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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
Vročina že pošteno pripeka, nekateri se že 
veselo namakate, drugi odštevate dneve do 
zasluženega dopusta. 
 

Upali smo, da bomo tudi mi veselo in 
sproščeno zakorakali počitnicam naproti z 
mislijo, da smo s skupnimi močmi postorili 
kar se da dobrega in koristnega za našo 
lokalno skupnost. Žal temu ni tako. 
Posamezniki, ki najbolj vpijejo, koliko so 
naredili za dobrobit vseh in se trkajo po prsih,  
po drugi strani (očem javnosti skrito) vztrajno 
spodkopavajo temelje razvoja. Saj poznate 
tisto: volk kožuh menja, narave nikoli… 
 

Škoda torej, da ne vidijo malo dlje od svojega 
praga in malo dlje od »danes«, saj zaradi 
svojih egoističnih interesov negativno 
vplivajo na »jutri« svojih potomcev. Kdo od 
mladih pa, lepo vas prosim, si ob današnjem 
tempu življenja in vseh možnostih, da si 
olajšamo vsakdanje skrbi, želi živeti v 
razvojno neperspektivnem okolju in si po 
nepotrebnem otežkočati življenje (slabe ceste, 

devetletka v sosednji občini, pomanjkanje 
stanovanjskih kapacitet, nizek nivo 
družabnega, kulturnega življenja, 
pomanjkanje izvenšolskih dejavnosti za 
otroke, pomanjkanje delovnih mest…)? 
 

Če ne bo investitorjev, ne bo stanovanjskih, 
poslovnih in drugih kapacitet, ne bo 
poselitvenega prirastka, ne bo možnosti za 
devetletko, ne bo zaposlitvenih priložnosti in 
na koncu: ne bo sredstev, ki bi ostala v naši 
občini in jo bogatila. Ker pa se je nekaterim 
beseda ODŠKODNINA kot črv zajedla v 
možgane in jih vztrajno gloda dneve in noči, 
je žal pač tako. Kljub temu ostajamo 
optimisti, iščemo nove poti do cilja in 
vztrajno gledamo naprej… 
 

Upamo, da boste tudi to številko Novic z 
veseljem prebrali; za tiste pa, ki boste 
dopustovali doma: povzpnite se v taborske 
planine in se naužijte duha globine! 
 

Tatjana Kovče

 

Malce predaha 
 
Spoštovane občanke in občani, 
 

mesec julij je še zadnji malce mirnejši mesec 
pred parlamentarnimi volitvami in tudi moj  

 
namen ni, da bi kalil »politični« mir.  
 

Končno smo pridobili pozitivno mnenje 
ministrstva za spremembo namembnosti 
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zemljišča za namen izgradnje doma 
starejših občanov in oskrbovanih  stanovanj 
ter splošne stanovanjske gradnje na 
površini treh hektarov, žal pa v tej fazi 
nismo dobili pozitivnega mnenja za 
spremembo namembnosti zemljišča izgradnje 
poslovne cone. Izgradnje poslovne cone se 
bomo morali lotiti z izdelavo novih prostorskih 
planov, za katere se je postopek pravkar začel 
in bo zaključen predvidoma v  roku enega leta.   
 
 

Tudi sicer je v občini v zadnjem času opaziti  
precej aktivnosti na področju stanovanjske 
gradnje ter rekonstrukcij cestne infrastrukture. 

Veliko novega se bo videlo naslednji mesec 
tudi v Domu krajanov, o vseh teh novostih in 
rekonstrukciji osnovne šole in vrtca za namene 
devetletke pa v avgustovskem uvodniku.  
 
 

Želim vam prijetne dopustniške dni in da bi 
bila v tem poletju narava darežljiva v darovih 
in skopa z vremenskimi ujmami. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Rekonstrukcija lokalnih cest 
 

Projekt »Mreža lokalnih cest Spodnje 
Savinjske doline«, ki obravnava posodobitev 
obstoječih lokalnih cest se nadaljuje.  
 
 

Že lani smo pričeli z omenjenim projektom, 
torej s I. fazo, ki je zajemala lokalno cesto 
Čeplje-Pondor, katere rekonstrukcija je, kljub 
mnogim težavam, s katerimi smo se pri delu 
srečevali, danes v zaključni fazi.  
 
 

Skupaj z ostalimi občinami Spodnje Savinjske 
doline smo se prijavili na tretji javni razpis 
»Regionalni razvojni programi«.  

Predmet projekta Mreža lokalnih cest SSD II. 
faza pa je danes ureditev lokalne ceste Spodnja 
Hosta - Urankar, odsek Lovska koča - Haler. 
Tudi za drugi del projekta smo v mesecu juliju 
prejeli pozitiven sklep sofinancerja Službe 
vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko. 
 
 

To pomeni, da bomo predvidoma v mesecu 
avgustu že lahko pričeli z deli na omenjeni 
cesti. 

Alenka Kreča 

 

Obvestilo 
 

Obveščamo vas, da krajevni urad v času letnih dopustov od 1. 7. 2008 do 31. 8. 2008 ne bo 
posloval. 
 

                                        Upravna enota Žalec 

 
Utrinek s predavanja  
o balkonskemu cvetju 

 
Čeprav je minilo že nekaj mesecev, od kar ste 
se udeležili predavanja o balkonskem cvetju in 
ste verjetno že vsi na zasluženih počitnicah, bi  
 

 
o tem vseeno rad povedal nekaj besed. Lahko 
rečem, da sem vesel, da se je letos predavanja 
udeležilo kar 49 poslušalcev, ki vas to področje 
zanima. Upam, da ste izvedeli nekaj novih 
novosti in vam v tem času, ko so vaše rastline 
že v polnem razcvetu, tudi koristijo. Povabil bi 
vas še na naslednja predavanja, ki jih bom še 
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pripravljal tudi o drugačnih temah, ter naredil 
kakšno delavnico, kjer se boste lahko tudi sami 
praktično preizkusili.  
 
 

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

Alen Kovačič 
_________________________________________ 
 

Kresovanje čebelarjev 
 
Čebelarsko društvo Tabor, katerega 
ustanovitev sega kar daleč - v leto 1907, je 
resda bolj majhno društvo, vendar zato niso 
nič manj dejavni, oziroma kot bi lahko 
pregovorno rekli 'pridni kot čebelice'. Za vse 
tiste, ki še ne veste, so 26. aprila letos otvorili 
Dom pod Steno (koča na Flinksovem, kot jo 
najbrž nekateri poznate). Kočo so dobili v 
najem od GG Celje in jo, ob pomoči 
prostovoljcev, obnavljali več let. Dela se še 
niso povsem zaključila, vendar je dom že na 
razpolago in 21. junija so organizirali prvo, 
upajmo, da bo postalo tradicionalno, 
kresovanje na prostem. Sicer je bil dogodek 
'malo oglaševan', zato bi lahko rekli, da je bil 
nekakšen preizkus, ki pa je vendarle dobro 
uspel. Najbrž vsi dobro poznamo kres in 
pomen kresne noči, ob pomoči čebelarjev pa 
smo se tega še enkrat spomnili in podoživeli. 
 
 

 
 
Kresnice so deklice, oblečene v bela oblačila, 
ki v kresni noči hodijo od hiše do hiše, pojejo; 
in prosijo za dobro letino in obiskale so nas 
tudi pri Domu pod Steno, vendar tokrat 
predvsem zato, da bi nam povedale marsikaj o 

kresni noči, kako so jo v preteklosti praznovali 
pri nas in drugje. 
 
 

Kresna noč nastopi na poletni solsticij – točno 
takrat, ko je sončna moč v zenitu in je, po 
starih verovanjih najbolj magično obdobje v 
vsem letu, oziroma je eden največjih ognjenih 
praznikov, ki nakazuje začetek obdobja, ko 
začne sončna svetloba pojemati. Takrat svoje 
moči preizkušajo škrati, vile, druga nadnaravna 
bitja; praznik pa je nabit z magijo in 
čarovništvom. Ljudje so verjeli, da življenje 
izhaja iz Sonca in da ima nasploh velik vpliv 
na življenje, zato so hoteli njegovo moč 
ohraniti in jo pomnožiti s pomočjo ognja. Tako 
so ljudje pričeli netiti, kolikor je mogoče blizu 
neba; po hribih in gorah, kresove, da bi sonce 
od njih prejemalo čim več toplote in svetlobe. 
Kres na slovenskem imenujemo janževo, 
šentjanževo, ivanje, ivanovo (zadnje dvoje v 
panonskem območju). 
 
 

Kresna noč je bila pravi čas za nabiranje 
magičnih rastlin in zelišč. Rastline, nabrane to 
noč, imajo posebno moč. Rastline so nabirali 
pred zoro, ko je bila na njih še rosa. Obešali so 
jih na vrata, okna in okrog domov za zaščito. S 
praprotno vodo so se umivali proti boleznim. 
Prav praprotno seme (trosi) ima posebno 
magično moč (mora pa biti nabrano v kresni 
noči med enajsto in dvanajsto uro): če je kdo 
nevede dobil v čevelj praprotno seme na kresni 
večer, je lahko razumel živalsko govorico. 
 
 

Za drugo leto so čebelarji predvsem izrazili 
željo, da bi kresovanju prisostvovalo čim več 
ljudi in nas do takrat pozdravljajo s 
čebelarskim pozdravom 'Naj medi!'. 
 
 

Tadeja Gržina 
_________________________________________ 
 

Ročna košnja Šnepove košenice pri 
Zajčevi koči 

 
V soboto, 5. julija 2008, se je v okviru zajčevih 
dni na Zajčevi koči nad Taborom odvila druga 
ročna košnja Šnepove košenice. Zajčeve dneve 
v organizaciji Planinskega društva Tabor in 
Društva žena in deklet Tabor je v soboto ob 
sodelovanju Lovske družine Tabor tako že v 
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drugo popestril zven brušenja kos in vriski 
zagnanih koscev. Jaso v gozdu oziroma 
košenico v neposredni bližini planinske poti od 
Šnepove domačije proti Zajčevi koči je v 
soboto obiskalo kar nekaj planincev, 
 

 
 

pohodnikov, krajanov in članov lovske družine 
Tabor, ki so bodisi sodelovali ali pa le 
opazovali košnjo. Namen ročne košnje je bil 
prikazati košnjo strmih travnikov na način 
naših dedov in babic, ter obenem opozoriti na 
življenjsko okolje, ki marsikje izginja.  
 
 

Opuščanje pridelave in zaraščanje kmetijskih 
zemljišč sodi med najbolj vidne pokazatelje 
delnega razkroja kulturne krajine. Ta proces ne 
poteka načrtno, temveč stihijsko in enosmerno. 
Kljub temu, da Slovenija že sodi med najbolj 
gozdnate države v Evropi, se na ta način obseg 
gozdnih zemljišč še nadalje povečuje. V drugi 
polovici prejšnjega stoletja je zaradi pospešene 
industrializacije ter zapostavljanja razvoja 
kmetijstva prihajalo do opaznega zaostajanja v 
razvoju, zlasti hribovitih in gorskih območij. 
To je povzročilo množično odseljevanje zlasti 
delovno aktivnega prebivalstva in mladine ter 
opuščanje kmetovanja na težje dostopnih 
terenih. V dobrih tridesetih letih se je število 
prebivalcev v hribovitih območjih (nad 600 m 
nadmorske višine) zmanjšalo za več kot 20 % 
in se še vedno zmanjšuje. Po grobi oceni se v 
Sloveniji zarašča preko 150.000 hektarov 
kmetijskih površin. Samo na področju 
Zasavskega hribovja se je v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja zaraščalo preko 9000 
hektarov nekdanjih travnikov in pašnikov.  
 
 

Med površinami v zaraščanju so tudi številne 
jase v gozdu, imenovane košenice. Če 

hočemo, da bodo take jase ohranjale biotsko 
raznolikost, jih je potrebno redno kositi, da se 
ne zarastejo z gozdnim drevjem in grmovjem. 
Vsako gnojenje z dušičnimi gnojili je 
škodljivo, saj se tako pospešuje le določene 
rastlinske vrste, predvsem trave. Dovolj velike 
in ustrezno negovane košenice, so rastišča 
redkih in zdravilnih rastlin, ki brez redne 
košnje ali paše izginejo. Košenice v gozdu so 
ravno tako biotop številnih vrst metuljev 
(pogrebec, gozdni rjavček, gospica, gozdni 
šahovec in drugi) ter številnih drugih žuželk in 
hroščev. Srnjad in druge živalske vrste najdejo 
na gozdnih košenicah del hrane, ki jo 
potrebujejo za življenje. Za vsakega 
obiskovalca gozda je lahko košenica posebno 
doživetje. Na njej se lahko ob določenih 
obdobjih v letu naužijemo gozdnih plodov, 
naberemo zdravilne rastline ali pa preprosto 
uživamo v ohranjenem naravnem okolju.  
 
 

 

 
Številne košenice so že izginile in postale 
gozd, zato je prav, da storimo vse, kar je v naši 
moči, da jih nekaj ohranimo našim zanamcem. 
Šnepova košenica se je ohranila zaradi 
skrbnega dela nekdanjih lastnikov in sedanjega 
skrbnika. Ko smo se kosci po opravljenem delu 
odpravili na Zajčevo kočo, smo si ob okusnem 
golažu in v sproščenem vzdušju obljubili, da se 
prihodnje leto spet dobimo na Šnepovi 
košenici s kosami v rokah in brusnim kamnom 
za pasom.   

Janez Černec 
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Zajčevi dnevi 
 

V sodelovanju z Društvom žena in deklet 
Občine Tabor smo v soboto, 5. in v nedeljo, 6. 
julija pripravili kulinarični del prireditve, pri 
košnji pa smo uspešno sodelovali z Lovsko 
družino Tabor. Zajčje dobrote so šle za med, 
neutrudne kuharice so se resnično potrudile in 
pripravile pravo kulinarično uživancijo. 
 

 
 

 
Planinsko društvo Tabor 

_________________________________________ 
 

 
Dan državnosti ob Puntarski poti 

 
 

 
 
V sredo, 25. junija, smo se ob 9. uri zbrali pred 
KZ Tabor in po Puntarski poti krenili proti 
Mežnarjevi domačiji, ki predstavlja stičišče 
taborske in braslovške občine. Spremljali so 
nas konjeniki z Gomilskega z zastavami. Pri 
Mežnarjevih je bilo poskrbljeno za krajšo 
proslavo in kulturni program, v katerem so 
sodelovali Moški zbor Kulturnega društva 

Ivan Cankar ter Dramska sekcija Teloh. 
Navzočim sta spregovorila tudi oba mejaša, in 
sicer Vilko Jazbinšek in Marko Balant. Za 
hrano je poskrbelo Turistično društvo Tabor, 
za zabavo pa ansambel A je to. 
 
 

Za vso pomoč in podporo se zahvaljujemo 
gospodarju Mežnarjeve domačije, gospodu 
Pintarju in njegovi družini. 
 
 

Pohoda in proslave se je kljub vročini 
udeležilo veliko pohodnikov z obeh strani 
»malih Trojan«, ki so zadovoljni odhajali proti 
domu. 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 

 
Sprejem najboljših učencev in 

dijakov pri županu 
 
Ob koncu letošnjega šolskega leta je župan 
Vilko Jazbinšek pripravil sprejem za 
odličnjake in odličnjakinje osnovne šole in za 
učenke, učence, dijakinje in dijake, ki so se 
izkazali na različnih tekmovanjih in osvojili 
vidne uspehe. 
 
 

Irena Labohar je osvojila zlato priznanje iz 
zgodovine, zlato priznanje za angleško bralno 
značko, srebrno priznanje za nemško bralno 
značko, bronasto Preglovo priznanje iz kemije 
ter osvojila bralno značko.  
 
 

Matic Lesjak je bil odličen vseh osem let, 
dosegel pa je tudi srebrno in bronasto šolsko 
priznanje na tekmovanju iz zgodovine, 
bronasto Vegovo priznanje iz matematike ter 
bronasto priznanje iz tekmovanja za Veselo 
šolo. 
 
 

Žan Grobler se lahko pohvali z osemletnim 
odličnim uspehom, srebrnim državnim ter 
bronastim šolskim priznanjem iz zgodovine, 
bronastim Stefanovim priznanjem iz fizike, 
bronastim Preglovim priznanjem iz kemije, 
srebrnim priznanjem iz angleške bralne značke 
ter bronastim priznanjem za 3. mesto na 
šolskem tekmovanju iz logike. 
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Taja Gačner je bila vseh osem let 
odličnjakinja, poleg tega pa je dosegla še 
državno srebrno in šolsko bronasto Vegovo 
priznanje iz matematike, bronasto Stefanovo 
priznanje iz fizike, bronasto Preglovo 
priznanje iz kemije, bronasto Proteusovo 
priznanje iz biologije, bronasto priznanje za 
drugo mesto na šolskem tekmovanju iz logike, 
bronasto priznanje iz zgodovine ter zlato 
priznanje iz angleške bralne značke. 
 
 

 

 
Žiga Lukman je dosegel bronasto Vegovo 
priznanje iz znanja matematike in zlato bralno 
značko, poleg tega pa je zasedel 1. mesto v 
kategoriji posameznikov, 1. mesto  na 
področnem tekmovanju ter 6. mesto med 
posamezniki na državnem tekmovanju v plesu. 
 
 

Blaž Kovče je bil vseh osem let odličen 
učenec, osvojil pa je tudi bronasto Vegovo 
priznanje iz matematike, bronasto priznanje iz 
angleškega jezika ter uvrstitev na državno 
tekmovanje, angleško bralno značko, 
slovensko bralno značko. 
 
 

Petra Tekavc je bila osem let odlična učenka, 
dosegla pa je tudi bralno značko, bronasto 
Vegovo priznanje iz znanja matematike, 1. 
mesto na področnem tekmovanju in ravno tako 
1. mesto na državnem tekmovanju v plesu. 
 
 

Tina Jelen je bila odlična učenka vseh osem 
let, udeleževala pa se je tudi šolskih prireditev. 
 
 

Kaja Golavšek je bila osem let odlična 
učenka. 
 
 

Tomaž Močenik obiskuje 9. razred in je učno 
zelo uspešen. Napisal je več literarnih  
prispevkov in prejel regijsko priznanje za 
prispevek na temo SUŠA. Sodeloval je tudi pri 
šolski bralni znački.  
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________  

 
 

Obisk poslanske skupine SDS v 
Celjski regiji 

 
V ponedeljek, 7. julija, se je poslanska skupina 
mudila v Celjski regiji. Pričeli so z novinarsko 
konferenco, ki je bila v Tehnopolisu na 
Kidričevi ulici v Celju. Vodja poslanske 
skupine Jože Tanko je na tiskovni konferenci 
povedal, da poslanska skupina zaključuje 
obiske po bodočih pokrajinah.  
 
Obisk bodoče Celjske pokrajine je že 
štirinajsti. Povedal je, da so obiski za 
poslansko skupino dragocena izkušnja. Župani, 
občinski svetniki, predstavniki gospodarstva in 
člani Slovenske demokratske stranke so 
poslanski skupini predstavili dobre prakse, 
težave, ki jih tarejo in bodoče razvojne 
projekte.  
 

 

 
Vodja poslanske skupine Jože Tanko je 
povedal, da imajo občine težave pri projektih, 
ki segajo čez meje občin. Težko je najti skupne 
rešitve. Zato je potreben vmesni člen, ki bo 
pomenil ustrezno razmejitev med državo in 
lokalno skupnostjo. Potrebujemo pokrajino. 
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Pokrajinski sveti bodo služili poenotenju 
odločanja.  
 
 

Jože Tanko je povedal še, da bodo pokrajine 
imele dovolj sredstev za financiranje razvoja. 
Omogočeno jim bo tudi kandidiranje na 
razpise evropskih skladov. Napovedal je, da bo 
vladajoča koalicija do sredine septembra 
poskusila speljati sprejem svežnja pokrajinske 
zakonodaje in vse moči usmerila v ustanovitev 
pokrajin. Povedal je, da ne bo lahko. Prisotne 
je pozval, da povprašajo poslance iz lokalnih 
okolij kako bodo glasovali. Takoj po 
novinarski konferenci nam je gostitelj, direktor 
Tehnopolisa, predstavil Resolucijski projekt 
Vlade Republike Slovenije: Tehnopolis. Gre 
za evropski center za razvoj zahodnega 
Balkana. Po novinarski konferenci je sledil 
voden ogled CERO-1 (Centra za ravnanje z 
odpadki) in CERO-2 v Celju.  
 
 

Predstavniki PS SDS Franc Sušnik, Dimitrij 
Kovačič, mag. Tomaž Štebe in Franc Pukšič 
so pričeli  z delovnim kosilom v Občini Tabor 
na Lesjakovem ribniku z županom občine 
Braslovče Markom Balantom, podžupanom 
občine Prebold Marjanom Golavškom, 
županom občine Polzela Ljubom Žnidarjem, 
županom občine Tabor Vilijem Jazbinškom, 
podžupanom občine Žalec Danijem 
Zagoričnikom in predsedniki OO SDS 
Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor Vransko, 
Žalec ter člani IO SDS Vransko in Tabor.  
 
Sledil je ogled in predstavitev prenove gradu 
Žovnek, kjer so se srečali z županom in 
podžupanom občine Braslovče ter svetniki 
SDS in člani OO SDS Braslovče. Obiskali so 
domačijo Golob, kjer so se seznanili s 
potekom nadomestne gradnje, ki je sanacija po 
poplavah.  
  

 
Tatjana Kovče 

 
 
 

Pohod konjenice Konjeniškega 
društva Mustang 

 

 
Konjeniško društvo Mustang organizira pohod 
konjenice vsako leto po drugi poti. Letos so se 
zbrali v soboto, 12. julija 2008 in izpred ranča 
Mustang krenili proti Črnemu Vrhu do kmetije 
Hribernik. Tam so doživeli topel sprejem, 
pozdrav pa jim je izrekla direktorica taborske 
občinske uprave, ga. Saša Zidanšek Obreza. 
 
Nato so nadaljevali pot ob Kozici proti 
Presedlam do Zajčeve koče, kjer so imeli 
kosilo. Po počitku so odšli proti Miklavžu ter 
se ustavili pri g. Francu Pošebalu, ki jih je lepo 
sprejel. Konjenica se je nato vračala proti 
Taboru. Spotoma so se še ustavili na domačiji 
svojega zvestega člana g. Milana Blatnika, 
kateremu so voščili ob njegovem rojstnem 
dnevu. Pot so nato zaključili na ranču 
Mustang, ki je bil hkrati tudi cilj pohoda.  
 
 

V pohodu so sodelovala konjeniška društva 
Šmartno ob Paki, Zg. Savinjske doline, 
Tuhinjske doline ter Pohorska, Malteška, 
Savinjska in Šaleška konjenica. Konjeniško 
društvo Mustang se zahvaljuje vsem, ki so 
kakorkoli pomagali pri organizaciji tega 
čudovitega dogodka. 
 

 
 

Silvo Lenko 
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Lovska družina Tabor 
 

 
 

prireja veliko meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje, 
 

ki bo v nedeljo, 3. avgusta 2008, s pričetkom ob 9. uri, na Lovski koči. 
 

Tekmovalci bodo tekmovali v disciplinah: 
 

glinasti golobi, tarča srnjaka, tarča gamsa in tarča bežečega merjasca. 
 
 
 
 

Po končanem tekmovanju vas bomo 
 

 z okusno pijačo in jedačo postregli taborski lovci ob zvokih  
 

ansambla Braneta Klavžarja. 
 
 

Vabijo Vas taborski lovci! 
 
 

 

  

Odličnost in dobrota se ne kažeta v stvareh, ki jih naredimo, pač pa sta del našega značaja.       
(Edwin Hubbel Chapin) 

  
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 17. v mesecu. 


