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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
 

 
 
 

Rdeče češnje rada jem, črne pa še rajši… 
 

Poln piskrček gozdnih jagod in z uhani iz 
češenj  bosih nog naokrog… Kaj lepšega! 
 

Jagode, češnje, borovnice… ja, vsega se že 
lahko nazobamo in se razvajamo z 
vitaminskimi bombami na sto in en način. 
Neprecenljivo bogastvo narave, ki se ga 
včasih premalo zavedamo, še večkrat pa 
nanj pozabimo. Namesto, da se kar naprej 
»filamo« s kruhom in klobasami, je 
pametno imeti tu in tam kakšen sadni dan, 
še posebej zdaj, ko se v naravi najde 
marsikaj! 
 

Zato tokrat priporočamo kakšno primerno 
senčico, na mizo polno košaro češenj, v 
roke pa – kaj drugega, kot naše Novice, saj 
o zanimivih prispevkih čivkajo že vse 
taborske ptice! 
 

Tatjana Kovče 
 

Malo se preštejmo 
 

Provokativni naslov, ki bi lahko služil v 
različne namene, še posebno v kakšnem 
predvolilnem obdobju, vendar kljub 
prihajajočim volitvam v evropski parlament, 
moj namen nima političnega predznaka. 
Preprosto je moje razmišljanje usmerjeno na 

gibanje prebivalstva v naši občini, še posebej 
kot reakcija na komentarje ob vrčku piva. 
Mislim na tiste komentarje, ki se nanašajo na 
ugotovitve »staroselcev«, da vsak dan 
srečujejo ljudi, ki jih ne poznajo in da se v naši 
občini vendarle na področju gibanja 
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prebivalstva nekaj dogaja. Splošni komentarji 
so seveda različni, vsekakor pa ne škodi, če si 
malce po bliže pogledamo stanje prebivalstva 
v naši občini predvsem v smislu števila 
prebivalcev, novih rojstev ter umrljivosti.  
 

Dandanes so ti podatki preprosto dosegljivi 
vsakomur preko interneta tudi v smislu 

spremljave prebivalstva tudi po drugih 
strukturnih kriterijih (starost, spol, izobrazba, 
delovna aktivnost,…), vendar se bom tokrat 
osebno poigral s številkami stanja 
prebivalstva, novih rojstev ter umrljivosti v 
naši občini v zadnjih petih letih (2004-2008).  

 
LETO PREBIVALCI NOVOROJENI UMRLI NARAVNI PRIRAST 
2004 1487 11 16 -5 
2005 1483 6 12 -6 
2006 1494 14 14 0 
2007 1501 7 17 -10 
2008 1592 18 22 -4 

 

Vir: Statistični urad RS (stat.si) 
 
Zadnji stolpec tabele jasno izkazuje izrazito 
negativno stanje naravnega prirastka 
prebivalstva, ki bi za obdobje 2004-2008 
pomenil zmanjšanje števila prebivalcev za 25. 
V tem istem obdobju pa se je število 
prebivalstva povečalo za 105 novih občank in 
občanov, kar pomeni, da se je v naše okolje v 
obdobju 2004-2008 priselilo 130 novih 
prebivalcev oziroma pomeni prirast 
prebivalstva preko 7% v zadnjih petih letih. Pri 
tem je potrebno upoštevati, da se število 
novozgrajenih stanovanjskih objektov za to 
obdobje ni toliko izrazito povečalo kot je to 
dejstvo za obdobje naslednjih petih let. Za 
obdobje naslednjih petih let (2009-2014) 
obstoječi prostorski akti in dejanske aktivnosti 
na terenu nakazujejo izgradnjo približno 150 
novih stanovanjskih enot, kar realno prinaša za 
to obdobje povečanje števila prebivalstva od 
400 do 500. Okrog leta 2014 bi torej presegli 
številko 2000 občanov, kar seveda zahteva 
razmišljanje v ustreznem razvoju potrebne 
infrastrukture (šola, vrtec, zdravstvene 
storitve, trgovina…).  

In če za zaključek predvidevam pomenkovanje 
ob kozarčku piva, bodo zagotovo ugotovitve 
šle v smeri spoznanja, da bomo tudi v bodoče 
srečevali nove obraze, mlade mamice z 
vozički, kar je potrebno sprejemati z dobrim 
občutkom, da se bo naša lokalna skupnost 
samo še krepila in da tudi v bodočnosti 
življenje pod Krvavico ne bo zamrlo. Upajmo 
le, da se bodo tudi ti naše nove občanke in 
občani aktivno vključili v naše društveno 
življenje, kar pa je seveda v mnogočem 
odvisno  tudi od nas »staroselcev«, ki moramo 
vse to gibanje v prebivalstvu gledati s 
pozitivne strani, ki prinaša v naše okolje 
svežino in življenje.  
 

Naj bo zaključek današnjega uvodnika 
namenjen kot dobrodošlica vsem našim novim 
občankam in občanom v želji prijetnega in 
strpnega sožitja v okolju, ki je naš skupen dom 
in njegova toplina je odvisna samo od nas 
samih. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

 
 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) 
ter 7. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006) je župan Občine Tabor sprejel  
 

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Tabor - jug 

 
I. 

Občina Tabor z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Tabor - jug (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je pod št. 42-
2008 izdelal načrtovalec Urbanisti, d.o.o., Celje. 
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II. 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, 
3304 Tabor, od vključno  12.06.2009 do vključno 12.07.2009. 
 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v torek, 7.7. 2009, ob 16. uri, v sejni sobi Občine 
Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, 1. nadstropje. Na javni obravnavi bosta pripravljavec, Občina Tabor 
in izdelovalec, Urbanisti, d.o.o. dopolnjen osnutek OPPN podrobneje obrazložila in prisotnim 
podala dodatna pojasnila. 

 

III. 
S tem naznanilom Občina Tabor o poteku javne razgrnitve in javni obravnavi obvešča tudi vse 
lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava OPPN, in sicer zemljišča s parcelnimi št. 1123/1, 
997/1, 997/3, 997/4, 997/14, 997/15, 997/16, 997/17, 997/18, 998/1, 998/2 in 998/3, vse k.o. 
Ojstriška vas. 

 

IV. 
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu 
dopolnjenemu osnutku OPPN na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, ali pa jih na 
razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni 
obravnavi.  
Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. 
 

Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o 
nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov. 
 

V. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v lokalnem časopisu Novice izpod 
Krvavice, na oglasni deski Občine Tabor ter na spletni strani Občine Tabor (www.obcina-tabor.si). 
 

    Vilko Jazbinšek 
  župan Občine Tabor 

____________________________________________________________________ 

 
Obvestilo o prodaji občinskih 

stanovanj v Ojstriški vasi 

Vljudno vas obveščamo, da bo v drugi polovici 
meseca junija 2009 Občina Tabor pričela s prodajo 
dveh novo zgrajenih občinskih stanovanj, ki se 
nahajata v več stanovanjski stavbi na naslovu 
Ojstriška vas 38. Razpis bo objavljen v skladu z 
zakonskimi določili. 
Prednost pri nakupu imajo po naslednjem vrstnem 
redu: 
- mlade družine, od katerih ima vsaj en partner 

stalno prebivališče v Občini Tabor,  
- upokojenci s stalnim prebivališčem v Občini 

Tabor, 
- ostali, lahko tudi izven Občine Tabor. 
 

Možnost vselitve takoj po nakupu! 
 

Mladim družinam in upokojencem, ki so občani 
Občine Tabor, bo po sklepu Občinskega sveta 
priznana subvencionirana prodajna cena, Občina 
pa bo kupcem nudila vso potrebno pomoč v 
primeru pridobivanja kredita. 
 

Možen je že tudi ogled stanovanj.  
Informacije na telefonski številki: 040 490 713 
(Saša Zidanšek Obreza). 

Saša Zidanšek Obreza 
 
 
Občinske ceste in javne poti – redno 

vzdrževanje, rekonstrukcije in 
sanacija po neurjih pod zaostrenimi 

recesijskimi pogoji 
 
Vzdrževanje in rekonstruiranje 80 km občinskih 
lokalnih cest in javnih poti je za občino s tako 
nizkim proračunom kot je naš, velik zalogaj. Tudi 
vreme nam ne prizanaša. Medtem ko večina 
občanov v sredo, 19. maja 2008 sploh ni vedela za 
kakršno koli neurje, smo v eni uri zabeležili za cca. 
190.000 EUR škode na cestah okrog hriba Kozica, 
v naselju Črni Vrh. To je denar v višini, ki ga je 
občina namenila v proračunu za vzdrževanje in 
rekonstruiranje cest  za vse leto.  
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Dve družini sta v tem neurju ostali odrezani od 
povezav z dolino zaradi  metrskega nanosa 
kamenja in peska ter uničene ceste. Ostale 
poškodbe so se nanašale na odnos gramoza s 
cestišča, manjše udore zemljine, zamašene jaške in 
propuste ter obcestne kanale. Skratka, ena ura 
močnega dežja, kar je ob sedanjih klimatskih 
spremembah normalen pojav, nam je odnesla vsa 
razpoložljiva letna sredstva. Da bi bila mera polna, 
je zelo malo verjetnosti do povračila s strani 
države. Pri neurju se je pokazalo dvoje: nekateri so 
bili tiho in so si sami uredili prevoznost, drugi pa 
so vztrajali in bili pri tem prav sebični z zahtevami, 
da jim občina takoj sanira cesto, pa čeprav sploh ni 
kategorizirana in gre praktično njihov dovoz do 
hiše. V prihodnje lahko občani pričakujejo našo 
takojšnjo pomoč, če bo le-ta nujno potrebna. Večje 
sanacije se bodo lahko izvajale samo pod pogoji, ki 
jih določa zakonodaja in verjemite, da so ti pogoji 
zelo zahtevni. V občini deluje štab Civilne zaščite 
in Komisija za ocenjevanje škode, ki bo tako kot 
doslej, najprej pregledala situacijo na terenu in šele 
nato predlagala ukrepe. Za vsak ukrep je potreben 
denar – tega pa ni veliko, zato moramo z njim 
ravnati zelo racionalno. 
 

V primerjavi s stanjem cest v sosednjih, po 
proračunu bogatejših občinah, pri nas ne 
zaostajamo. Nismo najboljši, najslabši pa tudi ne. 
Ceste so solidno prevozne, vsako leto naredimo 
precej na odvodnjavanju, rednem vzdrževanju, 
položimo kakšen kilometer asfalta, pa tudi  zimska 
služba dobro funkcionira. Vse to je ob tako nizkem 
proračunu možno le v sodelovanju z občani – 
uporabniki cest. Če si kdo misli, da bo ob zahtevku 
po vzdrževanju ali celo asfaltiranju hkrati podal 
tudi zahtevek za odkup zemljišča za cesto ali njeno 
razširitev – potem lahko »takšno trgovino kar 
zapremo«. To o odkupu in odškodninah velja tudi 
za služnosti za kanalizacijo in ostalo komunalno 
infrastrukturo. Seveda pa se zemljišča za večje 
projekte, kot je npr. čistilna naprava, odkupijo na 
podlagi uradne cenitve, drugače to seveda ne gre.  
 

O zahtevkih za odškodnine še to: toliko zavesti in 
krajevne pripadnosti le moramo imeti, da vemo, da 
z izplačilom odškodnin zmanjšujemo sredstva 
namenjena investicijam in da je to denar vseh nas – 
davkoplačevalcev. Potenciranje tega vodi samo v 
večje davke, tega pa si seveda ne želimo, kajne? 
 

Razen v naslovu,  nisem omenil recesije. To 
besedo sovražim, še bolj pa tiste, zaradi katerih je 
nastala. Davek te (svetovne) pohlepnosti bomo 
plačali samo mi, navadni državljani. Ta zadnji 
stavek skoraj ne spada v članek o občinskih cestah 
vendar, če vseeno dobro premislimo, pa le: zaradi 
recesijskih neumnosti bomo udarjeni tudi na 
področju komunalne infrastrukture. 
 

Vid Poznič 

Oddaja dnevnika opravljenih del za 
zimsko službo – drugi del sezone 

 
Večina izvajalcev zimske službe je že oddala 
dnevnike opravljenih ur za pluženje in posipanje 
občinskih cest. Izplačan je bil I. del akontacije, v 
teh dneh bo tudi II. del, po 15. juniju 2009  pa bo  
končni obračun. Na zimo smo sicer že pozabili, pa 
vendarle ni bila tako mila, kot se je kazala v dolini. 
V hribih smo beležili rekordne višine zapadlega 
snega, hitre odjuge in ponoven sneg. 
 

Izvajalcem se zahvaljujemo za njihov trud in jih 
vabimo, da še pred naslednjo sezono podpišemo 
pogodbo za nadaljnje sodelovanje. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 
Grmovje, vejevje ob cestah – ovira za 

vzdrževanje cest in gasilsko 
intervencijo 

 
Intenzivno zaraščanje nekoč lepih travnikov in 
pašnikov ter gozdov nam povzroča velike 
preglavice pri  čiščenju. Veliko naših cest poteka 
po gozdnatih območjih, kar je sicer prijetno za 
senco, malo manj pa za vzdrževanje in izvajanje 
zimske službe. Naši delavci niso kos vsem 
nalogam s tega področja, zato pozivamo 
uporabnike cest in lastnike gozdov ob cestah, da 
sami poskrbijo za odstranitev vejevja, ki sega v 
območje cestnega telesa. 
 

Gasilci PGD Ojstriška vas-Tabor so kot primer 
oteženega dostopa izpostavili cesto proti domačiji 
Slakan (Matejc) v Miklavžu in še nekatere druge 
odseke. Vedeti je treba, da so moderna sredstva 
gasilske tehnike (avtocisterne) in tudi vzdrževanja 
(kamioni, bagri, kopači) drage in predvsem velike 
»zverine«, ki zahtevajo tudi dovolj široke ceste, 
veje dreves pa so še posebej nevarne za stranska 
ogledala. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 

Kopičenje odpadkov  
na neprimernih mestih 

 
Ne vem, kaj je ljudem v zadnjem času, vem samo 
to, da smo na področju odvoza in shranjevanja 
odpadkov, pred leti imeli boljšo »krvno sliko 
občine«, kot je v tem trenutku.  
 

Odvoz gospodinjskih odpadkov je organiziran in je 
obvezen za vsako gospodinjstvo. Tu ni kaj, samo 
prijaviš se na Simbio Celje in je problem rešen. Za 
posebne odpadke, kot so steklo, papir, pločevinke 
so po vaseh postavljeni EKO otoki, kosovne 
odpadke raznih vrst pa lahko vsako soboto med 8. 
in 12. uro odpeljemo v zbirni center v Čepljah. 



 5

 

Kaj še sedaj manjka, da kljub vsem tem ponovno 
vidimo kupe odpadkov ob prometnicah, v 
gozdovih, ob potokih in drugje? Manjka inšpektor 
in visoke kazni - druge pomoči pri tem očitno ni.  
 

Tisto, kar bi bilo potrebno najbolj varovati: naravo, 
vodo, zrak -  najraje uničujemo. Ko bomo uničili 
vse to, bomo uničili sebe! 

           Vid Poznič 
_________________________________________    

 
Poroka v sejni sobi Občine Tabor 

 

 
 
V sejni sobi Občine Tabor se je v soboto, 9. maja 
2009 odvijal poročni obred. In bil je zagotovo 
nekaj posebnega… Zakaj? 
 

Ne ženin ne nevesta nista bila domačina. Nevesta, 
Jana Oven, je Ljubljančanka, ženin, Boštjan 
Kotnik, pa iz Komende. Naš kraj sta za svojo 
poroko izbrala skorajda naključno. Očarala ju je 
lepota naših vasi in prijaznost naših ljudi. Svojo 
zvezo sta potrdila v naši cerkvi sv. Jurija in se 
kasneje odpravila tudi na vožnjo s kočijo. 
 
 
 
 

 

Poročni obred je vodil župan Vilko Jazbinšek, s 
pravicami in dolžnostmi zakoncev pa ju je 
seznanila matičarka Zdenka Leber. 
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 

Novorojenčki in prvošolčki pri 
županu 

 
V okviru tedna družine je župan Vilko Jazbinšek 
14. maja 2009, ob 18. uri, v sejni sobi Občine 
Tabor sprejel družine novorojenčkov, ki so se 
rodili od aprila 2008 do aprila 2009 in družine 
otrok, ki letos prvič vstopajo v osnovno šolo v 
Taboru. 
 

Ob tej priložnosti Občina Tabor podeljuje enkraten 
denarni prispevek za novorojenčke petnajstim 
staršem v višini 200,00 EUR (za vsakega 
naslednjega otroka 50 % več) in desetim staršem 
150,00 EUR za prvošolčke, ki gredo v POŠ Tabor. 
 

 
 

Sprejem so popestrili otroci vrtca Tabor in otroci 
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 
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Gledal sem njene oči.... 
gledal se jih 
kot lev svojo žrtev! 
 

Vedel sem,  
da se odzove z gibom lepega telesa. 
Vedel sem! 
 

Vstane... 
pride do mene,  
nato pa črna tema! 
 

Tudi ženske so lahko močne... 
____________________________________________ 
 

Veš, kaj pogrešam?  
Veš!!! 
 

Pač ne morem  
si odpustiti besede,  
ki sem ti jo izpustil! 
 

Mlad sem bil, 
mlad bedak! 
 

Sedaj sem sivolas, 

betežen starček, 
ki bi se želel opravičiti 
moji neumni besedi. 
 

Pred davnimi leti... 
________________________________________ 
 

Ne vidim te... 
Si kot svetla senca 
v pričakovanju zore! 
Ne vidim te, 
a vendar živiš 
v mojih mislih! 
 

Ne vidim te, 
a te čutim, kako dihaš, 
ko me ni pri tebi! 
 

Rad bi te spoznal! 
 

Ne vidim te! 
 

Slep od rojstva!  
 

TKSm 

 
Tečaj ruskega in španskega jezika 

 
V Taboru bosta v času poletnih počitnic potekala 
20-urni začetniški tečaj ruskega in španskega 
jezika.  
 

Tečaj se bo začel predvidoma v začetku julija in 
potekal približno 3 tedne. Tečajniki bodo 
razdeljeni v manjše skupine (4-12 ljudi) po starosti 
oz. izobrazbi (osnovna šola, srednja šola, 
odrasli...). Cena celotnega tečaja znaša 80 evrov na 
osebo.  
 

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na 
telefonsko številko 041 926 148 ali pišete na 
elektronski naslov evastrouhal@yahoo.com. 
 

Eva Strouhal 
_________________________________________ 

Vabilo 
 

Vabimo vas na drugo tradicionalno letno 
kolesarjenje Slovenske demokratske stranke po 
Spodnji Savinjski dolini. Kolesarili bomo 
 

v nedeljo, 31. maja 2009. 
 

Pot bomo začeli na Vranskem pred Tušem, ob 
8.00 uri. 
 

Pot bo potekala po naslednji trasi: Vransko – 
Gomilsko –  Braslovče –  Parižlje – Polzela – 
Šempeter - Žalec – Petrovče – Griže –  Prebold – 
Grajska vas – Tabor -  Vransko.   
Pridružite se nam lahko na celotni trasi. Še posebej 
ste vabljeni, da nas pričakate pri naših postankih: 
 

• na Gomilskem pred Kulturnim domom ob 
približno 8.45 uri, 

 

• v Rakovljah pred barom »Anzelc« ob 
približno 9.00 uri, 

 

• na Polzeli pred občino ob približno 10.00 
uri, 

 

• v Šempetru pri Sparu ob približno 11.00 
uri, 

 

• v Žalcu pri Sparu ob približno 11.20 uri, 
 

• v Petrovčah pred Kmetijsko zadrugo ob 
približno 11.40 uri, kjer bomo naredili 
daljši postanek, 

 

• v Grižah pred Kulturnim domom ob 
približno 13.30 uri, 

 

• v Preboldu pred slaščičarno ob približno 
14.00 uri, 
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• v Taboru  ob približno 15.00 uri, 
 

• na Vranskem ob približno 16.00 uri, kjer 
bomo kolesarjenje zaključili s prijetnim 
druženjem. 

 

Z nami bodo kolesarili kandidati SDS na evropskih 
volitvah Romana Jordan Cizelj, Zofija Mazej 
Kukovič, Mirko Zamernik, Anže Logar … 
 
 

Prisrčno vabljeni! 

Slovenska demokratska stranka

 

Prometna varnost 
 
V ponedeljek, 20. aprila 2009, smo se učenci 
četrtih in petih razredov zbrali pred OŠ Tabor. 
 

 
 

Imeli smo tehniški dan. Ob prihodu na poligon 
vožnje z avtomobilčki JUMICAR, je bilo že vse 
pripravljeno. Razdelili smo se v štiri skupine. Ko je 
prišla na vrsto naša tretja skupina, smo dobili vsak 
svoj avtomobilček in čelado. Dobila sem rdečega. 
Ko sem speljala z mesta, se mi je sprva zdelo malo 
nevarno, a potem mi je postalo zabavno. Med 
vožnjo smo morali upoštevati prometne znake in 
semafor. 
 

Po končani vožnji smo imeli malico, da smo se 
najedli in napili. Nato nas je v učilnici pričakal 
predavatelj Zmago. Govoril nam je o varnosti v 
prometu. Povedal nam je pravilo pešcev v 
prometu: MIRNA HOJA IN OPAZOVANJE! 
Prejeli smo vozniško dovoljenje za vožnjo z 
avtomobilčki JUMICAR.  
 

Nato smo narisali sebe – voznika v  avtomobilčku 
JUMICAR, s katerim smo vadili varno vožnjo ter 
strpno vedenje v prometu. Bilo je zelo zabavno. 
 

                               Anja Vranič, literarni krožek 
_________________________________________ 

 
Plavalna  šola  v  naravi 

 

Od 4. maja do 8. maja 2009 smo se učenci četrtih 
razredov OŠ Vransko – Tabor napotili v Sečo nad 
Lucijo v plavalno šolo v naravi. 
 

Bivali smo v domu Burja, ki je v neposredni bližini 
FORME VIVE nad Lucijo, v neokrnjeni naravi 
Primorske. Vsak dan smo se štiri ure učili pravilne 
tehnike plavanja v bazenu in imeli štiri ure pouka v 
naravi, kjer smo spoznavali sredozemske rastline z 
degustacijo, vreme in vremenske pojave, 
geografsko in topografsko geografijo, primorske 
kamenine, življenje v pasu bibavice,  soline in 
solinarstvo, plovba z ladjo Solinarka od Seče do 
Pirana, z ogledom pristanišča in starega mestnega 
jedra Pirana… 
 

Zvečer smo se s kresničkami za prometno varnost  
sprehodili do Portoroža na sladoled, igrali športne 
igre na igriščih doma, pisali razglednice svojim 
domačim in vsakodnevni dnevnik, vadili smo 
računske operacije... 
 

Predvsem pa se  navajali na samostojnost v 
odsotnosti naših ljubih staršev, ki smo jih 
pogrešali, čeprav smo se imeli v šoli v naravi  zelo 
lepo. 

učenci 4.c POŠ Tabor 
z razredničarko Darjo Savinek 

_________________________________________ 
 

Ekskurzija  v  Postojno 
 
V četrtek, 14. maja 2009, smo se četrtošolci OŠ 
Tabor odpeljali v Postojno. Po dveh urah vožnje 
smo prispeli k Predjamskemu gradu, ki je bil na 
naše presenečenje zgrajen v skalni votlini. 
 

Vodič nas je odpeljal v grad in v prvem nadstropju 
nam je povedal zanimivo zgodbo o Erazmu, ki je 
živel v gradu. Bil je vitez in »ropar«, ker so ga v to 
prisilile okoliščine. Če je želel iz gradu, je 
uporabljal skrivni izhod, ker je bil grad oblegan. Ta 
izhod smo videli v petem nadstropju. Erazma so 
ubili na WC, ker ga je izdal služabnik. V gradu 
smo si ogledali veliko grajskih prostorov, zapor in 
zvonec želja. Po ogledu gradu smo si kupili 
spominčke. 
 

Nato smo odšli  v hotel Jama na kosilo, ki je bilo 
zelo okusno. Sledil je prosti čas za oglede trgovinic 
s spominčki, igračami, poldragimi kamni in 
nakupom sladoleda. Kmalu smo odšli v Postojnsko 
jamo, kjer nas je vlakec popeljal dva kilometra v 
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globino. Bilo je zelo razburljivo. Ogled jame smo 
nadaljevali tri kilometre peš. Vodička nam je med 
potjo povedala veliko zanimivega. Jamo je odkril 
Luka Čeč,  stalagmiti so kapniki, ki rastejo s tal, 
stalaktiti pa rastejo s stropa. Prišli smo do dvorane, 
v kateri je bilo na stropu veliko tankih kapnikov, ki 
jim pravijo špageti. Videli smo tudi kapnike v 
obliki zavese. V beli dvorani so bili vsi kapniki 
beli, med njimi je bil tudi najlepši kapnik 
Postojnske jame. Šli smo tudi skozi rdečo dvorano, 
kjer so bili kapniki rdeči. V koncertni dvorani, kjer 
je zelo odmevalo, smo vsi skupaj zapeli pesmico 
Mojster Jaka. Bilo je veličastno. V tej dvorani  smo 
si ogledali okostje dinozavra ob  glasbi ter 
osvetljenega z  reflektorji rdeče, zelene in rumene 
barve. Vsakič,  ko je bila glasba poudarjena, je 
dinozavra obsvetila ena barva. Bilo je zelo lepo. 

Človeške ribice na žalost nismo mogli videti. Nato 
smo se z vlakom odpeljali proti izhodu. Peljali smo 
se zelo hitro. Bilo je zelo zabavno in lepo. Videli 
smo tudi reko Pivko, ki je izdolbla to jamo. 
 

Ko smo se vračali proti avtobusu, smo srečali 
veliko skupino tekačev iz vsega sveta, ki so tekli s 
plamenico skozi 100 držav, 6 kontinentov ter  
48.000 km dolgo za mir na svetu.  Plamenico smo 
lahko držali tudi mi. Ta plamenica ni bila navadna, 
saj jo je nosil tudi predsednik Slovenije, g. Danilo 
Türk. Odpeli so nam še himno »TEKA 
SVETOVNE HARMONIJE«. Polni novih vtisov 
smo odšli na avtobus in se odpeljali v Tabor.  
 

Jure Kropivšek, Nina Kreča  
in Anja Vranič iz 4.c OŠ Tabor 

 
 

Ekoprojekt spremembe gozda in 
življenja v gozdu skozi letne čase 

 
 

V tem šolskem letu smo na Podružnični šoli v 
Taboru izvajali projekt Spremembe gozda in 
življenja v gozdu skozi letne čase. 
 

 
 

Glede na to, da v zadnjih dveh letih ob šoli 
urejamo gozdno učno pot, smo želeli s tem 
projektom še bolj vzpodbuditi uporabo tako same 
poti kot siceršnje narave okrog naše šole za učenje. 
Prav tako smo želeli dvigniti zanimanje za 
naravoslovne vsebine, pouk izvajati v naravnem 
okolju in dokazati, da je tak način učenja 
učinkovitejši od pouka v učilnicah. 
 

Ob tem projektu smo uporabljali različne 
naravoslovne postopke za pridobivanje informacij  
o spremembah v gozdu skozi letne čase. Opazovali 
smo isti del gozda v različnih letnih časih  
 
 
 

 
 
(drevesne krošnje, podrast, gozdnih tal, debla). 
Merili smo temperature zraka v gozdu, izven 
gozda, gozdnih tal. Poimenovali smo živali v 
angleškem jeziku. 
 

Organizirali smo Eko dan za starše in učence. Po 
gozdni učni poti je bilo organizirano spremstvo 
gozdarja. Učenci so radi odhajali v gozd, saj se jim 
zdi tako učenje mnogo bolj zanimivo in pestro. 
 

Izhajali smo iz zanimanja učencev.  Učenci so v 
svoji evalvaciji zapisali, da so se veliko naučili. 
Upamo, da smo spodbudili učence, da bodo naravo 
bolj opazovali ter da bodo »pocukali« svoje starše 
za rokav in jih odpeljali v gozd.  
                                         

Marjeta Terbovšek, vodja projekta 
_________________________________________ 

 
Vrtec Tabor vabi 

 
Vrtec Tabor je v šolskem letu 2008/09 pristopil k 
mednarodnemu projektu EKOŠOLA KOT 
NAČIN ŽIVLJENJA, saj želimo postati EKO 
VRTEC in si pridobiti svojo EKO ZASTAVO. 
Vse leto smo pridno delali, sedaj pa je prišel čas, 
da poberemo sadove. 
 

Vabimo Vas, da se nam pridružite na slavnostni 
prireditvi ob podpisu EKO LISTINE, ki bo v 
četrtek, 4. junija 2009, ob 17.30 v Domu 
krajanov Tabor. 
 

Veseli bomo Vašega obiska. 
 

                                Otroci in kolektiv Vrtca Tabor 
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Občinski praznik 
tudi športno obarvan… 

  

Kot vsako leto doslej, so bila tudi letos v okviru 
občinskega praznika občine Tabor, v organizaciji 
ŠD Partizan Tabor, organizirana tekmovanja v 
nogometu in balinanju. Vse tekme so bile na 
sporedu v soboto, 25. aprila 2009.  
 

Pričelo se je ob 10. uri z uvodno nogometno tekmo 
dečkov do 12 let med ekipama Latkove vasi ter 
Tabora, nadaljevalo s turnirjem štirih ekip do 18 
let, ob 15. uri pa je na spored prišel težko 
pričakovani medvaški nogometni spopad med 
ekipami Tabora, Ojstriške vasi, Kaple in Pondorja.  
 

Turnir je bil zelo zanimiv s številnimi zadetki, na 
koncu pa bi lahko vse skupaj strnili in 
dejali: »Ponovno je bila najboljša ekipa Pondorja 
in s tem upravičila vlogo favorita."  
 

Le-ta je v zadnji tekmi, ki je odločala o usodi 
končnega zmagovalca, premagala ekipo Tabora. 
Istočasno s pričetkom ob 15. uri, se je odvijal 
tudi turnir v balinanju med različnimi društvi, ki 
delujejo v okviru občine Tabor. Tudi ta je bil 
izredno razburljiv in negotov do zadnjega meta. Na 
koncu je slavila ekipa ŠD Partizan Tabor pred 
Pevskim društvom ter Društvom upokojencev. 
 

Lep športni pozdrav. 
 Klemen  Žura, 

ŠD Partizan Tabor 
_________________________________________ 

 
Povabilo 

 
Vse prijatelje Zajčeve koče obveščamo, da smo se 
člani Planinskega društva Tabor ob 30. obletnici 
delovanja odločili, da polepšamo našo planinsko 
postojanko. V neposredni bližini koče je zrasel  
 

večnamenski kozolec, ki bo nudil zatočišče tudi 
takrat, ko koča ne bo obratovala.  
 

Zaradi zelo visokih stroškov postavitve kozolca, 
vas želimo povabiti k akciji v obliki finančnih 
prispevkov ali lesa. Vsi, ki želite prispevati, 
pokličite predsednico Planinskega društva 
Tabor Mileno Lenko na tel. 03 5727 214 do 20. 
junija 2009. Za vaš prispevek bomo na kozolec 
simbolično vbili klanfo z vašim imenom (100 € 
zlata, 50 € srebrna in 30 € bronasta). 
 

V dneh, ki prihajajo, vam želimo, da vas korak vse 
pogosteje zanese na našo planinsko postojanko, 
kjer si boste lahko ogledali našo novo pridobitev. 
 

 
 

Za dar se vam najlepše zahvaljujemo in vas hkrati 
4. in 5. julija 2009 vabimo na otvoritev kozolca, 
košnjo Šnepovega travnika, Zajčeve dneve in 
praznovanje 30. obletnice društva! 
 

Hkrati pa vse člane, dežurne na Zajčevi koči in 
ostale zagnane prostovoljce obveščamo in 
vabimo na DELOVNO AKCIJO, ki bo v soboto, 
30. maja 2009, s pričetkom ob 8. uri. Urejali 
bomo okolico kozolca in koče, zato prosimo za 
čim številčnejšo udeležbo! 
 

Planinsko društvo Tabor 

 
Utrinek s predavanja  
o balkonskemu cvetju 

 

Lahko rečem, da sem vesel, da se je že tretje leto  
predavanja udeležilo veliko poslušalcev, ki jih to 
področje zanima. Izvedeli ste nekaj novosti, ki 
upam, da vam bodo prav prišle. Letos so v modi 
rožnati odtenki cvetja, vsekakor pa je stvar 
posameznika, kako si bo uredil okolico. 
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Upam, da ste izvedeli nekaj novih novosti in vam v 
tem času, ko so vaše rastline že v polnem razcvetu, 
tudi koristijo. 
 

Želim vam veliko uspehov in užitkov na vaših 
vrtovih in se veselim naslednjega snidenja. 
 

Alen Kovačič 
_________________________________________ 

 
Salamijada četrtič v Miklavžu 

 
Vaški odbor Miklavž je tudi letos organiziral 
salamijado, ki je potekala v soboto, 9. maja 2009 
na Lovski koči v Miklavžu.  
Komisija v sestavi: Mato Zmrzlak,  Marko 
Semprimožnik,  Janko Juhart in Simon Strojanšek 
je ocenila 21 vzorcev salam.  Kvaliteta salam se iz 
leta v leto izboljšuje, verjetno tudi kot  posledica 
ocenjevanja salam.  
Tako se je glasil glavni sklep komisije.  
 

Rezultati: 
1. Rudolf Kos           
2. Žan Laznik 
3. Jani Mak 
4. Drago Matko 
4.     Danijel Zupančič 
4.    Marjan Žilnik 
5. Martin Rak 
6. Ivan Štrajhar 

Vsi ostali udeleženci pa so zasedli 7. mesto.  
 

 
 

Nagrade so prispevali naslednji sponzorji: Matjaž 
Lesjak, Občina Tabor, Itro Štore in Kmetijska 
zadruga Savinjska dolina; vsem se najlepše 
zahvaljujemo. 
 

Večer smo nadaljevali s pogovorom ob salamah, 
domačem kruhu in dobri kapljici. 
 

Vsi lepo vabljeni, zopet naslednje leto! 
 

Adi Laznik, 
Vaški odbor Miklavž 

 

Povabilo upokojencem 
 

 
Utrinek s prvega letošnjega izleta 
 

Verjemite, spoštovani upokojenci in upokojenke, 
da male stvari lepšajo življenje, zato vas tokrat 
potom občinskega glasila vabimo, da se udeležite 
drugega izleta društva upokojencev, ki bo 9. junija 
v Logarsko dolino, naprej preko Avstrije do 
Zgornjega Jezerskega in  preko Brnika proti domu.  

 

Kot ste že opazili, smo si nekateri člani društva 
nabavili enotne brezrokavnike za prepoznavnost 
našega društva.  Zaradi časovne stiske (soudeležba 
na paradi ob občinskem prazniku) takrat ni bilo 
možno obvestiti vseh članov društva, zato danes 
izkoriščamo to priliko in  vas obveščamo, da vsi, ki 
ste zainteresirani za nabavo brezrokavnikov  lahko  
le-te  naročite na   03  5727-235  (pri tajnici DU)  
do 10. junija 2009.   
 

Vsi  upokojenci, ki še niste člani Društva 
upokojencev Tabor, ste vljudno vabljeni, da se 
nam pridružite in včlanite v društvo.     
 

                              Društvo upokojencev Tabor 
_________________________________________ 

 
Župan obiskal starejšo občanko 

 
Antonija Šošter, rojena 6. januarja 1919, v 
Zahomcih, se je rodila v veliki družini s sedmimi 
otroki, ki jih je preživljala kmetija. 
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Leta 1940 se je poročila z Rudolfom Šošterjem in 
kmalu sta se jima rodili dve hčeri, ki pa sta med 
drugo svetovno vojno ostali brez očeta, Antonija 
pa brez moža, padlega v partizanih. 
Po vojni, leta 1949 pa se je ponovno poročila z 
bratom pokojnega moža in z dekleti prišla na 
kmetijo v Črni Vrh, kjer si je novopečeni mož 
ustvaril svoj dom. 
 

Antonija se spominja, da je bilo v tistih časih zelo 
hudo, saj so nasprotniki med vojno veliko ljudi 
izselili in jih nekaj tudi pomorili. Kar pa je ostalo, 
so pa izropali. 
 

A življenje teče svojo pot in v drugem zakonu se 
jima je rodila hči Marija, ki pa sedaj skrbi za 
mamo, kateri bolezen v jeseni življenja ne 
prizanaša. 
 

Hčerke so ji življenje polepšale z vnuki, katerih je 
kar sedem, najbolj se pa razveseli devetih 
pravnučkov, ki kar kipijo od otroške razigranosti. 
 
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 
 
Jubilejni koncert Mešanega pevskega 

zbora Tabor 
 
Mešani pevski zbor Tabor je z jubilejnim 
koncertom ob 20. letnici delovanja v soboto, 16. 
maja navdušil občinstvo polne dvorane Doma 
krajanov Tabor. Najštevilnejši zbor Spodnje 
Savinjske doline se je predstavil z vsemi svojimi 
najuspešnejšimi pesmimi od zahtevnejše zborovske 
literature, slovenskih narodnih in zimzelenih pesmi 
do skladb v ritmu polke in valčka. 
 

Za sobotni večer je Pevsko društvo Tabor 
pripravilo pester program. Poslušalci so v rdeče-
srebrno okrašeno dvorano prihajali s pogledom na 
projekcijo fotografij zbora in video posnetkom 
zborovega vsakdana. Zborovodja Milan Kasesnik  
 

je koncert otvoril s pesmijo Moškega pevskega 
zbora, nato so se jim je na odru pridružile še 
ženske. 
 

Program je zbor začel z zahtevnejšimi pesmimi, s 
katerimi so se nastopili na območnih revijah in 
drugih tekmovanjih. Zaljubljeni tango je napovedal 
spremembo ritma in na odru so se jim pridružili 
Petrovi tamburaši iz Šempetra. Zvoku godal in 
brenkal je harmonijo dodalo še 50 glasov zbora, na 
koncu pa se je v ritmu Zvončkov in trobentic zibala 
cela dvorana. Tamburaši so izvedli še dve pesmi, 
Ženski zbor pa se je pripravljal na samostojni 
nastop. Pevsko poslastico so ženske začinile še s 
plesnim vložkom in pravim kankanom.  
 

Večer je zaplul v zabavnejše vode – tako s 
šaljivimi domislicami povezovalca Francija 
Podbrežnika kot izborom pesmi. Z zimzelenimi 
skladbami sta zbor in pianistka Meta Podbregar 
občinstvo nostalgično spomnila na zlata leta 
slovenske popevke. Sledilo je nekaj zabavnih 
pesmi, četrti sklop koncerta pa se je zaključil s 
slovenskimi narodnimi pesmimi. 
 

Za delovanje in nenehno rast zbora je potrebno 
mnogo časa in dosti odrekanj. Zlata, srebrna in 
bronasta Gallusova priznanja so podelili pevcem za 
vztrajnost in dolg pevski stalež, na odru pa je 
poslušalce zabaval Ansambel Robija Zupana. 
Skupaj so tudi zapeli. Sledile so zahvale zbora 
občini, sponzorjem, zborovodji, korepetitorkama 
ter dolgoletnemu predsedniku Ivanu Topovšku, ki 
si je ob jubileju zaželel »da bi zbor še dolgo 
nastopal in da bi ostali dobri prijatelji«. 
Rojstnodnevne zabave ni brez torte in tako je čisto 
na koncu pevce in pevke čakalo presenečenje – 
torta zbora. Sladkost ubranega petja se je končala z 
željami, da bi bila naslednja leta sladka, lepa in 
velika, kot je bila velika tudi jubilejna torta. 
 

Maja Omladič 
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Naš občinski praznik 
 

 
 

 
 

 prejemniki občinskih priznanj 
 
 

 
 
 

 
 
 

    predstavitev nove zgoščenke  
  

 

 
     

    razstava Likovne sekcije Mavrica 
 

 

 
 

     turnir v balinanju 

   jezdeca KD Mustang 

 
 
     starodobniki 
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parada 

 
 

     parada 
 

 
 

 
 

parada 
 

 
 

 
 
razstava Društva žena in deklet 

 
 

  kuharji… 
 

 
 
  Martini Krpani, najmočnejši Slovenci 

        
 

 

četrtek, 4. junij, ob 17.30  
PODPIS EKO LISTINE 

Dom krajanov Tabor 
Vrtec Tabor (info: 03 703 21 82) 

 



 14

sobota, 6. junij, ob 20. uri 
GASILSKA MAŠA 

cerkev sv. Miklavža na Tisovi gori 
PGD Loke (info: 041 783 077) 

 
 

 
nedelja, 7. junij, ob 9. uri 

DRUŽINSKO KOLESARJENJE 
izpred društvene brunarice 

Športno društvo Partizan Tabor (info: 031 764 505) 
 

 
 

sreda, 24. junij, ob 20. uri 
KRESNA NOČ 
Koča pod steno 

Čebelarsko društvo Tabor (info: 041 325 982) 
 

 
 

četrtek, 25. junij, ob 10. uri 
POHOD PO PUNTARSKI POTI DO MEŽNARJEVE DOMAČIJE 

(kulturni program v počastitev dneva državnosti 
organizira Občina Braslovče) 

odhod ob 9. uri izpred KZ Savinjska dolina 
Turistično društvo Tabor in Planinsko društvo Tabor (info: 041 515 988) 

 
 

                   
NA DAN DRŽAVNOSTI, 

 KI JE NAJVEČJI SLOVENSKI PRAZNIK,  
SPOMIN NA 25. JUNIJ LETA 1991,  

KO JE SLOVENIJA POSTALA NEODVISNA,  
ČESTITAMO VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE TABOR! 

 
 

 
 

 Kdor je moder vzame življenje tako, kot je in le včasih sanja o tem, kakšno naj bi bilo. (Pearl Buck) 
 
 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 480 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana 
pri pošti 3304 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 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 


