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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
Z eno nogo tako rekoč že v rožniku ali juniju, vas 
zopet pozdravljamo in Novice izpod Krvavice 
ponovno  dostavljamo! Ja, marsikaj se dogaja in 
verjamemo, da ste ga tudi tokrat  navsezgodaj 
vzeli v roke! Naš mesečni časopis namreč… 
 

Zunaj že lepo diši po pokošeni travi, ptički 
žvrgolijo in toplo sonce obljublja skorajšnje  
poletje… Človek bi pomislil: res idilično, v tem 
našem Taboru.  
 

Žal, pa prav nič idilične slike pred seboj nima 
Občinska uprava, ki se še vedno ubada z ovirami, 
imenovanimi služnosti za kanalizacijo. Kar ne 
moremo verjeti, da ljudem dobesedno smrdi 
evropski denar, ki ga s težavo spravljamo skupaj z 
namenom, da bi živeli v bolj urejenem in  lepšem 
okolju.   
 

 
 

Ko bo začelo smrdeti kaj drugega, bo žal 
prepozno… Pa tudi kazni za tovrstno neurejenost 
ne bodo zanemarljive! O kakšni složnosti pa do 
zdaj niti sledu… 
 

Z veseljem smo se lotili tudi obnove občinske 
ceste skozi Pondor, a tudi tam se je našel 
nebodigatreba, ki bi  »s tujo roko kače lovil«… 
Hvala bogu ima vsaj večina pospravljeno po 
podstrešju, tako da bo projekt kljub vsemu v celoti 
gledano uspešno zaključen. S prstom pa se bo 
dalo prav fino pokazati, kje bi lahko bilo, če bi 
bilo… 
 

Prebrali boste lahko tudi o tem, kako smo 
obeležili teden družine, zmagovali v športu, 
dirkali po taborskih poljanah, delali salame, 
čestitali krvodajalcem, pili, peli in se veselili. Pa 
tudi za iskalce zaposlitev se bo kaj našlo! 
 

Tatjana Kovče

 

V šolskem letu 2009/2010 vsi doma 
 
Kar je bilo pred nekaj leti utopija, postaja počasi 
resničnost. Dogovor med županoma Vranskega in 
Tabora, da se v šolskem letu 2009/2010 v Tabor 
preselijo tudi 7., 8. in 9. razred taborskih učencev, 
je že sprožil prve aktivnosti, ki so povezane z 
ureditvijo prostorskih zmožnosti v Taboru. Pri 
gradnji šole leta 2005 smo takšne rešitve že 
upoštevali, saj so projektanti sprojektirali visoko 
podstrešje, kjer lahko zgradimo manjkajoče 
kapacitete do popolne devetletke. Prve aktivnosti  
 
 

so povezane z izbiro projektanta za rekonstrukcijo 
podstrešja, kjer lahko zagotovimo najmanj 3 nove 
učilnice in 2 kabineta ter prostor za preselitev 
šolske knjižnice iz pritličja. Potrebovali bomo 
namreč tudi razširitev vrtca in temu bo namenjen 
prostor sedanje šolske knjižnice. Znesek celotne 
investicije ocenjujemo na cca 200.000 €. Skušali 
bomo pridobiti intervencijska sredstva ministrstva 
za šolstvo, vendar, ker nismo v dolgoročnem 
programu predvidenih investicij, se bomo morali 
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verjetno nasloniti predvsem na lastna sredstva. 
Naložba izkazuje pozitivni efekt že samo z vidika 
prihranka stroškov prevoza otrok na Vransko, ki 
znašajo letno cca 30.000 €, kar pomeni vračilo 
naložbe v sedmih letih, če sploh ne upoštevamo 
sociološkega vidika lastne popolne devetletke. 
Zaradi sistema financiranja delovanja 
osnovnošolskega sistema ter vrtca bosta v začetku 
naša devetletka in vrtec delovala še vedno v 
skupnem Javnem zavodu Vransko-Tabor, pozneje 
pa bo sledila ustanovitev samostojnega javnega 
zavoda. Takšna organizacija javnega zavoda bo 
zahtevala tudi mobilnost učiteljev, ki bodo 
pokrivali pedagoške aktivnosti na lokaciji Vransko 
in Tabor. Torej bo tudi vodstvo javnega zavoda na 
težki preizkušnji dobre organizacije, kar pa zaradi 
majhnih razdalj pravzaprav ne bi smel biti velik 
problem. Pričakovati je, da se bo zaradi širitve 
šolskega programa takoj pojavila tudi problematika 
utesnjenosti šolske telovadnice v zimskem času, 
toda to je že drugi problem, ki ga bomo urejevali z 

ustrezno organizacijo in morda tudi prostorsko v 
kasnejšem času.  
 

Verjetno opažate, da v našo občino prihajajo novi 
bodoči prebivalci in to predvsem mladi ljudje, ki 
zagotovo prinašajo tudi napredek in živahnost v 
razvoju kraja. Sprejmimo jih s pozitivnim 
nabojem, saj brez njih tudi zgoraj omenjenih 
načrtov ne bi mogli realizirati.  
 

Spoštovane občanke in občani, pomlad se bo 
počasi prevesila v poletje, v nosnicah čutimo vonj 
po suhem senu in celotna narava doživlja erupcijo 
v svojem razcvetu. Ne okrnimo te lepote s svojimi 
neekološkimi dejanji. Ko na sprehodu zagledamo 
odvrženo pločevinko ali cigaretno škatlico, jo 
poberimo in pomislimo, kako nesrečen mora biti 
tisti, ki je vse to odvrgel, saj nima razvitega čuta do 
vse te lepote okrog nas in je pravzaprav za 
marsikaj prikrajšan. Z željami, da se tudi bolnim v 
tem čudovitem obdobju povrne zdravje, vas lepo 
pozdravljam. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Nezahtevni in enostavni objekti 
 

S 15. aprilom 2008 je stopil v uporabo Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi 
objektov, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 
126/2007, dne 31.12.2007. 
 

Vlada je z novo uredbo podrobneje določila vrste 
zahtevnih, manj zahtevnih, dodala vrste 
nezahtevnih in enostavnih objektov. 
 

Nezahteven objekt je konstrukcijsko manj 
zahteven objekt, npr.: drvarnica, garaža, bazen, 
skedenj, kmečka lopa,… Za gradnjo nezahtevnega 
objekta je sedaj potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje pri pristojni Upravni enoti.  
 

Nezahtevni objekti po tem zakonu, ki so z dnem 
začetka uporabe tega zakona že zgrajeni ali se je 
pred dnem uporabe pričelo z njihovo gradnjo in 

izpolnjujejo po predpisih določene pogoje za 
gradnjo enostavnega objekta brez pridobitve 
gradbenega dovoljenja, gradbeno dovoljenje po 
samem zakonu. 
 

Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven 
objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in 
gradbeno tehničnega preverjanja in ki ni namenjen 
prebivanju, npr.: nadstrešek, rezervoar, mala 
čistilna naprava, čebelnjak, rastlinjak, kozolec,... 
Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez 
gradbenega dovoljenja in tudi lokacijska 
informacija ni obvezna, vendar pa mora biti 
gradnja v skladu s prostorskimi akti in upoštevani 
morajo biti vsi pogoji in zahteve za gradnjo 
enostavnega objekta. 

Alenka Kreča 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Tabor (Ur.l. RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja 
 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz 
občinskega proračuna za leto 2008 

 
 

I. Splošna določila 
Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini 
Tabor, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da imajo sedež v Občini Tabor; 
- da so registrirani najmanj eno leto; 
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- da je njihova dejavnost področje kulture; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 
načrtovanih kulturnih dejavnosti, za katere so registrirani; 
- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu občanov;  
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 
 

II. Izvajalci 
Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju 
pogojev iz I. točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju 
pogojev iz I. točke. 
 

III. Vsebinska določila 
Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti: 
1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno 

glasbena dejavnost, instrumentalno glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska 
kulturna društva. 

2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, 
avdio video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja). 

 

V. Končna določila 
1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Tabor oziroma na sedežu občine. 
2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je 30. junij 
2008, do 12. ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ!, 
JAVNI RAZPIS  - KULTURA«. 
Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do 
porabe sredstev. 
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se 
sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 74/07) 
4. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil dogovor o sofinanciranju. Okvirna višina sredstev v občinskem 
proračunu namenjenih za sofinanciranje ljubiteljske kulture znaša 5.856,20 EUR. 
5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bomo posredovali v času uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: 03 705 70 85. 

 

Občina Tabor 
________________________________________________________________________________________________
 
Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 12.. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) objavlja 
 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini 
Tabor iz občinskega proračuna za leto 2008 

 
I. Splošna določila 
Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:  
- da imajo sedež ali podružnico v občini Tabor; 
- da so registrirani vsaj eno leto; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske ali organizacijske pogoje za uresničitev 
načrtovanih športnih aktivnosti, za katere so registrirani;  
- da imajo organizirano redno dejavnost; 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz 
članarine. 
 

II. Izvajalci 
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, 
kandidirajo izvajalci športnih programov, ki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. 
Podatke podajo na obrazcih, ki jih dobijo na sedežu občine. 
 

III. Vsebinska določila 
Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine: 
a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok: 
- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola, 
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- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci; 
b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekreativne vadbe: 
- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in pohodništev; 
c) strokovno izpopolnjevanje: 
- sofinanciranje kotizacij, 
č) kakovostni in vrhunski športi: 
- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih državnega in meddržavnega nivoja;  
d) športne prireditve: 
- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve. 
 

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih 
programov športa je 2.417,00 EUR. 
 

V. Končna določila 
1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in obrazec vloge za 
vsebini pod točkama č in d je na voljo na spletni strani občine Tabor oziroma na sedežu občine. 
2.  Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za oddajo razpisne dokumentacije 20. junij 2008, do 12. 
ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »Ne odpiraj!, JAVNI RAZPIS – 
ŠPORT«. 
Za vsebini pod točkama č in d se bodo upoštevale vloge oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno 
se upoštevajo glede na datum prispelosti). 
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki 
se sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 52/2008). 
5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bo dane v času uradnih ur Občine Tabor (ponedeljek, sreda, petek) ali po tel: 03 
705 70 82. 

Občina Tabor 
_______________________________________________________________________________________

 
Nataliteta Tabor-Slovenija-Svet 

   
Tudi v sklopu letošnjega praznovanja Tedna 
družine, smo novorojenčkom in prvošolčkom v 
skladu z Odlokom namenili denarna sredstva in ob 
tem pobrskali po statističnih podatkih: 
 

NOVOROJENČKI 
leto število 
2006 12 
2007 8 
2008 10 

 

VIR PODATKOV: Občina Tabor, 2008 
OPOMBA: Podatki zajemajo št. rojstev od 1. aprila  
predhodnega leta do 15. aprila tekočega leta 
 
Kljub upadu rojstev v letu 2007, je v letošnjem letu 
zopet zaslediti trend rasti, ki se ga dolgoročno z 
veseljem nadejamo. 
 

Če pobrskamo po spletni strani Statističnega urada 
Slovenije, pa lahko med drugim zasledimo tudi tako 
imenovano »prebivalstveno uro«, ki neprestano generira 
število prebivalcev v slovenskem in v svetovnem 
merilu. 26. maja 2008 okoli 10. ure dopoldan, je bila 
ocenjena vrednost števila prebivalcev v Sloveniji cca 
2,03 milijona, v svetu pa 6,67 milijarde.  
 

Podatki za Slovenijo so izračunani na osnovi 
predpostavk za april 2008 in sicer: 
- vsakih 27 minut in 36 sekund se rodi 1 otrok,  
- vsakih 30 minut in 32 sekund umre 1 oseba, 

- vsakih 40 minut se število prebivalstva zaradi 
priselitev poveča za 1 osebo.  

 

Tako je izračunano, da se v Sloveniji v povprečju 
na dan: 
- rodi 48,2 otroka,  
- umre 51,6 oseb,  
- število prebivalcev zaradi priselitev poveča za 

7,2 oseb.  
 

V prebivalstveni uri so upoštevali sezonsko gibanje 
prebivalstva: 
- večja umrljivost v zimskih mesecih (oktober - 

marec),  
- povečana rodnosti v poletnih mesecih (julij - 

oktober),  
- višje priseljevanje v spomladanskih mesecih 

(marec – junij). 
 

Podatki  Eurostatovih projekcij prebivalstva za 
Slovenijo predvidevajo naraščanje prebivalstva v 
državi do leta 2014 - takrat naj bi doseglo vrednost 
okoli 2,020.000. K rasti prebivalstva naj bi 
predvsem prispeval pozitiven selitveni prirast 
(6.000 prebivalcev letno). Nato pa naj bi število 
prebivalstva Slovenije začelo upadati. Selitveni 
prirast namreč ne bo več zadoščal za izničevanje 
visokega negativnega naravnega prirasta. Ta naj bi 
bil zaradi višje umrljivosti, ki bo posledica staranja 
prebivalstva, po pričakovanjih precej višji, število 
rojstev pa naj bi, zaradi zmanjševanja števila 
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mladih v rodni dobi in ob ne bistveno 
spremenjenih trendih rodnosti, še naprej upadalo. 
 

Po podatkih Popisnega urada Združenih držav 
Amerike se na svetu v 1 sekundi: 
- rodi 4,1 otrok in  
- umre 1,8 prebivalec, kar pomeni,  
da se svetovno prebivalstvo v eni sekundi poveča 
za 2,3 osebe. 

            Saša Zidanšek Obreza 
_________________________________________ 

Sklad za izobraževanje delavcev in 
štipendijska shema 

 
V sklopu prireditev ob letošnjem občinskem 
prazniku, smo organizirali dvoje predstavitev, ki 
sta potekali v sejni sobi Občine: 
 

• Sklad za izobraževanje delavcev pri s. p. 
Žalec, Velenje, Mozirje, Šentjur, Šmarje pri 
Jelšah ima sedež v Žalcu, Heroja Staneta 1b 
(nad pošto).  

 

Sklad sta leta 1982 ustanovila Obrtna zbornica 
Slovenije in Sindikat obrtnih dejavnosti Slovenije. 
Sklad  pokriva 5 Območnih obrtnih zbornic: Žalec, 
Velenje, Mozirje, Šentjur in Šmarje pri Jelšah in s 
tem 1.800 delodajalcev in 6.000 pri njih 
zaposlenih. 
 

Samostojni podjetniki – delodajalci v sklad 
prispevajo 1 % bruto osebnega dohodka 
zaposlenih. Prispevek je obvezen in izhaja iz 
določb kolektivne pogodbe med delavci in 
zasebnimi delodajalci. Prispevek je davčno priznan 
strošek – odhodek iz poslovanja podjetnika.  
 

Sklad za izobraževanje delavcev pri s. p. je v letu 
2007 razpolagal s 499.800 €. Sredstva so 
namenska in se lahko uporabijo za sofinanciranje 
izobraževanj zaposlenih pri s. p.  
 

Osnovna naloga sklada je sofinanciranje 
izobraževanj kot so: dvig izobrazbene ravni, 
mojstrski izpiti, seminarji, tečaji, strokovne 
ekskurzije, splošno in kulturno izobraževanje…. 
Sklad je hkrati  tudi organizator posameznih 
izobraževanj. Delavec mora biti zaposlen pri s. p. 
najmanj 3 mesece, da je upravičen do povračila 
stroškov tečajev, strokovnih ekskurzij ipd. Za 
sofinanciranje šolnin mora biti pri samostojnem 
podjetniku zaposlen najmanj eno leto. Pri 
sofinanciranju izobraževanja zaposleni koristijo 
praviloma eno obliko letno. Vloge za 
sofinanciranje šolnin obravnava upravni odbor 
sklada. 
 

V letu  2007 je bilo sofinancirano 3.552 oblik 
izobraževanj, kar je za 23% več kot v letu 2006 
(2.880) in za 62% več kot v letu 2005 (2.188). 
Povprečen znesek sofinanciranja na zaposlenega v 
letu 2007 je 68 €.  

Več informacij na spletnih straneh straneh sklada: 
www. szi.si  
 

• Štipendijska shema Savinjske regije 
Projekt Enotna regijska štipendijska shema je 
instrument za spodbujanje skladnega regionalnega 
razvoja. Gre za partnerstvo med:delodajalci, 
nosilci enotne regijske štipendijske sheme in 
državo. Nosilec projekta  enotne regijske 
štipendijske sheme je Regionalna razvojna 
agencija Celje d.o.o. (RRA) kot subjekt 
spodbujanja razvoja na regionalni ravni. 
 

Bistvo projekta je 50 % sofinanciranje 
kadrovskega štipendiranja delodajalcem, kar 
predstavlja hkrati zaposlitvene možnosti za dijake 
in študente v Savinjski regiji in vzpodbujanje k 
vpisu v izobraževalne programe deficitarnih in 
perspektivnih poklicev. 
 

Štipendije so namenjene dijakom in študentom, ki 
se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po 
končanem šolanju oz. študiju zaposlili na območju 
Savinjske regije ali drugače pomembno vplivali na 
razvoj regije.  
 

V prvi fazi se pozove podjetja, da definirajo svoje 
potrebe, v drugi fazi pa se naredi razpis štipendij. 
Sledi izbor kandidatov in sklenitev tripartitne 
pogodbe med štipenditorjem (RRA), delodajalcem 
(podjetje) in štipendistom (dijak/študent). S tem se 
delodajalec obveže, da bo zagotovil sofinancerski 
delež za štipendijo in štipendistu ponudil delovno 
mesto za čas prejemanja štipendije. Študent mora 
dokončati študijski program v zahtevanih rokih in 
se zaposliti pri delodajalcu.  
 

V preteklosti je bilo tako podeljenih 132 štipendij; 
od tega je znašala višina štipendije za dijake 80-
242 EUR, za študente pa 150-326 EUR. 
 

Tudi v letošnjem letu so delodajalci svoje potrebe 
v skladu s projektom morali posredovati do konca 
meseca aprila, razpis za štipendije pa bo objavljen 
v medijih v mesecu juniju. 

Saša Zidanšek Obreza 
_____________________________________ 

 

Teden družine v Taboru 
 
V okviru tedna družine je župan Vilko Jazbinšek 
14. maja 2008, ob 17. uri, v sejni sobi Občine 
Tabor sprejel družine novorojenčkov, ki so se 
rodili od aprila 2007 do aprila 2008 in družine 
otrok, ki letos prvič vstopajo v osnovno šolo v 
Taboru. 
 

Ob tej priložnosti Občina Tabor podeljuje enkraten 
denarni prispevek desetim staršem v višini 200,00 
EUR (za vsakega naslednjega otroka 50 % več) in  
dvajsetim staršem 150,00 EUR za prvošolčke, ki 
gredo v POŠ Tabor. 
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Sprejem so popestrili otroci vrtca Tabor  in otroci 
1. in 2  razreda POŠ Tabor, ki so s krajšim 
kulturnim programom pokazali, kaj so se naučili. 
Za pogostitev je poskrbelo Društvo žena in deklet z 
okusnim pecivom. 
 

Tatjana Kovče 
 

  

 

Dobili smo ekozastavo 
 

Taborski ekošolarji, zdaj si že lahko tako rečemo, 
smo sončno majsko soboto odšli v Ljubljano po 
zasluženo ekozastavo. Zadnji dve leti smo se na 
šoli posvečali širjenju okoljske zavesti in vas 
pridno obveščali o vsem kar se je pri nas dogajalo. 
Zavedamo se, da je pot še dolga, a najvažneje je 
nekje začeti, mar ne?  

To so bili prvi koraki, ki vsekakor ne bodo zadnji. 

Hvala vsem, ki ste se nam pridružili na tej poti, na 
kateri bomo, upamo, vztrajali skupaj tudi v bodoče. 
 

           Mateja Todorovski, 
mentorica 

_________________________________________ 
 

Ob slavnostnem dvigu EKOZASTAVE, 

vas v četrtek, 5. junija 2008,  

ob 18. uri, 

vabimo na EKOPRIREDITEV, 

ki bo potekala v Domu krajanov Tabor. 

Učenci in učitelji POŠ Tabor

 

Obvestilo 
 

Podjetje Šotori Petre, d.o.o., 
ZAPOSLI: 

 
 

1.POMOŽNE MONTERJE ŠOTOROV IN 
SKLADIŠČNIH HAL 
− izpit B-kategorije, 
− ročne spretnosti, iznajdljivost. 

   
2. SAMOSTOJNE MONTERJE ŠOTOROV IN 
SKLADIŠČNIH HAL 
− izpit B-kategorije, 

− spretnost, iznajdljivost, 
− sposobnost vodenja ekipe, 
− izkušnje na gradbenem področju. 
 

3. TAPETNIKE  
− Izpit B-kategorije 
-     ročne spretnosti 
-     sposobnost smiselnega oblikovanja 
-     varjenje cerad 
 

DOBRO PLAČANO STIMULATIVNO DELO – 
možnost dobrega zaslužka. Delo poteka na terenu 
in v skladišču na Vranskem-Čeplje. 
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POKLIČITE:  
Uroš Jelen, vodja montaže, skladišča in logistike 
(051/693-222  ali 03/703-21-00). 
_________________________________________ 

 

Želite postati pogodbeni pripadnik 
rezervne sestave slovenske vojske? 

 

SPLOŠNI POGOJI: 
• ste državljan Republike Slovenije in nimate 

dvojnega državljanstva; 
• ste zdravstveno sposobni za vojaško službo; 
• ste stari od 18 – 35 let, če ste ženska; ter moški 

od 18 – 45 let oziroma 55 let, če ste častnik; 
• imate ustrezno izobrazbo, ki je za vojake 

praviloma končana srednja poklicna šola, za 
podčastnike srednja ali višja šola in za častnike 
najmanj visoka strokovna šola; 

• ste bili v skladu s predpisi varnostno preverjeni 
in za vas ne obstaja varnostni zadržek; 

• niste bili pravnomočno obsojeni zaradi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da niste bili obsojeni na več kot 
trimesečno nepogojno zaporno kazen za 
kakšno drugo kaznivo dejanje; 

• niste zaposleni v tujini oziroma da vas 
delodajalec ni napotil na opravljanje dela, 
usposabljanje ali šolanje v tujino za več kot tri 
mesece; 

• da nimate priznane pravice do ugovora vesti 
vojaški dolžnosti ter niste v postopku priznanja 
te pravice; 

• kot nabornik, vojak na služenju vojaškega roka 
ali vojaški obveznik rezervne sestave niste bili 
ocenjeni kot nesposobni za vojaško službo; 

• niste zaposleni kot policist oziroma ne 
opravljate poklicno vojaške službe; 

• niste razporejeni na dolžnost v sistem zaščite, 
reševanja in pomoči (ob podpisu pogodbe); 

• niste državljan, ki ga ni mogoče razporediti na 
obrambne dolžnosti (sodnik, župan…). 

• nimate sklenjene pogodbe o službi v Civilni 
zaščiti oziroma pogodbo o prostovoljni službi v 
pomožni policiji. 

 

PONUJAMO VAM: 
• plačilo za pripravljenost ( 135,90 EUR na 

mesec); 
• plačilo med usposabljanjem (plačilo za 

usposabljanje, refundacija plače – nezaposleni 
pa denarno nadomestilo, stroški za prevoz, 
prehrana); 

• plačilo za opravljanje vojaške službe v miru, 
izrednem in vojnem stanju; 

• 24 urno nezgodno zavarovanje za morebitno 
nesrečo pri delu v času usposabljanja; 

• dodatek za stalnost (podaljšanje pogodbe); 
• koriščenje počitniških kapacitet ministrstva v 

skladu s predpisi. 
 

POJASNILA IN ODGOVORE NA 
MOREBITNA VPRAŠANJA LAHKO 
DOBITE OB UKINITVI VOJAŠKEGA 
RAZPOREDA IN 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). 

 

Neto zneski plačil v EUR (izračun 15. 4. 2008) 
  

 

PLAČILO ZA PRIPRAVLJENOST* je 4,53 EUR  na dan  
ali 135,90 EUR mesečno. 

 
 

PLAČILO ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU  
 

 
 vojak podčastnik častnik 

delovni dnevi – 75 % 12,20 EUR 14,63 EUR 20,12 EUR 
sobote – 100 % 16,26 EUR 19,51 EUR 26,82 EUR 

nedelje, prazniki – 150 % 24,39 EUR 29,27 EUR 40,23 EUR 
 

Informativni izračun plačil za pogodbene pripadnike rezervne sestave za 1 (eno) leto: 
 

 
Vojak 

 
Podčastnik 

 
Častnik 

Za pripravljenost in udeležbe na 
usposabljanjih boste v povprečju 
prejeli: 

 
1.925,00 EUR 

 
2.011,00 EUR 

 
2.205,00 EUR 

 
Od prejetih plačil za pripravljenost in usposabljanje ste oproščeni plačila dohodnine. 
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Če vas ob osnovnem poklicu zanimajo vojaške veščine, ravnanje z orožjem in vojaško tehniko, je 
pogodbena rezerva prava izbira. Kot pripadnik pogodbene rezerve Slovenske vojske opravljaš svoj 
poklic, občasno pa se usposabljaš za obrambo domovine. Da postaneš pripadnik pogodbene rezerve 
SV, z MORS podpišeš 5-letno pogodbo, za pripravljenost. 

 
 

 
 
 

 

OB 100. OBLETNICI  
PGD OJSTRIŠKA VAS – TABOR 

1903 – 2003 
 

Kronika Prostovoljnega gasilskega 
društva Ojstriška vas – Tabor 

 

3. del 
 

Leta 1952 je organizirano medsektorsko gasilsko 
tekmovanje v Ojstriški vasi. Udeležilo se ga je 
okrog 20 gasilcev. Mi, starejši gasilci, se tega 
tekmovanja še spominjamo. Tega leta se 
udeležimo okrajnega gasilskega nastopa v Arji vasi 
in dobimo pismeno pohvalo z diplomo. Ugotovi se, 
da je v društvu 88 članov in to 11 članov in 7 
članic, rezervnih 17 članov, 49 podpornih članov 
in 4 častni gasilci. Gasilskega festivala v Ljubljani 
smo se udeležili s 25 člani in članicami v 
uniformah s svojim gasilskim avtomobilom 
znamke Ford. Na Dobrni je napravil podčastniški 
izpit Ivan Podlesnik. 25. maja 1952 smo 
organizirali gasilsko prireditev v Lokah za 
ustanovitev PGD Loke. Pripravljalni odbor je bil v 
sestavi: Jože Kropivšek, Miha Turnšek, Rudi 
Hanžič, Pavel Ribič. Konrad Pepel, Ivan 
Podlesnik, Matevž Ribič in Poldika Križnik. 
 

Leta 1953 smo se udeležili udarniškega dela pri 
obnovi Kulturnega doma v Taboru. V društvu smo 
praznovali 50. obletnico gasilskega društva. Člani 
so prejeli priznanje za delo in zvestobo v društvu. 
Gasilski poveljnik Jože Kropivšek pa prejme 
gasilsko odlikovanje III. stopnje. Leta 1954 občni 
zbor imenuje za častne člane: Franca Čmaka - 
ustanovitelja društva, Alojza Ribiča - Hrastnika iz 
Tabora, Franca Divjaka in Mihaela Lesjaka - 
dolgoletnega predsednika društva. V letu 1957 je 
organizirana nabava in razvitje novega gasilskega 
prapora. Zastavonoša je Ivan Rančigaj. Prapor je 
imel veliko botrov, pa tudi zlati in srebrni žeblji 
članov in podpornih članov bogato krasijo prapor. 
Po letu 1960 se menjava upravni odbor vsaki dve 
leti. Gasilski avto je že pestila izrabljenost, stalno 
je bil v popravilu in zaradi tega se je leta 1966 
prodal. 
 

Leta 1967 smo imeli velik požar na hmeljski 
sušilnici Kmetijske zadruge Tabor. Pri požaru nam 
je odpovedala motorna brizgalna iz leta 1931. 
Požar je gasilo 9 društev. Večinoma vsa društva so 
imela stare motorke še iz prejšnje Jugoslavije. 
Delno je reševala voda iz hidrantov, največ uspeha 
pri reševanju pa je doseglo gasilsko društvo Trnava 
z novo motorno brizgalno Macirus. Takoj po tem 
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požaru smo začeli z akcijo za nabavo nove 
motorne brizgalne. Začeli smo z zbiranjem lesa in 
finančnih sredstev. Predsednik je bil takrat Ivan 
Rančigaj, poveljnik Stanko Podbregar. Z velikim 
trudom skoraj vseh članov smo novo motorno 
brizgalno Rosenbauer v mesecu juniju 1968 že 
uvozili. 21. julija 1968 smo pod pokroviteljstvom 
KK Žalec - obrat Tabor, katerega upravnik je bil g. 
Edi Omaldič, ter devetih zlatih in desetih srebrnih 
botrc in botrov slavnostno predali svojemu 
namenu. To je bilo veliko praznovanje in velika 
pridobitev za naše društvo. Članom društva pa je 
bilo podeljeno 19 priznanj za dolgoletno članstvo. 
 

Leta 1973 smo zopet začeli z akcijo zbiranja 
finančnih sredstev za nakup gasilskega avtomobila. 
Pod poveljstvom g. Milana Blatnika in upravnega 
odbora g. Milana Lesjaka smo srečno organizirali 
nakup avtomobila kombi IMV 1600SUPER B 
GASILEC proizvajalca IMV Novo mesto. S 
finančno pomočjo članov, botrc in botrov  ter 
donatorja Skupščine občine Žalec smo prevzeli 
avto iz tovarne 8.5.1973. 17. junija istega leta je 
bila slavnostna predaja avtomobila ter proslava 70. 
letnice gasilskega društva, tokrat pri domu Partizan 
v Taboru. 
 

Pod poveljstvom g. Milana Blatnika in njegovega 
namestnika g. Ivana Basleta je članska in 
mladinska desetina žela zavidljive uspehe na 
društvenih in občinskih tekmovanjih. To 
dokazujejo priznanja in pokali na stenah sejne sobe 
gasilskega doma. Naslednja leta smo asfaltirali 
dvorišče s pomočjo KS Tabor, ki ji je predsedoval 
g. Milko Pavlinc, društvu pa je takrat predsedoval 
Vinko Turnšek ml.. Hitro se je bližala 75-letnica 
društva. Za to slavnost smo pod 
predsednikovanjem g. Ivana Natka temeljito 
obnovili gasilsko dom. 75. letnico smo praznovali 
20. julija 1978 z otvoritvijo obnovljenega 
gasilskega doma. Trak je prerezal najstarejši 
gasilec g. Konrad Pepel, ob navzočnosti 
predsednika KS Tabor g. Lojzeta Raka, 
predsednika OGZ Žalec g. Antona Farčnika ter 
člana PGD Ojstriška vas-Tabor g. Lojzeta Kovčeta. 
Sledila je podelitev priznanj članom gasilcem. 
Predsednik g. Milan Lesjak je prebral kroniko 
gasilskega društva, sektorski poveljnik g. Andrej 
Urankar pa je v imenu sektorja Gomilsko podelil 
Gasilskemu društvu Ojstriška vas-Tabor svečano 
plaketo. (se nadaljuje v naslednji izdaji) 
 

Milan Lesjak st. 
_________________________________________ 

 

Gasilci na čistilni akciji 
 
V soboto, 29. marca 2008, je v dopoldanskem času 
potekala čistilna akcija v celotni občini Tabor. 
Udeležili so se je tudi gasilci iz PGD Kapla-
Pondor. Ob 9. uri so se zbrali pred gasilskim 

domom, kjer jim je predsednik Ivi Hrastnik razdelil 
vrečke, rokavice in ozemlje. Nekaj jih je čistilo 
vzhodno, drugi pa zahodno od Bolske. Obe skupini 
sta se srečali pri Medvedovih. Tam je gospodar 
Pepi tiste dni slavil Abrahama, zato jih je povabil, 
da so nekaj spili in pojedli. Ko je bil čas, so se 
odpeljali v Ojstriško vas na golaž. 
 

 
 

Čistilne akcije se je udeležilo veliko članov, 
predvsem otrok. Vsi so bili zelo marljivi, saj so 
pobrali za tri traktorske prikolice smeti. 
 

PGD Kapla-Pondor 
Anja Pustoslemšek 

_________________________________________ 
 

Materinski dan v Kapli 
 

V soboto, 29. marca 2008, se je ob 19.30 v 
gasilskem domu v Kapli pričela proslava ob 
materinskem dnevu za krajane Kaple in Pondorja. 
Posebno za to priložnost smo oblikovali pevski 
zbor, v katerem so peli otroci stari do 18 let. Za 
uvod so ob spremljavi harmonike zapeli pesem 
Mamica je kakor zarja. Nato so se predstavili 
posamezno. Alja, Lucijan, Blaž, Tjaša in Rok so 
deklamirali in recitirali pesmice, na synthesizer sta 
zaigrala Anže in Tajda, na blok flavti se nam je 
predstavila Tea, na prečni flavti pa Klavdija. 
Manjkali niso niti oglasi. Uprizorila sta jih Simon 
in Miha. S solo petjem se je predstavila Špela, nato 
pa skupaj s Klavdijo, Teo, Rokom in Tjašo 
odplesala hip-hop.  
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Za zaključek se je na odru zopet zbral pevski zbor. 
Ob spremljavi obiskovalcev in harmonike so zapeli 
vsem dobro znano Slakovo V dolini tihi. 
Povezovalka programa Mija je na oder poklicala še 
predsednika Ivija Hrastnika. Po kratkem 
predsednikovem govoru je sledila večerja, po njej 
pa zabava s hišnim ansamblom. Ta se je prvič 

predstavil v novi zasedbi in si, po izboru 
obiskovalcev, nadel ime Urška in 5 prijateljev. 
Zabava z ansamblom je trajala do jutranjih ur. 
 

Anja Pustoslemšek 

 
 

 
 

 
 

Športne aktivnosti v času občinskega 
praznika 

 

Tudi letos, kot vsa leta doslej, so v organizaciji ŠD 
Partizan Tabor potekali turnirji v nogometu in 
balinanju v sklopu občinskega praznika. Vsi 
turnirji so se odvijali v soboto 26. aprila 2008. 
Sprva so na igrišče stopili mladi nogometaši 
(pionirji do 12 let). Nogometnega turnirja do 12 let 
so se udeležile štiri ekipe, dve iz občine Tabor in 
dve iz sosednje občine Vransko. Zmagala je ekipa 
Vransko 1 pred Vransko 2 in Taborom. Za njimi je 
bil na sporedu nogometni turnir za starostno 
skupino do 17 let (mladinci), ter nazadnje s 
pričetkom ob 15, uri še tradicionalni vaški 
nogometni turnir za člane. V obeh kategorijah je 
bilo prijavljenih po pet ekip. V kategoriji do 17 let 
se je zmage veselila ekipa Tabora pred ekipo Kekci 
ter ekipo Vransko, medtem ko je med člani zmago 

ponovno osvojila ekipa Pondorja pred Ojstriško 
vasjo in Taborom spodnji.  
 

Istočasno se je na sosednjem balinarskem igrišču 
odvijal turnir v balinanju, na katerem je nastopilo 5 
ekip, zmagala pa je ekipa ŠD Partizan Tabor.  
 

Zaradi dotrajanosti nogometnih golov ter potrebe 
po nakupu nove mize za namizni tenis je na 
pobudo ŠD Partizan Tabor občina Tabor priskočila 
na pomoč z nakupom teh dveh športnih rekvizitov, 
za kar se ji ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo. 
Z visoko udeležbo na turnirju, kjer je sodelovalo 
približno 100 nogometašev ter 15 balinarjev je bilo 
ponovno dokazano, da je šport v občini Tabor še 
kako živ. 
S sloganom »zdrav duh v zdravem telesu« vas v 
imenu ŠD Partizan Tabor lepo pozdravljam. 
 

Klemen Žura  
 

URNIK ŠPORTNIH AKTIVNOSTI ZA LETO 2008      

  
NOGOMET 
U12 

NOGOMET 
U17 

NOGOMET 
OSTALI * 

ODBOJKA 
NA MIVKI KOŠARKA HOKEJ 

NAMIZNI 
TENIS 

BALINA-
NJE POHOD 

PONEDELJEK   

18.00 – 

19.30               

TOREK       

19.30 – 

21.00   

19.00 – 

20.30       

SREDA 
17.30 – 

19.00       

19.00 – 

20.30       19.00 -  

ČETRTEK   

19.00 – 

20.30   

19.30 – 

21.00           

PETEK 
17.30 – 

19.00         

19.00 – 

20.30 

18.00 – 

19.30 

19.00 – 

21.00   

SOBOTA                   

NEDELJA     

09.30 – 

11.00             

*  aktivnost se izvaja na travnatem igrišču v Ojstriški vasi      

vse ostale aktivnosti se odvijajo na lokaciji športnih igrišč ter dvorane v Taboru     

____________________________________________________________________ 
 
 

Revija otroških pevskih zborov 
 

Prejeli smo rezultate revije pevskih zborov, ki je 
potekala 8. aprila v Petrovčah. V konkurenci 
otroških pevskih zborov, je OPZ Tabor dosegel 
odličen uspeh. Uvrstili smo se med prve tri 
najboljše otroške pevske zbore. Pevci so dokazali, 
da spadajo v sam vrh zborovskega petja naše 
regije. 
 

Iskrene čestitke vsem! 
 

Manja Majcen, zborovodkinja 
_________________________________________ 

 

Spomin na Cankarjevo tehniko  
je še živ 

 
V soboto, 19. aprila, smo se člani Planinskega 
društva Tabor, dve skupini planinske šole in ostali 
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pohodniki podali na pohod do Cankarjeve tehnike. 
Pred odhodom je lilo kot iz škafa, a razigranih 
mladih planincev, ki so se za pohod odločili v zelo 
velikem številu, to ni motilo. 
 

Cankarjeva tehnika je bila med drugo svetovno 
vojno delujoča partizanska tiskarna, skrita v 
taborskih hribih, ki jo je vodil Rado Zakonjšek – 
Cankar. Jeseni leta 1942 je Albin Vipotnik – Strgar 
po dogovoru s komandantom Stanetom vzpodbudil 
Cankarja, da naj bi v revirskih hribih postavil 
zemljanko, v kateri bi bila tehnika. Cankar je s 
svojim prijateljem Francem Hribarjem – 
Savinjškom poiskal zadosti skrito lokacijo, izkopal 
zemljanko in tehnika je zaživela in delovala do 
osvoboditve. Vmes so jo tudi povečali in 
preuredili. Kot zanimivost naj omenimo, da je kot 
predhodnica Cankarjeve tehnike konec avgusta in 
v začetku septembra 1941 na Cukalovem kozolcu 
v Ojstriški vasi že delovala partizanska tehnika, ki 
je tiskala in razmnoževala letake, vendar le nekaj 
tednov. 
 

Planince pa je tokrat na poti mimo lovske koče kar 
nekajkrat ujela kakšna močna ploha, do Hubertove 
kapelice pa se je nebo končno izlilo. Pri obeležju, 
kjer je med 2. svetovno vojno delovala Tehnika 
Cankar, so nas malo pred 14. uro že čakali člani 
Zveze borcev Tabor, ki so nas v nadaljevanju 
popeljali v čas delovanja te ilegalne tiskarne. S 
prijetno in izčrpno pripovedjo nas je sprejel Ferdo 
Haler, med vojno kot otrok tudi sam interniran. 
Opisal nam je čas, v katerem je Tehnika Cankar 
delovala, prostore, v katerih so tiskali in 
razmnoževali letake in povedal tudi, da v vseh letih 
delovanja ni bila nikoli izdana. Najzvestejši 
»pripadnik« je bil poleg vseh delujočih tiskarjev 
zagotovo najbližji sosed Skutnik, ki je zvesto 
sodeloval s partizani. Člani Zveze borcev Tabor so 
nas prijetno presenetili tudi z gradivom, ki so ga 
pripravili za vse, ki so želeli videti, kako je 
izgledal takratni natiskan letak in nam predstavili 
skico tehnike.  
 

 
 

Pozdravil nas je tudi Marjan Turičnik, predsednik 
Medobčinskega odbora Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Žalec. V kratkem nagovoru je 
posebej poudaril pomen partizanske tiskarne v 
takratnem vojnem času in izrazil presenečenje ob 

velikem obisku mladih na pohodu. Slovesnosti je 
prisostvoval tudi Jure Matko, predsednik Zveze 
združenj borcev Tabor. Prisotni pa smo lahko 
spoznali Alojza Kučerja, po domače Zakonjška. 
Njegova mama Pavla je po hajki na Dobrovljah na 
svoji kmetiji kar nekaj časa skrivala Rada 
Zakonjška – Cankarja. 
 

Pohodniki smo se zelo razveselili »partizanskega 
golaža«, ki smo si ga privoščili pri vikendu Janeza 
Rajovca, prisluhnili pa smo tudi naključno 
sestavljenemu pevskemu zboru, ki nas je popeljal v 
čase upora proti okupatorju z nekaj zapetimi 
partizanskimi pesmimi. Polni lepih vtisov in z 
dežniki v nahrbtnikih smo se vrnili v dolino.  
 

               Planinsko društvo Tabor 
_________________________________________ 
 

Likovna razstava 
 

V sklopu taborskega občinskega praznika se nam 
je s samostojno likovno razstavo predstavila Ina 
Gržina. 
 

 
 

Ina je že nekaj let članica Kulturnega društva Ivan 
Cankar in pod njegovim okriljem delujoče Likovne 
sekcije Mavrica. Tokrat je prvič samostojno 
razstavljala in upamo, da bo s svojim umetniškim 
ustvarjanjem nadaljevala in nas še kdaj tako 
prijetno presenetila. 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 

Druga Jurijeva strelska tekma 
 
V soboto, 26. aprila 2008, se je v okviru prireditev 
ob občinskem prazniku na Lovski koči v Taboru 
odvila 2. Jurijeva strelska tekma. Tekmovanja se je 
udeležilo 9 ekip in številni posamezniki. Skupno je 
bilo prijavljenih 80 tekmovalcev. V lepem 
vremenu smo bili priča zanimivemu tekmovanju.  
 

Doseženi so bili sledeči rezultati: 
 
Med posamezniki je zmagal Peter Verstovšek, LD 
Gornji Grad, drugi je bil Peter Flis, LD Trebnje, 
tretje mesto je zasedel Aleš Šekoranja, LD 
Grmada. Ekipno so bili najboljši tekmovalci LD 
Gornji Grad, drugo mesto je zasedla ekipa 
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gostiteljev - LD Tabor 2, tretje mesto pa je zasedla 
ekipa LD Braslovče. 

Janez Černec 
_________________________________________  

 

Čebelarji otvorili  
»Dom pod Steno« 

 
Dovolite, da se vam najprej predstavimo. 
Čebelarska družina Tabor sega z letnico svojega 
pričetka delovanja v prva leta prejšnjega stoletja. 
Po ohranjenem pisnem viru je bilo ustanovljeno v 
februarju leta 1907 na shodu čebelarjev v Ojstriški 
vasi. Postavili so odbor in ga istega leta 20. 
oktobra potrdili na prvem občnem zboru. Pričetek 
je bil spodbuden, saj se je takoj včlanilo preko 
dvajset članov. V določenem obdobju je bilo v 
društvu tudi štirideset članov, na kar danes niti v 
sanjah ne moremo pomisliti. Z večjimi ali 
manjšimi vzponi in padci se je društvo obdržalo 
skozi stoletno obdobje, ki smo ga najprej obeležili 
z razvitjem društvenega prapora v letu 2006.  
 

Leta 2007 smo tudi slovesno obeležili stoti občni 
zbor s srečanjem čebelarjev. Že več let pa so 
potekale aktivnosti čebelarjev na »Domu pod 
Steno«, kakor smo poimenovali kočo na 
Flinksovem, ki smo jo s pomočjo občine Tabor 
dobili v najem od GG Celje. Na objektu je bilo 
potrebnih precej vzdrževalnih del in tudi raznega 
materiala, kot so kljuke za zapiranje vseh oken in 
vrat, obnova sanitarij, obnova vodovodne 
napeljave s priključki, elektrifikacija (nova 
instalacija), v enem prostoru so postavljene police 
ter manjši delovni pult. Opravljena je bila montaža 
st. elementov, pridobljenih je bilo določeno število 
stolov ter nekaj komadov miz s klopmi. Zunaj 
objekta je bilo porabljenega veliko dela na manjši 
leseni uti (za drva), ki je bila tik pred tem, da se 

podre. Odstranjeno je bilo cca 300-500 m 3  zemlje, 
da je okolica objekta sedaj na ravnini. Iz Matk je 
bil pripeljan manjši čebelnjak, ki je bil na novo 
urejen in se sedaj, ko je na novo prebarvan, lepo 
zliva z zelenim okoljem. Manjka edino še 
vodovodno zajetje in izkop do doma, za kar pa 
imamo tudi že ustrezen material (cevi, rezervoar za 
zajetje). Ni nam uspelo da bi odprli dom za javnost 
že lani ob stoletnici, zato pa je bil odprt letos v 
okviru praznovanja in prireditev za občinski 
praznik. Pripravljena je bila skromna slovesnost, ki 
pa nam jo je močno pokvarilo neprestano deževje 
tistega popoldneva (sobota, 26. aprila 2008). 
 

Kot je bilo že omenjeno, naj bi bil dom odprt za 
obiskovalce ob prvih in tretjih vikendih v mesecu 
(sobota od 15. ure dalje, ter nedelja od 9. do 13. 
ure). Možno bo po primernih cenah nabaviti med 
in druge čebelje proizvode, prav tako pa bo za 
tiste, ki bodo prišli peš na sprehod poskrbljeno, da 

se bodo odžejali. Dom je in naj bi bil na razpolago 
vsem občanom naše občine, prav tako spremljajoči 
objekt (uta), kar pa ne velja za zraven stoječi 
čebelnjak, ki je izključna last čebelarjev ČD Tabor. 
Ob koncu te predstavitve naj bo dovoljeno, da se v 
imenu Čebelarskega društva Tabor in v svojem 
imenu zahvalim g. S. Pustoslemšku, J. Jermanu iz 
Gomilskega in B. Drču za pomoč pri zemeljskih 
delih, g. B. Ivancu ter R. Sorčanu, D. Seržeku za 
izvedbo elektrifikacije objekta, I. Nateku, J. 
Primožiču za obnovo sanitarij, M. Kaluži za 
pleskarska dela, A. Ribič za določena mizarska 
dela, D. Kuglerju za izdelavo omare za društveni 
prapor, g. iz Matk, ki nam je dal čebelnjak, L. 
Strnadu, material za police, Minervi, d.d. iz 
Ložnice pri Žalcu za cevi za vodovod (150 m ½) in 

rezervoar (1 m 3 ), I. Hanžič za ureditev okenskih 
zaves, ter vsem ostalim, ki so nam pomagali po 
svojih močeh. Posebna zahvala pa gre še našemu 
članu g. M. Verdelju za izdelavo polic v objektu, 
delovnega pulta, obnovo čebelnjaka, ter posebej 
pripravljenosti,da s svojimi panji in čebelami oživi 
postavljen čebelnjak. Res iskrena hvala za 
prizadevnost. Tu se želim tudi zahvaliti za 
udeležbo podpredsedniku ČZS g. F. Šmercu, 
harmonikarju Blažu in njegovi mami za pomoč pri 
izvedbi programa, Šentjurskim pevcem, g. 
Ropotarju za ozvočenje, Slaviju Gržini za golaž, ki 
ga je podaril za vse obiskovalce in Tadeji za 
pripravo in predstavitev povezovalnega teksta. 
Vsem hvala lepa.  
In kaj pripravljamo v času čebelarske sezone? 
Najprej upamo, da bo uspelo uskladiti interese, da 
bo objekt odprt kot je omenjeno. V juniju, točneje 
25. junija pripravljamo »Medeni dan s pozdravom 
kresni noči« ter kres. Dopoldan ob 9. uri bo 
odvzemanje medenih satov iz panjev. Nato sledi 
odstranjevanje medenih pokrovčkov s satja in 
končno točenje medu s pomočjo točil. Vse to bodo 
lahko obiskovalci opazovali iz neposredne bližine, 
brez nevarnosti za pik čebel. Vsak, ki bo želel pa 
bo lahko sodeloval pri vrtenju ročice točila. Prav 
tako bo možno poskusiti ta med, kakor nabaviti 
tudi druge medene izdelke. Zvečer pa bo ob koči 
zagorel kres v pozdrav kresni noči in 
nastopajočemu poletju. Ob tem bodo obiskovalci 
lahko poslušali pripovedovanje pregovorov iz 
zgodb na temo kresna noč, ki je po pripovedih in 
zgodbah postala res mistična. Manjkalo ne bo 
glasbe, jedače in dobre kapljice. 
 

Torej, če vas zanima delo čebelarja, skrivnostni 
pregovori o kresni noči, tedaj si rezervirajte ta dan 
in obiščite »Dom pod Steno« ČD Tabor. 
 
P.S.: Ker v zadnjih dneh spremljamo preko 
medijev veliko obvestil o pomorih čebel, 
opozarjamo čebelarji na veliko previdnost pri 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev in o nujnosti 
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upoštevanja navodil proizvajalca, ter 
inšpekcijskih služb VURSa in nenazadnje 
opozoril predstavnikov ČZS in neodvisnih 
strokovnjakov! 
 

Čebelarska družina Tabor 
Mile Gržina 

_________________________________________ 
 

Mladi talenti na Šentjurskem sejmu 
 

27. 4. 2008, je v okviru Šentjurskega sejma 
potekala prireditev Mladi talenti. Nastopili so tudi 
učenci naše šole. Njihovi nastopi so vsako leto bolj 
pestri, predvsem pa kvalitetni.  
 

 
 

Zato mi je iskreno žal, da so obiskovalci dvorano 
zapuščali pred iztekom prireditve. Učenci so se 
namreč na nastop temeljito pripravili, saj so se 
želeli na odru pokazati v najboljši luči. Tako prvi 
kot zadnji so si zaslužili vzpodbuden aplavz, ob 
katerem je veselje do nastopanja dosti lažje 
obdržati.  
Žal tega niso bili deležni vsi v enaki meri. 
 

Manja Majcen 
_________________________________________ 

 
 

Prvomajski pohod 
 

V nedeljo, 1. maja, smo taborski planinci 
organizirali tradicionalni pohod na Čemšeniško 
planino in na Zajčevo kočo. Zbrali smo se pred 
Kmetijsko zadrugo v Taboru. Na Presedle smo se 
kot ponavadi peljali s traktorji, od tam pa smo pot 
nadaljevali proti Domu na Čemšeniški planini. 
Letos, žal, nismo imeli sreče z vremenom. Kar 
kmalu je začelo močno deževati in dež kar ni hotel 
prenehati. 
 

Večina pohodnikov je kljub dežju pot nadaljevala 
do Zajčeve koče, kjer so nas pričakale specialitete 
z žara.  
 

Upamo, da vam mokra oblačila in kakšen prehlad 
niso vzeli poguma in vabimo vas, da se nam 
pridružite tudi naslednje leto! 
 
 

Planinsko društvo Tabor 

Dirka starodobnikov 
 

V soboto, 10. maja 2008, se je odvijala v Občini 
Tabor dirka starodobnih motorjev. Sodelovalo je 
preko 90 motoristov iz cele Slovenije. Nekateri 
motoristi so z svojo opremo in motorji prišli že en 
dan prej in si ogledali progo. Aktivnosti za 
pripravo proge pa so potekale že nekaj dni prej, za 
katere je poskrbelo s svojim delom Prostovoljno 
gasilsko društvo Kapla-Pondor pod vodstvom 
Matjaža Lesjaka. Fantje so z gumami in kockami 
slame poskrbeli za varno vožnjo vseh 
tekmovalcev. Na dan tekmovanja je ob 8. uri 
pričelo s svojim delom preko 50 redarjev pod 
vodstvom Milana Pustoslemška. Člani in članice 
PGD Kapla-Pondor pa smo oskrbeli z golažem in 
pijačo naše tekmovalce, sodnike, štarterje in 
redarje in tako razdelili preko 280 porcij.  
 

Po končanem tekmovanju je bila razglasitev 
rezultatov v šotoru pod kostanji, kjer je za veseli 
del poskrbel ansambel Hlapci, za hrano in pijačo 
pa člani PGD Kapla-Pondor. Vodja redarjev Milan 
se zahvaljuje vsem redarjem (člani PGD Loke, 
PGD Ojstriška vas- Tabor in PGD Kapla-Pondor) 
za pomoč pri izvedbi dirke. 
 

 
 

Dirka je bila izpeljana brezhibno in brez 
kakršnihkoli zapletov. V kategoriji motociklov do 
350 ccm izdelanih do leta 1945 je prvo mesto 
dosegel Edo Dolenc iz kluba leteči Kranjci, nad 
350 ccm pa domačin Matjaž Lesjak, ki je član 
kluba Hrast Tržišče. V kategoriji motociklov 
izdelanih do leta 1964 so zmago slavili Gregor 
Likar (motorno kolo do 60 ccm) iz kluba  Veteran 
Ozeljan 89, Toni Janežič (motorno kolo do 175 
ccm) iz kluba Hrast Tržišče, Matic Zupan 
(motorno kolo do 250 ccm) iz AMD Tržič in Niko 
Sodnikar (motorno kolo do 500 ccm) iz AMD 
Kranj. V kategoriji serijska motorna kolesa 
izdelana do leta 1974 sta zmago slavila Gorazd 
Zupančič (motorna kolesa do 50 ccm) iz AMD 
Gorica in njegov klubski tovariš Aleš Veluščak 
(motorna kolesa od 90 do 175 ccm). V kategoriji 
serijska, športna, predelana, tovarniško prirejena 
starodobna motorna kolesa izdelana do leta 1974  
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pa so zmago slavili Miha Bradeško (motorno kolo 
do 250 ccm) iz kluba Leteči Kranjci, Niko 
Sodnikar ( motorno kolo do 500 ccm) iz AMD 
Kranj in Silvo Habat ( od 501 do 750 ccm) iz kluba 
Leteči Kranjci. V kategoriji starodobna motorna 
kolesa z bočno prikolico  narejena do leta 1974 pa 
sta bila najuspešnejša Niko Sodnikar s sovoznikom 
Sašom Sodnikarjem (z motorjem do 1000 ccm) iz 
AMD Kranj in Alen Srebočan s sovoznikom 
Božom Cvirnom (z motorjem do 750 ccm) iz kluba 
Hrast Tržišče. Generalno gledano je največ prvih 
mest (tri) osvojil Niko Sodnikar, ki je hkrati tudi 
najhitreje prevozil progo s časom 1: 04,42, drugi 
najhitrejši je bil Silvo Habat s časom 1: 5,59 in 
tretji Aleš Velušček s časom 1: 07,74.  

 
PGD Kapla-Pondor 

_____________________________________ 
 

Dan družine 
 

V sredo, 14. maja 2008, smo na občini obeležili 
dan družine s kulturnim programom učencev in 
otrok iz vrtca Tabor. Rdeča nit nastopa je bil tokrat 
očka. Pohvale vredno je, da so se letos prireditve 
prav ti udeležili v velikem številu. 
 

 
 

Z veseljem bomo tudi v bodoče sodelovali ob 
obeleženju tega dne, saj je družina največja 
vrednota, ki jo je potrebno ohranjati in negovati. 
 

Manja Majcen 
_________________________________________ 

 

Pesmi in plesi ljudstev sveta  
 

Na Dan družine, 15. maja 2008 je bila v športni 
dvorani Vrana na Vranskem velika plesna 
prireditev z naslovom Pesmi in plesi ljudstev sveta 
z Nušo Derenda. 
 

Med nastopajočimi, ki so se na prireditvi 
predstavili so bili tudi otroci iz vrtca Tabor. Pa ne 
le tisti največji in najstarejši, tudi najmlajši, ki so 
se predstavili skupaj z mamicami, ki so jim bile na 
prvem večjem javnem nastopu v veliko pomoč in 
se jim je potrebno še posebej zahvaliti. Otroci 
starejših dveh skupin so se predstavili v dveh 

točkah skupaj s svojimi vzgojiteljicami, medtem 
ko so se najmlajši predstavili  enkrat, a je bila ta 
točka za njihov pogum vredna veliko več.  

 
 

Ker je bila to prireditev v katero smo tako 
strokovne delavke kot otroci vložili zelo veliko 
časa in truda, ob tem pa smo potrebovali še pomoč 
staršev, moram žal povedati, da smo na tribunah 
pogrešali predstavnika iz naše občine pa čeprav bi 
nam namenil le droben nasmeh ali kratek aplavz. 
      

Klavdija Konečnik  
_____________________________________ 

 
Salamijada tretjič v Občini Tabor 

 
Vaški odbor Miklavž je tudi letos organiziral 
salamijado, ki je potekala v soboto, 17. maja 2008 
na Lovski koči v Miklavžu. Komisija v sestavi 
Janeza Šumaka, Janeza Dernača, Janka Juharta in 
Simona Strojanška je ocenila 24 vzorcev salam. 
Število se je povečalo kar za pet salam, kar je lepa 
vzpodbuda za naslednje leto. 
 

Letošnja zima ni bila najbolj primerna za 
dozorevanje salam, se je glasil glavni sklep 
komisije, ki dodaja, da so salame vseeno 
kvalitetne. Prvo mesto je pripadlo salami Draga 
Matka iz Vrhov, drugo mesto je zasedla salama 
Marjana Žilnika iz Tabora, tretje pa salama Branka 
Hrastovca iz Miklavža. Na četrto mesto se je   
uvrstila salama Milka Kovčeta iz Lok, peta pa je 
bila salama Branka Lesjaka iz Miklavža in na 
šestem mestu salama Janija Maka iz Lok. Nagrade 
so prispevali sponzorji: Občina Tabor, Matjaž 
Lesjak in Itro Štore, vsem se najlepše zahvaljujem.  
 
Večer smo nadaljevali s pogovorom ob salamah, 
domačem kruhu in pijači.  
 

Lepo vabljeni vsi, zopet naslednje leto!  
 

Vaški odbor Miklavž 
Adi Laznik 
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Podelitev priznanj krvodajalcem 
 
Rdeči križ Slovenije letos praznuje 55. obletnico 
organiziranega krvodajalstva v Sloveniji. Ob tej 
priložnosti so se območne organizacije Rdečega 
križa s posebnimi priznanji zahvalile krvodajalcem 
za njihova humana dejanja. 
 

 
 

V Občini Tabor sta priznanja podelila predsednik 
OZ RK Žalec Vlado Rančigaj in župan Vilko 
Jazbinšek. Za petdesetkrat darovano kri so 
priznanja prejeli Zlatko Dolinšek, Ivan Lesjak in 
Alojzij Lokan, za sedemdesetkrat darovano kri 
Maksimiljan Gržina, za osemdesetkrat darovano 
kri pa hmeljarski starešina Milan Lesjak st.. 
 

Tatjana Kovče 
 
 

 
 
 
 

Petra in Žiga državna prvaka 
 
 

V petek, 23. maja. je bilo v Šoštanju državno 
tekmovanje Šolskega plesnega festivala za 
osnovne šole, ki ga že več let organizirata 
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Plesna zveza 
Slovenije. 
 

Petra Tekavc in Žiga Lukman sta osvojila prvo 
mesto med plesnimi pari in tako postala državna 
prvaka. Žiga je na tem tekmovanju osvojil tudi  6. 
mesto med posamezniki. To je velik uspeh mladih 
plesalcev OŠ Vransko – Tabor.  Pred tem sta 
 zmagala že na področnem tekmovanju meseca 
aprila v Celju, ko so se z njima veselili tudi 
zmagovalca plesnih parov v kategoriji 4., 5. in 6. 
razred Lana in Tim Križnik ter drugo uvrščeni 
Neža Lesjak in Špela Uranjek.  
 

Največja zahvala za tako lepe uvrstitve gre 
vsekakor vodstvu OŠ  ter mentorici ga. Miri Les, 
ki so prisluhnili željam učencev in jim omogočili 
plesne vaje in sodelovanje na tekmovanju. 
 

 
 
 

Tatjana Kovče 

________________________________________________________________________________ 
 

Naša Občina je praznovala… 
 

 
 

prejemniki občinskih priznanj 
 
 

 
 

parada  
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   slovesno razvitje novega prapora 

 
   razstava domačih sladkih dobrot 

     
    kuharji… 

      
    Martini Krpani, najmočnejši Slovenci 

 

Turistično društvo Tabor in Planinsko društvo Tabor 
 

vabita v počastitev dneva državnosti 
v sredo, 25. junija, ob 10. uri, 
vse občanke in občane  

NA POHOD PO PUNTARSKI POTI  
DO MEŽNARJEVE DOMAČIJE,  

kjer bo Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor pripravilo kulturni program. 
Odhod ob 9. uri izpred KZ Savinjska dolina. 

  Vabljeni! 
 

 
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 

organizira  
tradicionalno kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini,  

ki bo v nedeljo, 29. junija 2008.  
Odhod ob 8. uri izpred hotela Žalec. 

Prijavnina: 10,00 €, vključuje uporabno darilo, okrepčila ob poti in na cilju. 
Vse informacije na tel št. 03 710 04 34. 

Vabljeni! 
 

 

 Vsako pogumno dejanje se začne znotraj nas. (Eudora Welty) 
  
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. 


