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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 
 

  

  

 
Poletje moje je ime, 
vroče sonce za srce,   
valovi morja so lasje, 

ogrlica pa školjke biserne. 
 

Z nevihto divjo   
kdaj se ohladim,  
neskončno vrenje 
 v sebi zajezim. 

 

Moj divji ples, 
v krošnjah dreves, 

ki videti mu konca ni, 
z novim jutrom se umiri. 

                                                       (Saša) 
 

 
 

Poletje, ujeto v zlato žitno polje, v toplo morje, 
v modro obzorje… Čas, ko vas z Novicami 
pospremimo na počitnice, dopust, potovanje 
ali pa v hladno domačo senčico…, kjer boste 
tokrat prebrali o nadaljevanju kanalizacijske 
Santa Barbare, kje je pristala štorklja, s čim ne 
smete vznemirjati sovaščanov, kako bomo po 
načelu »kamen na kamen« gradili 9-letko, 
kako smo širili bratstvo in enotnost, o lepih in  
 
 

 
manj lepih izkušnjah gospe Rože, o hoji 
skrivnostnega pesnika po mahu, o dogajanjih v 
vrtcu in mavrici v šoli, kako so žgoleli domači 
pevci…in še in še.  
Lepo je, da se odzovete tudi prijaznim 
povabilom na prireditve... 
 

Sonček naj ne osmodi  - v senci žejo gasi si!         
 

             Saša & Tatjana 
 

 
 

  

      jjuunniijj  22001100  

 

št. 

6/VIII 
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Zmagovalci in poraženci 
 

Vsaka tekma ima načelno zmagovalca ali 
poraženca. Celo pri neodločenem rezultatu se 
pojavijo zmagovalci in poraženci. Če namreč 
izraziti favorit iztrži samo neodločen rezultat 
se ga smatra kot poraženca in obratno. Čeprav 
smo v obdobju nogometne mrzlice, seveda ne 
mislim pisati o nogometu, temveč o tekmah, ki 
si jih uprizarjamo mi sami pri posameznih 
projektih, kjer imamo podpornike in 
nasprotnike. V zadnjem času je bila zelo 
napeta tekma pri pridobivanju gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo primarnega 
kanalizacijskega voda skozi Ojstriško vas. Po 
številnih usklajevanjih in spreminjanju trase 
smo gradbeno dovoljenje končno dobili. A, 
glej ga, zlomka. V pritožbenem roku sta se 
pritožili dve stranki, ki sta trdili, da nista dobili 
ustrezne odškodnine za nastalo škodo, ki naj bi 
jo njima povzročila kanalizacijska cev, ki bo 
vsaj tri metre pod površino. Sodobni 
demokratični postopki seveda takoj prižgejo 
rdečo luč in ustavijo postopek. Sledijo kontra 
obrazložitve in Ministrstvo za okolje in prostor 
salomonsko razsodi, da višina odškodnine ni 
upravičen vzrok za neveljavnost gradbenega 
dovoljenja, vendar je nastala v postopku 
napaka, ker posameznim služnostnim  
 

 
pogodbam ni pripeta kopija trase 
kanalizacijskega sistema. Gradbeno dovoljenje 
je bilo zaradi te pomanjkljivosti razveljavljeno 
in gremo spet od začetka. Vse lepo in prav, da 
država zahteva popoln red in disciplino, 
vendar zagotovo ne na vseh področjih in ne do 
vseh enako. To je videti in občutiti na vsakem 
koraku. Okarani občinski uradniki se bodo 
ponovno lotili dela z novimi spoznanji, koga 
se je potrebno s traso ogniti, da ga ne bo 
motila kanalizacijska cev v zemlji. Toda 
demokracija povzdiguje pravice posameznikov 
nad skupni in javni interes. V naslednjih dneh 
se boste, spoštovani borci za čisto Konjščico, 
ponovno srečali z zahtevo po podpisu aneksov 
k služnostnim pogodbam, da potrjujete 
priloženo traso, tisti pa, ki ste proti 
kanalizaciji, se vas bomo skušali izogniti. 
Bomo pač skozi Ojstriško vas imeli ovinkasto 
kanalizacijo, ki bo malce spominjala na tisto 
zgodbo iz Butal, kjer so »bika v turn vlekli«.  
 

In kdo so v tej zgodbi zmagovalci in kdo 
poraženci? 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 
 

________________________________________________________________________________

 
 

O B I S K A L A    N A S    J E 

 
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod otročka:  
 

• 10. maja se je v porodnišnici Celje rodil 3.210 g težak in 51 cm velik deček ROŽLE, staršema 
Petri Govedič in Tomiju Cilenšku iz Pondorja.  
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ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
 
  
Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o 
novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v 
naslednji številki Novic, na e-poštni naslov: 
sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si . 
 

Saša Zidanšek Obreza 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Povečanje števila volilnih enot in članov občinskega sveta Občine Tabor 
 
Občinski svet Občine Tabor je na svoji 27. redni seji z dne 24.05.2010, sprejel naslednji SKLEP:  

Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Tabor in sicer: 

1. volilna enota obsega območje naselja Tabor v kateri se volita 2 (dva) člana občinskega sveta. 
2. volilna enota obsega območje naselja Ojstriška vas v kateri se voli 1 (en) član občinskega sveta. 
3. volilna enota obsega območje naselja Kapla v kateri se voli 1 (en) član občinskega sveta. 
4. volilna enota obsega območje naselja Pondor v kateri se voli 1 (en) član občinskega sveta. 
5. volilna enota obsega območje naselja Miklavž pri Taboru v kateri se voli 1 (en) član občinskega 

sveta. 
6. volilna enota obsega območje naselja Loke v kateri se voli 1 (en) član občinskega sveta. 
7. volilna enota obsega območje naselja Črni Vrh v kateri se voli 1 (en) član občinskega sveta. 

 
V 13. členu Statuta je določeno, da Občinski svet Občine Tabor šteje 7 članov, kar je s sprejetim Odlokom o 
določitvi volilnih enot, sedaj spremenjeno, zato je bilo potrebno spremeniti tudi 13. Člen Statuta. 
 
Občinski svet Občine Tabor je na svoji 8. dopisni seji z dne 18.06.2010, sprejel naslednji SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Tabor potrjuje Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor, objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 120/2006, ki se nanašajo na drugi odstavek 13. člena Statuta: »Občinski svet 
šteje 8 (osem) članov.« 

 
Sprememba Statuta: 
 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993, spremembe: Ur.l. RS, št. 6/1994 Odl.US: U-
I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105, 63/1995, 
73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 
Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-
4/99 (16/1999 popr.), 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-
I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 
Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 
72/2005, 100/2005-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19)  je Občinski svet Občine Tabor na 8. dopisni seji, dne 18.06.2010 sprejel 
 

S P R E M E M B E      IN      D O P O L N I T V E 

STATUTA OBČINE TABOR 

 

1. člen 

V Statutu Občine Tabor (Ur.l. RS, št. 120/2006)   se spremeni drugi odstavek 13. člena tako, da glasi: 
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»Občinski svet šteje 8 (osem) članov.« 

2.člen 
 

Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tabor začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

Št.: 011/10-1/1 

 

Tabor, 18.06.2010 

 

 
 

 Občina Tabor 
ŽUPAN 

Vilko Jazbinšek, univ.dipl.inž.str. 
 

 

Število volilnih enot se je tako  povečalo iz 3 na 7 enot, število članov Občinskega Sveta Občine Tabor 
pa iz 7 na 8 članov. 

Po neuradnih podatkih Republiške volilne komisije naj bi bil razpis za lokalne volitve 2010 objavljen 
že  ob koncu meseca junija 2010, najkasneje pa pred parlamentarnimi počitnicami.  

Na dan objave razpisa morajo biti veljavne vse  spremembe v zvezi s Statutom Občine Tabor in 
Odlokom o določitvi volilnih enot v Občini Tabor, zato sta bila oba sprejeta akta posredovana v 
objavo na Uradni list RS. 

Spremembe Poslovnika Občinskega sveta iz tega naslova niso bile potrebne. 

 
Saša ZIDANŠEK OBREZA 

____________________________________________________________________ 
 

Zagotavljanje javnega reda in miru v Občini Tabor 
 

Na pobudo občanov, ki so se v preteklosti soočali z najrazličnejšimi problemi s področja kaljenja javnega 
reda in miru, je Občinski svet Občine Tabor v februarju 2010 sprejel Odlok o javnem redu in miru v Občini 
Tabor, ki ga v tej številki novic objavljamo. Ko boste prebrali odlok boste v končnih določbah zasledili, da 

se za reševanje iz vsebine odloka lahko obrnete na 
 

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

Še vedno pa velja, da LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE. S pogovorom se da rešiti več problemov v 
obojestransko zadovoljstvo, kot s posredovanjem inšpekcijske službe. 

Lilijana Štor Krebs 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
76/08, 27/08 Odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 17/08, 21/08 in 76/08 – ZIKS-1C, 29/07 Odl. US, 58/07 Odl. US, 16/08 Odl. US, in 21/08 popr.), 
27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 6. člena Statuta Občine Tabor 
(Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 25. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel 

 
O D L O K  

o javnem redu in miru v Občini Tabor 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
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S tem odlokom se ureja varstvo javnega reda in miru, določajo ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda 
in miru, kršitev varstva občanov in premoženja, zunanjega videza naselij, in javnih površin na območju 
občine, ter sankcije za taka ravnanja. 

2. člen 

Osebe na območju Občine Tabor so dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo ali 
motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja in počutja, da skrbijo za 
urejen videz svojega kraja in da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna. 

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU 

3. člen 

V času med 22. in 6. uro zjutraj je brez soglasja občinskega organa prepovedano uporabljati glasbila in 
druge zvočne naprave na javnih mestih.  

Javni shodi in javne prireditve potekajo v skladu z določbami zakona, ob tem pa so dolžne osebe, ki so 
odgovorne za vzdrževanje javnega reda in miru:  

1. skrbeti za red in disciplino ter varnost na prireditvenem prostoru oziroma lokalu,  

2. odstraniti osebe, ki ogrožajo javni red in mir, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane,  

3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v dovoljenju pristojnega organa,  

4. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev ter drugih lokalov parkirajo svoja 
vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu, da s tem ne bo ogrožen 
javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje,  

5. poskrbeti, da so proste interventne poti za nujne vožnje,  

6. po končani prireditvi prostor očistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. 

4. člen 

Organizator javne prireditve oziroma javnega shoda mora k vlogi za pridobitev dovoljenja oziroma 
priglasitvi prireditve ali shoda priložiti soglasje lastnika oziroma upravljavca zemljišča. 

5. člen 

Zaradi zagotovitve in upoštevanja javnega reda in miru je prepovedano:  

1. popivati v prodajalnah ali drugih javnih krajih, ki niso določena za točenje alkoholnih pijač,  

2. prenočevati na javnih površinah, avtobusnih postajah ter drugih neprimernih prostorih,  

3. vznemirjati ljudi in okolico z vpitjem, prepiranjem, nedostojnim vedenjem, prepevanjem ali uporabo 
zvočnih aparatov in glasbil, ter povzročanjem močnih pokov, zlasti pa v času zagotavljanja nočnega miru 
med 22. in 6. uro,  

4. zadrževati se na prireditvenem prostoru po končani prireditvi ali v gostinskem lokalu po končanem 
obratovalnem času,  

5. motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost na javnem kopališču,  

6. na vsiljiv ali žaljiv način nadlegovati ljudi z beračenjem za denar ali druge materialne dobrine,  

7. nositi na javnih mestih orožje, če osebe za to niso pooblaščene oziroma nimajo uradnega dovoljenja,  

8. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v strnjenih naseljih več kot tri minute,  

9. v strnjenem naselju v času od 20. do 8. ure, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati dela,  
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10. voditi pse brez vrvice in dopustiti živalim, da z iztrebki onesnažujejo pašnike in travnike, ki so v 
zasebni lasti, površine kjer se igrajo otroci, parke in druge javne površine. 

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA 

6. člen 

Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:  

1. poškodovati, prevrniti, odstraniti ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravnati z objekti 
javne infrastrukture, kot so: komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in 
naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških igriščih itd.,  

2. na travnikih, njivah, gozdovih, javnih mestih, zelenih površinah in v bližini objektov povzročati splošno 
požarno nevarnost,  

3. onemogočati dostop do zajetij javnih vodovodov, javnega vodovodnega omrežja, hidrantov ter javnega 
hidrantnega omrežja,  

4. namerno ovirati uporabo vode, elektrike ali poškodovati telefonske, domofonske ali druge 
komunikacijske naprave,  

5. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo 
na javnih površinah in ob cestah,  

6. puščati živali brez nadzora, puščati pse na javnih cestah in javnih površinah, ščuvati ali z 
razkazovanjem živali namenoma povzročati ogroženost,  

7. kampirati na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali 
posestnika,  

8. pisati ali risati po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih,  

9. nadlegovati občane s širjenjem in vsiljevanjem idej in naukov po stanovanjih in javnih krajih. 

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE 

7. člen 

Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:  

1. odmetavati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke na prostore, ki za to niso določeni,  

2. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih v javne lokale ali druge javne prostore, 
pokopališča in otroška igrišča,  

3. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik takoj dolžan odstraniti z javne površine,  

4. pobirati in prevažati fekalije in odpadke na način, ki povzroča onesnaževanje okolja,  

5. odvažati fekalije in odpadne vode ob nedeljah in praznikih,  

6. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene ali nameščene posode za odpadke,  

7. v javnih objektih in na javnih površinah zanemarjati red in čistočo. 

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN POVRŠIN 

8. člen 

Zaradi urejenosti zunanjega videza naselij in površin so lastniki, upravljavci in uporabniki nepremičnin 
dolžni:  
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1. vzdrževati in skrbeti za urejenost zunanjega videza objektov in naprav,  

2. skrbeti za ureditev javnih površin,  

3. skrbeti za pravočasno košnjo in splošno čistočo teh površin,  

4. odstraniti s pločnikov, z dohodov k hišam, s kanalizacijskih jaškov ali hidrantov sneg, ki je ponoči 
zapadel ali padel s strehe, najkasneje do 9. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti tako, da je 
mogoč dostop,  

5. dnevno odstranjevati s streh oziroma žlebov ledene sveče,  

6. ob poledici posipati pločnike ob hišah oziroma drugih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem,  

7. poskrbeti, da so na objektih ob cestah in poteh nameščeni in vzdrževani žlebovi, odtoki meteornih voda, 
snežni ščitniki, strešne kritine in podobne naprave. 

9. člen 

Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo 
očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih 
kmetijskih in gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. 
Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina. 

10. člen 

Prepovedano je:  

1. ustavljati in parkirati motorna vozila v stanovanjskih naseljih, kjer ni za to posebej urejenih parkirišč,  

2. parkiranje avtobusov, tovornih vozil in delovnih strojev v stanovanjskih naseljih in na površinah, ki za 
to niso namenjene,  

3. postavljanje provizoričnih objektov in naprav na javnih površinah, v stanovanjskih naseljih in na 
površinah, ki temu niso namenjene,  

4. puščanje motornega vozila brez registrskih tablic in drugih opuščenih vozil na parkirnem prostoru, 
pločniku ali drugi javni ali površini, ki za to ni namenjena,  

5. parkiranje na pločniku, če ni posebej dovoljeno,  

6. parkiranje na zasebnem zemljišču ali dvorišču brez soglasja lastnika,  

7. kositi zelenice in druge površine v strnjenem naselju ob času javnega shoda ali prireditve, v večernih ali 
zgodnjih jutranjih urah, ob nedeljah in praznikih, ter s tem motiti in vznemirjati občane in okolico. 

11. člen 

Nameščanje letakov, oglasov transparentov in podobnih objav je dovoljeno samo na mestih, ki jih določa 
občina oziroma pooblaščeno podjetje, kadar gre za nameščanje na njihove oglasne deske oziroma druge za to 
namenjene prostore. Plakati se dostavijo na sedež občine, kjer se žigosajo. 

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 

12. člen 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

13. člen 
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Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek glede določb tega odloka, se kaznuje 
z globo od 800,00 EUR do 6000,00 EUR. Odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba s.p. se 
kaznuje z globo od 600,00 EUR do 1500,00 EUR. 

14. člen 

Z globo od 80,00 EUR do 850,00 EUR se na kraju samem kaznuje posameznik, ki krši določbe 3., 5., 6., 
7. in 9. člena odloka. 

VIII. KONČNA DOLOČBA 

15. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 03201-25/2010 

                                                                           Župan  
                                                                            Občine Tabor  

                                                                                Vilko Jazbinšek l.r. 

____________________________________________________________________
 

Objave političnih strank 
 
Občinske odbore političnih strank vljudno 
obveščamo, da lahko svoje prispevke za 
BREZPLAČNO objavo posredujete na 
elektronski naslov: info@obcina-tabor.si, s 
pripisom: za objavo v Novicah, do 20. v 
mesecu. 
 

Saša Zidanšek Obreza 
________________________________ 

 

Polaganje temeljnega kamna za 
prizidek k POŠ Tabor 

 
 

16. junija je v Domu krajanov Tabor potekala 
proslava ob položitvi temeljnega kamna za 
prizidek k Podružnični osnovni šoli Tabor. 
Kulturni program so pripravili učenci POŠ 
Tabor in otroci Vrtca Tabor. 
Gradbena dela bodo stekla v mesecu juliju 
letos, celoten projekt pa naj bi bil zaključen že 
ob koncu koledarskega leta. Nov prizidek bo 
pokril prostorske potrebe za izvajanje šolskega 
pouka učencev tretje triade, ki pouk za zdaj  še 
na matični OŠ Vransko. Razširiti bo potrebno 
tudi  kapacitete jedilnice, hkrati pa bo na 
prostoru pridobil še vrtec Tabor. 
 
Pouk višjih razredov naj bi predvidoma na 
POŠ Tabor stekel že z začetkom prihodnjega 
leta. 
 

 
Za začetek bo vzgojo izobraževalni zavod 
deloval še  kot enoten zavod: JVIZ OŠ 
Vransko-Tabor. 
Temeljni kamen so položili župan Občine 
Tabor, g. Vilko Jazbinšek, direktor izbranega  
zasebnega partnerja podjetja Remont Celje, 
gospod Bogomir Amon in upokojena 
učiteljica, ga. Marjana Lesjak iz Tabora. 
Ocenjena vrednost celotne investicije je 1, 4 
mio Evra. 
  
 

 
 

Saša Zidanšek Obreza 
________________________________________ 

Odličnjaki pri županu 
 
V torek, 22. junija je župan Občine Tabor, gospod 
Vilko Jazbinšek priredil sprejem učencem in 
dijakom odličnjakom ter šolarjem, ki so se posebej 
izkazali na najrazličnejših področjih izobraževanja. 
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Občina vsako leto ob zaključku šolskega leta 
pridobi podatke s strani osnovnih in srednjih šol, 
kamor so vpisani mladi s stalnim prebivališčem v 
Občini Tabor. 
 
Letos so poleg odličnega uspeha mladi dosegli tudi 
uspehe na področju: biologije, slovenskega jezika, 
matematike, angleškega jezika, geografije, 
zgodovine, fotografiranja … 
 
Učenci in dijaki in njihovi starši  so se sprejema 
udeležili v velikem številu in tako smo skupaj 
ponosni proslavili njihove  učne in druge uspehe, 
ki so jih dosegli v času šolanja na osnovni šoli oz.  
v srednjih šolah.  
 
Navzoče je najprej pozdravila direktorica Občinske 
uprave in povedala, kako ponosni smo na odličen 
učni uspeh mladih in seveda na ostale dosežke, ki 
so jih dosegli tekom izobraževanja. Poudarila je, 
kako pomemben del naše lokalne skupnosti so 
mladi, ki so že in še bodo pripomogli k dvigu 
intelektualnega nivoja v občini Tabor. 
 
Župan Občine Tabor je v svojem govoru pohvalil 
vse dosežke prisotnih in jim dal tudi nekaj 
pomembnih napotkov pri nadaljevanju šolanja, 
tako v srednjih šolah, kot na fakultetah. 
 
Govor je imela tudi ravnateljica OŠ Vransko-
Tabor, gospa Majda Pikl in orisala znan, a še kako 
resničen rek: da na mladih svet stoji .. 
 

 
 
Vsi učenci in dijaki so prejeli darilce in bili vpisani 
v Zlato knjigo, ki jo hranimo na občini. Sledila  je 
manjša zakuska, kjer je tekla beseda o načrtih za 
prihodnost in seveda o težko pričakovanih 
počitnicah. 
 
Ena od definicij znanja je, da je to celota naučenih 
človeških zmožnosti, ki jih je posameznik pridobil 
v procesu učenja in ki mu omogočajo razumevanje, 
zato da bi znal reševati znane in tudi neznane 
probleme. 
 
Verjamemo, da so si naši odličnjaki in ostali poleg 
lepih ocen tekom šolanja pridobili tudi dovolj 

uporabnega znanja, ki jim bo služilo kot osnova pri 
nadaljnjem izobraževanju. Naj jim bo to znanje 
odskočna deska za doseganje ciljev v  prihodnosti. 
    
 
Iz OŠ Vransko - Tabor: 
 
Klavdija Bastl Enci je osvojila srebrno Vegovo 
priznanje na regijskem tekmovanju iz matematike. 
 
Urška Nemivšek je osvojila srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju iz znanja angleškega jezika. 
 
Maja Cestnik, Špela Pungartnik, Urban Remic 
in Mojca Novak, so bili vsa leta osnovne šole 
odlični učenci. 
 
Katja Strouhal je osvojila srebrno Proteusovo 
priznanje na državnem tekmovanju iz biologije, 
srebrno priznanje iz geografije in vsa leta je bila 
odlična učenka. 
 
Saša Jelen je osvojila zlato Cankarjevo priznanje 
na državnem tekmovanju iz slovenščine, srebrno 
Vegovo priznanje na regijskem tekmovanju iz 
matematike, srebrno Proteusovo priznanje na 
državnem tekmovanju iz biologije in vsa leta je 
bila odlična učenka. 
 
Iz Šolskega centra Celje, Srednje šole za 
gradbeništvo: 
 
Luka Laznik je prejel diplomo za dosežke na 
državnem tekmovanju v znanju matematike, 
diplomo za doseženo tretjo nagrado na državnem 
tekmovanju iz gradbene mehanike, diplomo za 
osvojeno 3. mesto v tekmovanju športno 
novinarskih krožkov ŠKL, diplomo za odličen 
uspeh ves čas šolanja, priznanje za sodelovanje na 
državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev, 
pohvalo za fotografiranje športnih tekmovanj.  
 
Iz Šolskega centra Celje, Srednje šole za 
elektrotehniko in kemijo: 
 
Simon Stiplošek se je izkazal  na državnem 
tekmovanju srednješolcev v elektrotehniški stroki 
in dosegel 5. mesto. 
 
Uroš Skok je prejel  pohvalo za triletno uspešno 
sodelovanje v oddelčni skupnosti in pomoč 
sošolcem v težavah. Med šolanjem je bil vzoren 
dijak in dober sošolec. 
 

 

Saša Zidanšek Obreza 
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_______________________________________________________________________________

 

Natroski 
 

Od našega Šentjurskega sejma sta sicer minila že 
dobra dva meseca. Meni pa še vedno ne da miru 
droben pripetljaj, ki se je zgodil ob pol desetih v 
bližini Doma krajanov. Parkirna mesta so bila 
kljub zgodnji uri že skoraj vsa zasedena. Za 
invalide organizatorji vedno priskrbijo še kašen 
prostor in jih spustijo skozi zapornico. Tako se je 
zgodilo tudi to jutro. Mimoidočemu sovaščanu pa 
to ni bilo všeč, saj je glasno robantil, da nekateri pa 
lahko bliže parkirajo, ker imajo protekcijo. 
 

Oglasila sem se in dejala, da je človek invalid. In 
odgovor: »Če je pa invalid, naj leži doma.« Ostala 
sem brez besed, takrat nisem komentirala. In tudi 
danes ne bom. V celjskem Intersparu je ob 
parkirnih prostorih za invalide tale napis: če si 
parkiral na tem prostoru, vzemi še mojo 
invalidnost. Zato vsaj malo pomislite, če boste 
kljub pomanjkanju parkirnih mest svojega 
jeklenega konjička parkirali prav na mestih, 
odrejenih za invalide. 
 

Zdaj pa še malo o Dobrovljah. Že leta si jih od 
doma ogledujem in občudujem in to v vseh letnih 
časih, od jutra do večera. Seveda, vse to od daleč. 
Včasih pa se zgodi kakšen kratek izlet z avtom po 
dobroveljski cesti: v Letušu gor, na Vranskem dol. 
 

To soboto in nedeljo pa se je to korenito 
spremenilo. Pohod taborskih planincev je bil 
organiziran v nedeljo, 13. junija. Jaz pa sem 
pohitela, zgrešila datum in nagovorila znance, da 
smo bili že v soboto, ob 8.30 pri cerkvi v 
Šmartnem. Tam pa seveda ni bilo žive duše, zato 
smo se sami odpravili po dobroveljskih brezpotjih, 
skozi robide, koprive, mimo zapuščenih domačij 
po zelo, zelo strmih bregih in prišli spet na cesto 
pod domačijo Dobrovnik. Naprej pa smo hodili po 
markiranih poteh, si vmes ogledovali cerkve, 
kapelice in partizanske spomenike, vmes tudi 
počivali in se šalili na moj račun, da sem poskrbela 
za tak adrenalinski dan. Bilo nam je res lepo, sploh 
se nam ni mudilo v dolino. Domov sem prišla šele 
okrog sedme ure zvečer, sicer malce utrujena, a 
zadovoljna ob tako lepo preživetem dnevu. 
 

V nedeljo zjutraj, 13. junija 2010, sem se spočita 
zbudila že zelo zgodaj in takoj sklenila: na 
Dobrovlje grem tudi danes. Zelo me je namreč 
mučila radovednost, po katerih stezah se bo danes 
hodilo. In sem šla. V primerjavi s prejšnjim dnem 
mi je bil ta pohod le kot malo daljši sprehod. Zopet 
prijetna družba, nekaj novih stez, lepo preživet dan 
in polno nove energije. V ponedeljek sem šla s 

kolesom po opravkih, pa me močan nasproten 
veter in klanci niso prav nič ovirali. 
 

Moja izkušnja oziroma nasvet: ne glej Dobrovelj, 
pa tudi drugih hribov, samo od daleč, saj te taki 
pohodi poleg povečane kondicije in vseh videnih 
naravnih čudes tudi notranje obogatijo. 

Roža 
_________________________________________  
  

A je to - po slovensko 
 

Skoraj bi rekel, da ni Slovenca, da ne bi gledal 
češkega animiranega filma »A je to«, kjer dva 
mojstra gradita, pleskata, popravljata itd., a na 
koncu se vse pokvari. Delo gre v nič. To se je 
zgodilo tudi meni. 
 

Prijatelj me je prosil, če mu naredim ogrodje iz 
lesa za streho nad paradižnikom, zakaj pa ne? 
 

Najprej sem izmeril dolžino in širino nasajenih 
paradižnikov in naredil načrt. Dolžina, širina, 
višina lesenih lat in začnimo. Material je bil 
pripravljen. Žeblji so bili, kladivo tudi, vaga tudi, 
pa začnimo. Najprej zbijem skupaj prednjo stran, 
nato zadnjo stran ju povežem na vsaki strani z 
vmesno lato, nato pa je bilo potrebno zabiti še 
gornjo nosilno gred. Pregledal sem vse late in 
izbral takšno, ki ni imela nobene grče. Zabijem na 
eni strani, nato še na drugi strani. Super! Sedaj je 
bilo potrebno to ogrodje obrniti, da zabijem še 
drugo nosilno gred. Previdno delam, ker sem sam.  
 

Obračam počasi, nato pa rresk! Prav tista lata, ki 
sem jo izbral brez grče, je počila in imel sem 
slovenski »a je to«… 
 

Oče se obrača v grobu, ali pa se smeje, ker je bil 
mizar! 

TKSm 
_________________________________________ 
 

Življenje je lepo 
 

Ko hodiš po mahu, 
čutim tvoje stopinje ob meni. 
  
Ko spim in se obrnem, 
čutim tvojo bližino. 
  
Ko tečem po najinih stezah, 
čutim ob sebi tvoje korake. 
 

Ko plešem z drugo, 
čutim tvoj dotik v plesu. 
 

Ostala si in vedno 
v spominu boš - moja! 

TKSm 
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Šum življenja 
 
 

Ko slišiš šum vetra 
veš, da sem pri tebi. 
 

Ko čutiš drhtenje mladih vej, 
veš, da sem s tabo! 
 

Ko vonjaš duh mladega bezga, 
moraš vedeti, da sem blizu - tebe! 
 

Ko plavaš, 
veš, da sem nad tabo. 
 

Ko vidiš in čutiš, 
pusti se čustvom, 
saj veš, da sem nad - tabo!! 
 

Še vedno – plavam!!! 
TKSm 

 

Zaključni koncert pevskih zborov in 
Orffove skupine 

 

 
 

Podružnična šola Tabor se ponaša že z dolgoletno 
tradicijo vzgajanja mladih pevcev. Na šoli kljub 
majhnemu številu otrok delujeta kar dva pevska 
zbora in orffova skupina. Mlajši in starejši otroški 
zbor sta tri leta delovala pod vodstvom 
zborovodkinje Manje Majcen, orffova skupina pa 
pod vodstvom Mateje Todorovski. 
 
 

 
 

V letošnjem šolskem letu so vsi mladi glasbeniki 
združili moči. Orffova skupina je postala stalna 
spremljevalka mlajšega pevskega zbora, občasno 
pa so prispevali kakšen ritem tudi za starejši pevski 
zbor. Svoje glasbene uspehe so ob zaključku 
šolskega leta strnili na zaključnem koncertu, ki je 
potekal v sredo, 9. junija, v Domu krajanov Tabor. 
Glasbene točke je povezoval Kristjan Šmid, ki sta  
 

 
mu v besedo nagajivo posegali Pavla (Lea Majcen) 
in Gela (Urša Strmšek).  
 
 

Znano je, da kdor poje, slabo ne misli, zato je bil 
koncert tudi dobrodelno obarvan. Zaključila se je 
Karitasova akcija »Podari zvezek – zvezke,« v 
okviru katere smo junija na šoli zbirali črtaste 
zvezke. Piko na i so dodali še poslušalci, ki so si 
vstop v dvorano zagotovili z zvezkom, ki smo jih 
nato slovesno predali predstavniku Karitasa iz 
Celja. 

                 Manja Majcen in Mateja Todorovski 

________________________________ 
 

4. razredi v Postojni 
 

V torek, 25. maja 2010, smo imeli zaključno 
ekskurzijo. Odpeljali smo se v Postojno in 
prispeli po dveh urah vožnje. Najprej smo si 
ogledali kratek filmček o nastanku Zemlje. Nato pa 
smo odšli v učno jamo, kjer smo izvedeli o 
nastanku kapnikov in si ogledali številne akvarije z 
živalmi podzemlja in človeške ribice. Hranijo jih 
enkrat mesečno in ravno ob našem obisku so jih. 
Zanimivo. 
 

 
 
 

Odšli smo na postajo in z vlakcem odbrzeli v 
Postojnsko jamo. Sprejel nas je vodič in smo 
odkorakali čez ruski most, skozi belo, rdečo in 
špagetno dvorano do koncertne dvorane. Z 
vlakcem smo se odpeljali do izhoda. 
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Odpravili smo se v Grajski dvorec, kjer so nas že 
čakale  mize z lepimi pogrinjki. Kosili smo 
dunajski zrezek, ocvrt krompirček, solato in 
sladoled. Kupili smo si še spominčke in odhiteli  
na avtobus.  
 
 
 

Odpeljali smo se do Predjamskega gradu. 
Sprejela nas je vodička Vanja in nam razkazala 
grad ter povedala zanimive grajske zgodbe. 
Ogledali smo si 500-letno lipo, pod katero je 
pokopan Erazem. Spet smo odhiteli na avtobus. 
Voznik nas je varno odpeljal  na Vransko in v 
Tabor, kjer so nas že čakali starši. Imeli smo se 
zelo lepo! 
                                                      Alja Cestnik, 4. c 
_________________________________________ 

 

Drevo Krištof 
 

Krištof  lepo je drevo, 
svoje veje razpira v nebo. 
 

Ptičke na njem žvrgolijo 
in se zraven veselijo. 
 

Če pa kdaj se razjezijo, 
se prav hitro pomirijo. 
 

Ko pa dežek tiho pada na zemljo, 
vse živali hitro skrijejo se pod drevo. 
                 

                Alja Cestnik, 4. c 
_________________________________________ 
 
Počitnice 
 

Srečna sem, 
ker poletje je 
in imamo počitnice. 

 

Takrat na morje odpotujemo, 
šotor postavimo in prespimo. 
 

Dobrote pečemo kar zunaj, 
se kopamo in sončimo, 
slastne sladolede ližemo… 
…ter se zabavamo! 

                              Lara Novak, 4. c 
_________________________________________ 
 

»Drugačen« 
 

»Živio, ime mi je Kiar. Moja mama je 
rokometašica, ati pa je pilot.  
 

Mama je dobila službo v Sloveniji, zato smo se 
preselili v Ljubljano. Vpisali so me v 5. razred OŠ 
Šiška, kjer so sošolci drugačni kot jaz. Norčevali 
smo se iz mene! V šoli v Afriki je vse drugače kot 
tu. Ob vstopu  v učilnico so se vsi zarežali zaradi 
moje temne barve kože. 
 

Ko sem že skoraj obupal, sem končno  spoznal  
prijatelja Luka. Z njim sem preživel večino svojega 
prostega časa. Potrpežljivo me je učil slovenščine. 
Nekoč sva med potjo v šolo razmišljala, kaj naj 
narediva, da bi bili vrstniki prijaznejši. Spomnila 
sva se! Izdelala sta plakat z naslovom TEMNA  
IN  SVETLA POLT. 
 

Vsebino plakata sva predstavila na celi šoli. Vsi so 
bili navdušeni. Končno so razumeli mojo stisko in 
pridobila sva veliko novih prijateljev.«  

Kiar 
 

                (napisala Matevž Lesjak  
                                         in Lovro Leskovšek, 4. c) 

 
 

Mednarodni projekt: Let's meet in a 
Rainbow 

 
Z evropskimi sredstvi, ki smo jih pridobili v okviru 
projekta Comenius, smo se konec maja odpravili 
na mednarodno izmenjavo učencev in učiteljev, ki 
je potekala z našo partnersko šolo v Turčiji. Na 
obisk smo se dobro pripravili s predstavitvami 
obeh občin tako Vranskega kot Tabora ter seveda 
naše šole, saj smo se želeli odrezati tako dobro kot 
naši prijatelji, ki so bili pri nas na obisku februarja.  
 

Vseh pet učencev je samozavestno nastopilo pred 
občinstvom ter izvrstno izvedlo predstavitve v 
tujem jeziku, odplesalo venček slovenskih otroških 
plesov, nove prijatelje pa smo naučili tudi nekaj 
tipičnih slovenskih otroških iger.  
 

Učenci so se v Slovenijo vrnili polni novih vtisov 
in spoznanj: 
 

Svit Lencl: »Ta teden mi je bil zelo zanimiv, saj se 
je zmeraj nekaj dogajalo. Všeč mi je bil piknik kjer 
smo jedli, pili, se igrali slovenske in turške igre. 
Predstavitve in plesi so se kar dobro odvili in 
mislim, da smo zelo dobro predstavili Slovenijo 
Turčiji.« 
 

Neža Lesjak: »V Sirnaku sem se počutila kot 
doma. Vsi ljudje so si vzeli čas zate, ne glede na to 
kaj so počeli. Počutila sem se kot zvezda, ko si 
hodil po šoli so okrog tebe naredili velik krog in 
vsi so te božali, poljubljali, spraševali What's your 
name?«  
 

Maruša Leskovšek: »Ogledali smo si tudi njihovo 
šolo in potek pouka. Med poukom je smrtna tišina 
in mir. Učenci v tej šoli so zelo, ampak res zelo 
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prijazni. Vsi so hodili k nam in nas spraševali kako 
smo, kako nam je ime… naslednji dan so nam 
prinesli cel kup sadja in bilo je res odlično..« 
 

Krištof Skok: »Najbolj se mi bo v spomin vtisnil 
njihov tradicionalen čaj. Pijejo ga večkrat na dan; 
zjutraj, po kosilu, po večerji, na vsakem obisku. 
Tako smo ga pili tudi sedemkrat dnevno.« 
 

Anja Jerman: »Posebno ponosni smo bili ker smo 
bili oblečeni v majice I FEEL SLOVENIJA, saj 
smo bili od daleč opazni in ljudje so nas spraševali 
od kod prihajamo… z veseljem in ponosno smo 
predstavili našo šolo, Vransko, Tabor in zaplesali 
nekaj slovenskih ljudskih plesov.«  

Mateja Todorovski, 
koordinatroka 

 

Za zaključek sezone  
dva koncerta na Bledu 

 
Pevke in pevci Pevskega društva iz Tabora smo na 
koncu sezone združili prijetno s koristnim in 
obiskali naš turistični biser na Gorenjskem.  
 

Na referendumsko nedeljo smo se navsezgodaj 
(ampak dovolj pozno za oddajo »za« ali »proti«) v 
velikem številu in v spremstvu našega bivšega 
zborovodje Milana, sedanje zborovodkinje Špele 
ter korepetitorke Sonje odpravili proti Bledu. Po  
 

 
jutranji kavi in krajšem postanku sredi zelenja smo 
se pripeljali do tisočletnega Blejskega gradu, kjer 
sta nas prijazno sprejela predsednica ženskega 
zbora Pletna in blejski podžupan. Na grajskem 
dvorišču so potekali srednjeveški dnevi, zato smo 
srečali pogumne viteze, lepe gospodične, plemstvo 
in meščanstvo pa tudi trgovce in rokodelce, ki so 
prodajali svoje izdelke na tržnici na spodnjem 
dvorišču. Na zgornji grajski terasi nas je pozdravil 
sam baron Turjaški, potem pa smo izvedli 
promenadni koncert. Najbolj navdušeno nas je 
poslušala množica japonskih turistov, fotografije in 
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posnetki bodo z njimi odpotovali daleč v vzhodne 
dežele. Na hitro smo si ogledali še grajski muzej in 
že je bilo treba naprej. Del popoldneva smo 
izkoristili za adrenalinsko poletno sankanje na 
Straži ali za uživanje vročega junijskega sonca, saj 
nam je vreme res dobro služilo, po kosilu in kratki 
vaji pa smo se odpravili na Blejski otok. Prijazen 
pletnar Janez, ki so ga naše gostiteljice zadolžile za 
prevoz »kanarčkov« (ja, nove majice bomo res 
potrebovali, o barvi se bo treba pa še dogovoriti) je 
moral kar trikrat čez jezero, da smo vsi suhi 
dosegli tristoletne stopnice – in tam spet postali 
pojoča turistična atrakcija za tuje turiste.  
 

 
 

Večerni koncert dveh ženskih in našega zbora, 
citrarke in flavstistk v cerkvi, in ker ga je bilo 
prehitro konec tudi pred njo, je bil čudovit in 
ponosni smo, da imeli možnost nastopati na tako 
lepem koncu naše dežele. Pletnarji so obljubili, da 
ne bo treba nikomur prespati na otoku in druženje 
med zbori in s poslušalci se je zavleklo v pozen 
večer, pesem pa je iz vseh čolnov odmevala tudi ob 
povratku, ko smo izkusili še čar nočne vožnje po 
jezeru.  
 

Magda Semprimožnik 
_________________________________________ 

 

Dve poroki  
v vrstah PGD Ojstriška vas – Tabor 

 
 

 
 

 
 

V soboto, 19. junija, sta se poročila dva člana 
našega društva, in sicer Jani Basle, ki si je za svojo 
življenjsko sopotnico izbral Marjanco Sedeljšak in 
Nataša Topovšek, ki si bo življenjsko pot delila z 
Borutom Žlaberjem. 
 

 

Gasilci smo jima na poti pripravili presenečenje. Z 
vodnimi curki smo jima ustvarili koridor, pod 
katerim so se svatje zapeljali z avtomobili. 

 

Gasilsko društvo je obema sveže poročenima 
paroma zaželelo veliko zdravja, sreče in 
razumevanja. 
 

  
PGD Ojstriška vas – Tabor 

_________________________________________ 
 

Obvestilo 
 

Društvo upokojencev Tabor obvešča vse člane, da 
je 3. izlet, ki je bil planiran za 13. julija 2010, v 
ORLOVO GNEZDO, zaradi premajhnega 
zanimanja odpovedan. Ponovno se bomo srečali 
in poveselili na zadnjem letošnjem izletu, to je 14. 
septembra 2010.  
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Do takrat pa vam želimo prijetno dopustovanje in 
uživanje v naravi, kjerkoli že boste. 

Upravni odbor DU Tabor 
_________________________________________ 
 

Društvo žena in deklet občine Tabor 
 vas vabi, 

da v okviru Zajčevih dni,  
ki se bodo odvijali  

 

3. in 4. julija na Zajčevi koči, 

pridete in poizkusite jedi, ki jih bomo pripravile iz 
domačih zajcev in piščancev s prilogami. 

 

Poleg tega vam bomo nudile raznovrstne potice, od 
pehtranove, sadne, smetanove, skutine, kokosove 
do potratne.  
 

Prepričane smo, da vas tudi letos ne bomo 
razočarale s skrbno pripravljeno domačo hrano.  
 

Pridite, ne bo vam žal! 
 

Društvo žena in deklet Tabor 

 

Poletje v knjižnici 
 

 
 

Kljub poletni vročini bo v vseh enotah 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec pestro in 
zanimivo – zlasti za najmlajše. Rednim pravljičnim 
uram bomo dodali poletno križanko in poletno 
knjižno uganko z bogatimi nagradami za srečne 
izžrebance. Obiščite nas osebno ali prek spletne 
strani www.zal.sik.si . 
 

Za vas pa smo pripravili tudi posebno ponudbo 
počitniškega branja za mladino in odrasle. 
 

Želimo vesele počitnice, polne zanimivih 
dogodivščin.  
 

kolektiv Medobčinske splošne knjižnice Žalec 
_________________________________________ 

 

Knjižne  novosti  v  Občinski 
knjižnici  Tabor 

 
KNJIGE ZA ODRASLE: 
»Žensko branje« - ljubezenski romani »za na 
plažo«: 
McCall, Mary Reed: Templjarjevo zapeljevanje, 
Pregrešni užitki, Onkraj skušnjave  
Woodiwiss, Kathleen: Ljubiti tujca 
D’Alessandro, Jacquie: Polnočna ura 
Bradford, Barbara: Dediči Ravenscarja. 

- Sivec, Ivan: Saga o Karantaniji – epska pripoved 
o znamenitem kralju Samu, mladem junaku 
Vitomirju in nemirnem svetu, ki sta ga 
sooblikovala v sedmem stoletju. 
- Prgić, Jani: Šolska in vrstniška mediacija – vse, 
kar morate vedeti o mediaciji v šoli. 
- Simčič, Miro: Ženske v Titovi senci – 
nadaljevanje uspešnice Tito brez maske – knjiga 
radikalno spreminja popularno a zmotno  predstavo 
o Titu. 
SVETOVNA PRESTOLNICA KNJIGE – 
LJUBLJANA 2010 
 

Pred nami je veličastno leto. Ljubljana je aprila 
prevzela laskavi naziv Svetovna prestolnica knjige 
2010. Ob tej priložnosti je izšla zbirka Žepna 
Beletrina in v njej deset prevodnih in domačih del, 
med drugimi: 
- Pahor, Boris: Zalivi – kratki odlomki Pahorjevih 
črtic in romanov v pričujoči čitanki zarišejo 
mozaik pristaniškega mesta Trst. 
- Vsaka ljubezen je pesem  – zbirka najlepših 
slovenskih ljubezenskih pesmi po izbiri slovenskih 
pesnikov. 
-Pavček, Tone: Čas duše, čas telesa – četrti del 
tetralogije vsebuje zbirko čustvenih črtic in 
miselnih esejev. 
- Makarovič, Svetlana: Deseta hči – je nekakšen 
vodnik po avtoričinem opusu, ki skuša pokazati 
njeno umetniško vsestranskost – zajema pesmi, 
dramo, prozo, publicistiko in seveda ustvarjanje za 
otroke. Mnoga besedila vsaj po naslovih poznamo 
vsi. 
- Glattauer, Daniel: Proti severnemu vetru – 
moderni roman napisan v hitrem tempu, ki 
razblinja kritiko, da elektronska pošta ne vzdrži 
umetelne komunikacije in novodobne romantike. 
- Larsson, Stieg: Dekle, ki se je igralo z ognjem - 
druga knjiga tega avtorja, ki je prevedena v 
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slovenščino. Prva knjiga je bila izjemni detektivski 
prvenec Moški, ki sovražijo ženske. 
- Hrovat, Breda: Koliko tehtajo tvoja čustva? : 90 
namigov za prepoznavanje in premagovanje strahu. 
- Bodensteiner, Susanne: Pečemo z družino – 300 
sijajnih zamisli za pripravo peciva – od nebeško 
sladkega do prijetno slanega. 
- Jull, Jesper: Družine s kronično bolnimi otroki – 
knjiga je namenjena staršem vseh otrok, ki so tako 
ali drugače dolgotrajno ali kronično bolni, 
prikrajšani ali hendikepirani. 

 

KNJIGE ZA MLADINO: 
 

�Richardson, Justin: In s Tango smo trije – 
prijazna pripoved je lepo izhodišče za zgoden 
pogovor o toleranci in drugačnosti, 
�McKain, Kelly: Blues za fantovski band – 
zabavne izpovedi Lucy – skoraj čisto prave 
najstnice, 
�Simon, Francesca: Grozni Gašper, nogometni 
navdušenec. 

 Prireditve v knjižnici Tabor: 
  

torek, 20. julij 2010, ob 12.30 - počitniška 
ustvarjalna delavnica,  
  

torek, 27. julij 2010, ob 18. uri - pravljična ura s 
poustvarjanjem, 
  

torek, 10. avgust 2010, ob 12.30 uri - počitniška 
ustvarjalna delavnica,  
  

torek, 17. avgust 2010, ob 18. uri - pravljična ura 
s poustvarjanjem. 

Renata Novak 
_________________________________________ 

 

Poroka na Zajčevi koči 
 

22. maja sva doživela nepozaben dan v krogu 
družine in prijateljev. Zakaj? Poročila sva se.  
 

 
 

Za civilni obred sva izbrala Zajčevo kočo, ki nama 
je obema kraj miru, počitka, harmonije in druženja 
s prijatelji… S pomočjo Planinske društva nam je 

uspelo urediti krasen prostor pod novim kozolcem, 
za kar se jim iz srca zahvaljujeva. Obred je vodil g. 
Jazbinšek, ki se mu prav tako  zahvaljujeva. 
Cerkveni obred sva imela v cerkvi Sv. Jurija ob 
Taboru, ker sva zaključila uradni, a prijetni del 
poročnega dne. 
 

Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način sodelovali 
pri pripravi poroke. 

Mateja in Marko Jezernik 

________________________________ 
 

Bergantovaje 2010 
 

Pozdravljene sestrične, bratranci in vsi, 
v katerih je vsaj kapljica Bergantove krvi. 

Tradicija naj se obdrži 
zato tudi v letu 2010 naše srečanje sledi. 

Treba je zaliti to naše drevo, 
da visoko, mogočno in trdno bo. 
Da kri ni voda pokažimo mi, 
z roko v roki na srečanju vsi. 

Veselje zelo veliko bo, 
saj vas pričakujemo nekaj manj kot sto. 

Še to: 
nič nas ne bo ustavilo, 

srečanje tudi vreme ne bo prestavilo. 
 

S temi rimami smo bili letos povabljeni na srečanje 
Bergantove žlahte. Dobili smo se na Šmartinski 
301 - Ljubljana Polje, kjer ima svoj prostor 
balinarski klub Sloga. Po dolgem času je bila to 
krasna sončna nedelja. Vsi smo bili nabiti s 
pozitivno energijo. Pričakala nas je ljubljanska 
žlahta in polna miza sladkih dobrot. Uvodni del je 
bil poln pozdravov, klepeta in zaužitja dobrot. 
Sledil je drugi del. Napolnili smo avtobus, ki nas je 
peljal v center Ljubljane, tik ob Ljubljanici pa smo 
zamenjali prevozno sredstvo in se presedli na 
ladjico. Ta nas je vozila od Špice - bivše mestno 
kopališče, do Zmajskega mostu, pa nazaj mimo 
Špice do barja - gostišče Livada. Po končani 
vožnji, ko se je telo ravno privadilo mirnega 
valovanja reke sedmerih imen, smo nadaljevali z 
izletom in se peš odpravili na Ljubljanski grad. 
Obujali smo spomine, namreč nekateri so se tu 
poročili, drugi so tu imeli prvi osnovnošolski izlet. 
Ko smo se naužili razgleda, smo šli nazaj na 
avtobus in se vrnili na Šmartinsko 301. 
 

Za vse je bilo poskrbljeno - mizo v senci, hladno 
pijačo in dobro jedačo. Klepetali smo, da smo vse 
ptiče odgnali, tudi zapeli smo malo. Na koncu naš 
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najstarejši bratranec vedno reče: »Drugo leto se 
spet vidimo!« in tudi letos mu ni nihče oporekal.  
 

Zatorej, nasvidenje do naslednjega leta in hvala 
Ljubljančanom za lepo doživeto prvo junijsko 
nedeljo! 

 Zvonka Drča 
_________________________________________ 

 
 

 

Razpisi 2010 
 

Razpisi 2010 – 18. junija 2010 so bili objavljeni 
razpisi za sofinanciranje različnih investicij na 
kmetijah: 
 
121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za 
naložbe na področju živinoreje in medu, 
121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za 
naložbe na področju novi izzivi (za naložbe, ki 
prispevajo k zmanjševanju škodljivih učinkov 
podnebnih sprememb, obnovljivim virom energije 
in upravljanju z vodo), 
123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in 
gozdarskim proizvodom, 
322 - Obnova in razvoj vasi, 
323 - Ohranjanje in izboljšanje dediščine 
podeželja. 
 

Več informacij najdete na spletni 
strani:http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/ 
  

Zgornji elektronski naslov prikazuje javne razpise. 
18.6.2010 je ARSKTRP objavila veliko razpisov 
za nepovratna sredstva. Veste, da so javni razpisi 
zahtevni, veste da zahtevajo petletno vodenje 
podatkov in obdelavo, veste, da imajo vstopne 
kriterije in.... še veliko zahtevnosti,... premnogim 
popolnoma nedostopni.... Pa kljub temu, ......  

veste, da imamo veliko izkušenj na razpisih 121 in 
tudi drugih....   

  Maja Klemen Cokan 
_________________________________________ 

 

Popis kmetijstva 2010 
  
 

Pričenja se popis kmetijstva 2010 in tudi prve 
težave v zvezi s tem. Precej kmetov kliče na SURS 
ali na KGZS in zavrača sodelovanje v razpisu, zato 
vas ponovno prosimo za pomoč pri izvedbi razpisa. 
Razložite kmetom, da je sodelovanje obvezno po 
Zakonu o državni statistiki in po letnem programu 
statističnega raziskovanja 2010 ter da podatki niso 
namenjeni ničemer drugemu (večina si predstavlja, 
da bo popis osnova za dodatne obdavčitve) 
kot statistiki in prikazu stanja v kmetijstvu!  S 
popisom kmetijstva bomo pridobili podrobne 
podatke o kmetijskih gospodarstvih in o strukturi 
kmetijske proizvodnje, zemljišč, tehnološke 
opremljenosti ter delovne sile na kmetijskih 
gospodarstvih. Podatki iz tega popisa bodo prvič 
primerljivi tudi s predhodnim popisom kmetijskih 
gospodarstev, s čimer bomo dobili vpogled v 
strukturne spremembe v slovenskem kmetijstvu, ki 
so se zgodile v obdobju 2000–2010. 
  

Rezultati popisa, ki bodo poleg trenutnega stanja 
kmetijstva prikazali tudi strukturne spremembe v 
obdobju 2000-2010, bodo velikega pomena za 
nadaljnje usmeritve v kmetijstvu, za pripravo 
strategije in ustreznih ukrepov za vzpodbudo 
kmetijstva. Zato vas še enkrat prosimo, da kmete 
po svojih najboljših močeh seznanite s pomenom, 
ki ga popis ima za razvoj kmetijstva ter jih hkrati 
vzpodbudite, da ne zavračajo popisovalcev.  
 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

 

 
Planinsko društvo Tabor 

 v sodelovanju z Društvom žena in deklet  
in Lovsko družino Tabor 

 
VABI 

 

v soboto, 3. julija in v nedeljo, 4. julija 2010 

na ZAJČEVE DNEVE na Zajčevo kočo. 
 
 

Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli v soboto od 13. ure dalje, v nedeljo pa cel dan. 
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V nedeljo, ob 8. uri, je zbor pohodnikov na Zajčevo kočo pred šolo v Lokah. 
 

Ob tej priložnosti bomo z Lovsko družino Tabor organizirali  
tudi prikaz ročnega načina košnje trave na Šnepovem travniku. 

 

Kosci imamo zbor v nedeljo, ob 9. uri, pri Šnep. 
 

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

Ob 11. uri bo pred kočo kratek nagovor 
ob 30. obletnici Zajčeve koče. 

 

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

 
 

Lovska družina Tabor  
 

prireja veliko  
meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje,  

ki bo 
 v nedeljo, 1. avgusta 2010, s pričetkom ob 9. uri,  

na Lovski koči. 
 

Tekmovalci bodo tekmovali v treh disciplinah: 
glinasti golobi, tarča srnjaka in tarča bežečega merjasca. 

 

Po končanem tekmovanju vas bomo ob prijetni glasbi 
z okusno pijačo in jedačo postregli taborski lovci. 

Lepo vabljeni! 
        

         
 

KMEČKA TRŽNICA V TABORU, 
se bo odvijala 

V NEDELJO, 25. julija 2010, 
od 8. ure dalje, 

na parkirišču župnijske stavbe. 
 
 

                                             Vabi vas 
                                                                                        Čebelarsko društvo Tabor. 

 

 Vse, kar lahko dosežeš brez truda in dela, nima prave vrednosti. (Joseph Addison) 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 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. 
 


