan) 
kot Nataši Topovšek ter Mateji Bergant — uspelo 
občinstvo s šaljivimi in razigranimi podobami iz 
vsakdanjega življenja razvedriti in spraviti v smeh. 
Premiera je uspela tudi s pomočjo sponzorjev, ki 
ste se odzvali naši prošnji in nam velikodušno 
pomagali. Iskrena hvala vsem, predvsem pa Občini 
Tabor za pogostitev!  
 

Upamo, da ste se premiere udeležili in uživali ob 
predstavi. V kolikor pa igre niste uspeli pogledati, 
vas bomo veseli na katerikoli ponovitvi le-te. 

                                                                                         
Dramska skupina Teloh 

_________________________________________ 
 

Otvoritev razstave 
 
Slikarji likovne sekcije Mavrica, KD Ivan 
Cankar Tabor smo v soboto, 5. aprila 2008, ob 
18.30 imeli otvoritev društvene razstave, 
ustvarjenih likovnih del v letu 2007 in 2008.  
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Razstavljali so Rudi Friškovec, Ina Gržina, Julija 
Juhart, Vid Hanžič, Petra Jug in Tanja Hrastovec. 
Tako smo naredili uverturo v praznovanje 
občinskega praznika. Tisti, ki pa ste si vzeli čas za 
ogled, vem da vam ni bilo žal, ste spoznali nekaj 
intime in lepote, katero včasih niti ne vidimo ali pa 
si ne znamo vzeti časa zanjo.  

                                             Likovna sekcija 
Mavrica 

 

 

 

22. april, SVETOVNI DAN ZEMLJE 
 

Letos bomo ekošolarji prihajajoči »rojstni dan« Zemlje praznovali na prav poseben način. 
Cel teden bomo posebej  pozorno ločevali odpadke in pozivamo vas, da se v svojih domovih pridružite akciji 

tudi vi. Pokazali bomo, kaj vse lahko naredimo iz odpadnih materialov.

V petek, 18. aprila, bomo simbolično postavili polje vetrnic za čistejši zrak, teden odgovornega 
ravnanja z odpadki bomo zaključili v torek, 22. aprila, ob 10. uri, ko bomo zasadili drevo, ki nam ga je 

podarila občina.    
 

To bo naše darilo planetu. 
 

Vas pa vabimo, da svoje darilo prispevate med 20. in 21. uro zvečer ter  
ugasnete vse nepotrebne električne porabnike. 

Skupaj lahko veliko naredimo. 

Mateja Todorovski 

 
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB TABOR 

vabi 
v okviru občinskega praznika na pohod na Tehniko Cankar,  

 

v soboto, 19. aprila 2008, izpred KZ Tabor ob 11.30. 
 

Pri Tehniki Cankar vas bomo ob 14. uri pogostili s partizanskim golažem. 
 

Vljudno vabljeni pohodniki in vsi ostali občani! 
 

Združenje borcev za vrednote NOB Tabor 
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IINNAA  GGRRŽŽIINNAA  
11..  SSAAMMOOSSTTOOJJNNAA  LLIIKKOOVVNNAA  RRAAZZSSTTAAVVAA  

  

OTVORITEV:  nedelja, 20. april 2008, ob 18. uri 
Sejna soba občine Tabor 

LLeeppoo  jjee,,  kkaarr  jjee  ffaannttaassttiiččnnoo,,  ččee  nnii,,  nnaajj  vvzzbbuujjaa  vvssaajj  ffaannttaazziijjoo..  
                                                                                                                          LLaattiinnsskkii  pprreeggoovvoorr       

                                                                                                                                                  VVAABBLLJJEENNII!!  

  
LOVSKA DRUŽINA TABOR 

prireja 
2. JURIJEVO TEKMO. 

 

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 26. aprila 2008,  
s pričetkom ob 10. uri na lovski koči LD Tabor. 

 

Za hrano in pijačo poskrbljeno! 
Vabljeni!                                                                                    

 
PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

vabi  
v četrtek, 1. maja 2008, 

  
NA POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO. 

 
Odhod ob 9. uri izpred KZ Savinjska dolina. 

Vabljeni! 

 
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN TABOR 

 

vabi 
NA NOGOMETNO TEKMO SEVER : JUG, 

ki bo v petek, 2. maja 2008, 
na travnatem nogometnem igrišču na Vranskem,  

s pričetkom ob 16. uri. 
 

(SEVER: Kapla, Pondor in Ojstriška vas, JUG: Tabor, Loke, Miklavž in Črni Vrh) 
Vabljeni igralci in navijači! 

 
KLUB LJUBITELJEV STARIH VOZIL HRAST TRŽIŠČE 

vabi 
na dirko za državno prvenstvo starodobnih motociklov 
Regionalna cesta Tabor-Ojstriška vas (Pihelbirt-Plavšak),  

v nedeljo, 11. maja 2008, ob 13. uri. 
VVaabblljjeennii!! 
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Vaški odbor Miklavž 
 

prireja tretjo tradicionalno 
SALAMIJADO, 

ki bo v soboto, 17. maja 2008, ob 20. uri na Lovski koči. 
 

Vljudno vabljeni vsi izdelovalci salam! 
Informacije: Adi, 041 543 396  

 

                   PEVSKO DRUŠTVO TABOR 
vabi 

na LETNI KONCERT, 
 

ki bo v soboto, 24. maja 2008, ob 20. uri 
v Domu krajanov Tabor. 

 

Pridružite se nam! 

 
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN TABOR 

 

organizira  
 

DRUŽINSKO KOLESARJENJE  
 

v nedeljo, 25. maja, ob 10. uri izpred društvene brunarice. 
 

Vabljeni! 
 

Športno društvo Tabor 

 
 

Spoštovane občanke in občani Občine Tabor, 
ob prazniku Občine Tabor,  

dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela 
vam želimo veliko kulturnih in zabavnih užitkov  

ter sprostitve v prazničnih dneh!                                                                          
Župan, Občinski svet  

in Občinska uprava Občine Tabor 

 

 V premislekih bodi podoben polžu, v dejanjih ptici. (ljudska modrost) 
  
Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo 
vsebino in slovnično formo. 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 18. v mesecu.


