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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE
Poletje, cvetje, hladno zavetje...
Poletje svoj čas proslavlja,
na naša srca potrka
in nam ponuja svoja vzglavja:
vetra topel piš,
skrivnostne poglede,
cel kup starih viž,
zelenjave polne sklede…

Tatjana
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Počitnice, dopusti, počitnice
Leto se je prevesilo v drugo polovico in zopet
so tu počitnice in dopusti. Učenci, dijaki in
študentje bodo za nekaj časa pospravili učne
pripomočke in se za malo dlje časa predali
poletnemu uživanju, zaposleni v gospodarstvu
in negospodarstvu pa odšli na zaslužene
dopuste. Današnji čas je možnosti nešteto.
Poplave reklam, ki dnevno prihajajo preko
poštnih nabiralnikov ali spleta, nas lahko

popeljejo na katerikoli konec sveta in za
kakršnokoli
ceno:
odvisno
od
žepa
posameznika.
Veliko imamo možnosti tudi za aktiven oddih
doma. Mogoče je sedaj čas, da malo bolj
spoznamo našo lokalno skupnost in njene
znamenitosti in lepote, se odpravimo s
kolesom na krožno vožnjo po dolini ali
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obiščemo bližnji hrib. Mladi so kmalu odkrili
novo odbojkarsko igrišče na mivki v Taboru,
ki je odlično rekreacijsko mesto ob poletnih
večerih.

Kapla. V izdelavi je tudi projekt Hidrološka
študija hudournika Konjščica. Na portalu
imamo razpis za čistilno napravo in še bi lahko
našteval.

Kljub dopustom, poletju in vročini pa naša
lokalna skupnost vseeno deluje. Izvajajo se
projekti, ki bodo izboljšali pogoje bivanja v
naši skupnosti. Sanirajo se plazovi po
lanskoletnem novembrskem neurju, izvajajo se
gradbena dele na cesti Tabor–Loke–Vinogradi
do zaključka – asfaltne prevleke. V izdelavi je
projekt za kanalizacijo naselja Pondor in

Na občini je vedno kdo od zaposlenih, ki vam
bo pomagal rešiti ali svetovati pri problemih.
Na koncu vam še enkrat zaželim čim lepši in
nepozaben dopust, kjerkoli ga boste preživeli.
Naberite si energije in se zdravi vrnite domov.
Anton Grobler, podžupan

________________________________________________________________________________

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčka:
•

1. julija se je v celjski porodnišnici rodil 4.670 g težak in 53 cm velik deček Nai, staršema Petri Grahek
in Samu Dervišiću iz Tabora.

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: info@obcina-tabor.si .
Tatjana Kovče
_____________________________________________________________________________________
Številka: 03201- Ir5/2010
Datum: 7. 4. 2011

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE
TABOR,
ki je bila 4. 4. 2011 ob 18. uri v prostorih
Občine Tabor.

Sejo je sklical župan Vilko Jazbinšek, ki jo je
tudi vodil.
Prisotni: Janko Drča, Janez Mak, Ali Khodary,
Ivan Lukman, Anton Grobler, Jože Cestnik,
Marjana Pustoslemšek, Alen Kovačič
Opravičeno odsoten: /

Občinska uprava: Lilijana Štor Krebs, Vid
Poznič
Nadzorni odbor:, Jurij Strouhal, Gregor
Lukman
Ostali prisotni: /
Novinarji: Utrip (Darko Naraglav)
Predlagan dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti Občinskega
sveta Občine Tabor.
2. Sprejem dnevnega reda 5. redne seje
Občinskega sveta Občine Tabor.
3. Poročilo o izvajanju sklepov 4. redne
seje Občinskega sveta Občine Tabor.
4. Sprejem verodostojnosti zapisnika 4.
redne seje Občinskega sveta Občine
Tabor.
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5. Obravnava in sprejem predloga
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Tabor za
programsko obdobje 2011-2013.
6. Potrditev
predloga
dobitnikov
priznanj Občine Tabor za leto 2011.
7. Sklep o ustanovitvi služnosti za
fotovoltaično elektrarno na parc. št.
1188/6, 1188/7 in 1188/8.
8. Pobude in vprašanja.
K TOČKI 1: Ugotovitev sklepčnosti
Občinskega sveta Občine Tabor.
Župan V. Jazbinšek je pozdravil navzoče člane
OS, NO in OU. Ugotovil je, da je OS
sklepčen, saj so prisotni vsi člani, zato je
predlagal sprejem dnevnega reda.
K TOČKI 2: Sprejem dnevnega reda 5.
redne seje Občinskega sveta Občine Tabor.
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni
red z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8
prisotnih).
K TOČKI 3: Poročilo o izvajanju sklepov 4.
redne seje Občinskega sveta Občine Tabor.
Poročilo o izvajanju sklepov je podala Lilijana
Štor Krebs. Dodatnih vprašanj in razprave s
strani svetnikov ni bilo.
K TOČKI 4: Sprejem verodostojnosti
zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta
Občine Tabor.
OS je sprejel SKLEP:
Občinski svet Občine Tabor potrjuje
verodostojnost zapisnika 4. redne seje
Občinskega sveta Občine Tabor.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0
PROTI (od 8 prisotnih).
K TOČKI 5: Obravnava in sprejem
predloga Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Tabor za programsko
obdobje 2011-2013.
Uvodno obrazložitev sta podala župan Vilko
Jazbinšek in Lilijana Štor Krebs. Pravilnik je
bil dolgo časa v obravnavi, zadnja verzija ima
pozitivno mnenje MKGP. Po sprejemu na OS
se Pravilnik pošlje na MKGP. O vsebini
razpisa bo odločal OGGJSK.
V razpravi so sodelovali: Jože Cestnik se je
zavzel, da ne bi pri dodeljevanju pomoči
izpadli mali in srednje veliki kmetje in postavil
vprašanje, kdo lahko kandidira npr. za
sofinanciranje mlekarne; kmet, kmet z

dopolnilno dejavnostjo ali kmet s.p.. Povedal
je, da je Pravilnik zelo nejasen, zanimalo ga je,
kaj so izvzete pomoči. Županu Vilku
Jazbinšku se zdi Pravilnik kompliciran, čeprav
je usklajen z evropskimi pravili, koliko pa je
življenjski, pa se bo hitro pokazalo v praksi.
Župan je predlagal, da se ga sprejme, saj je
tekla zelo dolga procedura usklajevanja doma
na odboru, kakor tudi na MKGP. Janko Drča,
predsednik Odbora za gospodarstvo, je
povedal, da je Odbor zelo temeljito in dolgo
usklajeval Pravilnik. Glede vprašanja, komu je
namenjena pomoč, pa je bil jasen – malim in
srednje velikim kmetijskim gospodarstvom.
Anton Grobler je podprl Pravilnik, povedal je,
da kmetijsko gospodarstvo, ki kandidira za
pomoč preko EU razpisa, ne more kandirati
tudi za ostala sredstva (republiška ali
občinska), pri tem je navedel svoj primer. O
tem, kje bodo kandidirali, se bodo odločili
kmetje sami.
SKLEP:
Občinski svet Občine Tabor sprejme
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Tabor za programsko
obdobje 2011-2013.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0
PROTI (od 8 prisotnih).
K TOČKI 6: Potrditev predloga dobitnikov
priznanj Občine Tabor za leto 2011.
Janko Drča, ki predseduje KMVVI, je pojasnil
delovanje Komisije pri pripravi predlogov za
priznanja. Komisija je upoštevala predvsem
delo in zasluge za občino v daljšem časovnem
obdobju in pripravila pisni predlog, ki ga
potrjuje OS. Mnenju, da je komisija pri
pripravi predlogov upoštevala zasluge za
občino, se je pridružil tudi Anton Grobler.
Člani OS so pred sejo s strani predlagatelja,
Pevskega društva Tabor, prejeli tudi pisni
preklic predloga za prejemnika priznanja za g.
Staneta Gržino. Pojasnilo k umiku predloga je
podal tudi župan, in sicer, da je to želja
predlaganega. V razpravi je sodeloval tudi Ali
Khodary, ki je vprašal, zakaj ni Komisija
upoštevala pobude za priznanje za go. N.
Topovšek in pojasnil, da ne more glasovati za
predlog za priznanja občine, pa ne zaradi
nasprotovanja predlaganim, ampak zaradi
neupoštevanja omenjene pobude. Alen
Kovačič je povedal, da omenjena pobuda ni
bila sprejeta zaradi premalo razdelane
obrazložitve. Župan je dejal, da bi predlagatelji
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pri obrazložitvah morali upoštevati pogoje
razpisa, iz konkretne obrazložitve pa ni bilo
mogoče razbrati, katere aktivnosti in zasluge
ima za občino, meni pa, da bi gospa morala
dobiti priznanje katere od drugih organizacij.
Župan je člane OS obvestil, da bo podelil tudi
»Priznanje župana«, imena bodo pravočasno
znana. V nadaljevanju, po končani razpravi, je
občinski svet sprejel:
SKLEP I:
Občinski svet Občine Tabor potrjuje, da so
prejemniki »Priznanja Občine Tabor« v
letu 2011 Ivan Hrastnik, Dominik Drnolšek
in Martin Krajnc.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 1 PROTI
(od 8 prisotnih).
SKLEP II:
Občinski svet Občine potrjuje, da je
prejemnik »Srebrna plaketa« v letu 2011
Adolf Laznik.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI
(od 8 prisotnih).
K TOČKI 7: Sklep o ustanovitvi služnosti
za fotovoltaično elektrarno na parc. št.
1188/6, 1188/7 in 1188/8.
Župan je podal informacijo o možnosti
izgradnje fotonapetostne elektrarne na šoli in
Domu krajanov. Ideja je bila že dalj časa
prisotna, navsezadnje tudi potrjena z
občinskim proračunom. Občina je objavila
namero, da odda strešne površine. Nanjo se je
kot edino prijavilo podjetje Bisol. Pogoj
občine za najem površin je zamenjava strešne
kritine na Domu krajanov. Prvotna ideja je
bila, da bi bili sončni kolektorji nameščeni na
strehi šole, prizidka in Domu krajanov. Po
izdelanem elaboratu se je pokazalo, da streha
na šoli ni primerna za nameščanje kolektorjev,
v poštev prideta prizidek k šoli in Dom
krajanov. Izračun je pokazal, da razpoložljive
površine omogočajo izgradnjo 90 KW
elektrarne, se pa investicija v kritino Doma, ki
znaša 42.000 EUR ne more popolnoma
povrniti, zato bi naj razliko 12.000 EUR
občina doplačala. Župan meni, da je kljub
doplačilu ponudba Bisola ugodna, saj dobimo
600 m² nove strehe na Domu krajanov, z
namestitvijo kolektorjev pa se bo ponašala tudi
EKO šola.
V razpravi sta Janko Drča in Jože Cestnik
menila, da lahko služnost za prizidek šoli izda
le javno- zasebni partner. Prizidek bo v last
občine prešel šele po 20 letih, zato občina do
takrat ni pristojna za podeljevanje služnosti.

Janko Drča se je zavzel za to, da je potrebno
predhodno pred podelitvijo služnosti za Dom
krajanov pridobiti pravno mnenje in opozoril,
da se mora ob namestitvi fotovoltaike, proučiti
in upoštevati tudi na vidik požarne varnosti.
Župan se je strinjal s pripombami in predlagal,
da se sprejmeta 2 SKLEPA:
Občinski svet je sprejel SKLEP I:
Občinski svet Občine Tabor je seznanjen z
namenom izgradnje fovoltaične elektrarne.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0
PROTI (od 8 prisotnih).
Občinski svet je sprejel SKLEP II:
Občinski svet Občine Tabor daje soglasje,
da Občinska uprava in župan izpeljeta
postopek za ustanovitev služnosti v skladu z
zakonodajo.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0
PROTI (od 8 prisotnih).
TOČKI 8: Pobude in vprašanja.
- Anton Grobler je OS seznanil, da je
Direkcija za ceste sanirala najbolj
poškodovane dele regionalne ceste v
naselju Pondor, vendar je še vedno zelo
poškodovanih 30 m odsek pred
mostom, ki bi naj bil po zagotovilih
VOC saniran v naslednjem obdobju.
Predlaga, da upravljalec ceste do takrat
postavi vsaj znak »grbine na cesti« in
omeji hitrost.
- Anton Grobler predlaga tudi popravilo
ceste – krpanje asfalta ali postavitev
znaka »grbine na cesti« za lokalno
cesto Loke – Ojstrica, ki je zelo
poškodovana.
- Opozoril je tudi na nujno sanacijo dveh
dreves lip v Pondorju, ki stojita na
javnem dobrem. Ker se ena od njih
suši, predlaga njeno odstranitev, za
drugo pa sanacijo.
- Anton Grobler predlaga OU, da
dopolni interni imenik z vsemi člani
OS, odborov, NO in ga posreduje
članom OS.
- Ivan Lukman je opozoril na problem
odstranitve gozdnega roba nasproti
naselja »Kresnica«, ki je zaradi suhih
vej in razraščenosti čer regionalno
cesto in celo na novo naselje, zelo
nevarno. Župan mu je odgovoril, da je
občina podala že vlogo in čaka na
odgovor Zavoda za gozdove Celje.
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prejšnjega mandata, ki so svetniki tudi
Ali Khodary je OS seznanil, da skupaj
v tem mandatu, je pozval, naj na OU
s Kulturnim društvom Tabor in
dostavijo znake, da se vgravirajo.
Folklorno skupino iz Vranskega
pripravlja večer arabske kulture in
- OS se je seznanil tudi z rekonstrukcijo
– dograditvijo igrišča za vrtec in
folklore, ki bo 11. 6. 2011 v Domu
krajanov Tabor.
gradbenimi deli za prestavitev šolske
knjižnice in s tem pridobitvijo prostora
- Alen Kovačič je postavil vprašanje, ali
za dodatno igralnico za vrtec in nabavo
je res načrtovano igrišče v gozdu ob
opreme multimedijske učilnice.
šoli, kot se veliko govori med ljudmi.
- V odgovoru je župan pojasnil, da je res
Po končani razpravi se je župan zahvalil za
obstajala ideja, da pa ni sprejetih
aktivno sodelovanje pri točkah dnevnega reda
nobenih načrtov. Če ljudje menijo, da
in ob 19.55 zaključil sejo.
gozd ostane (uradno na občino nismo
prejeli nobenega protesta), tudi ne
Zapisal: Vid Poznič
namerava siliti v drugačno varianto. Po
njegovem mnenju pa je škoda, da je se
Vilko Jazbinšek,
gozd zanemarjen in da se ob vedno
župan
večji zaraščenosti gozdov v Sloveniji
in tudi v Občini Tabor, ta gozd ne uredi
v rekreacijske namene.
- Župan je člane OS tudi seznanil, da do
občinskega praznika (6. maj slavnostna seja, 15. maj – Šentjurski
sejem) ni predvidena seja OS. Svetnike
_______________________________________________________________________________
-

Prošnja

Že dolgo, dolgo, me - ni!!
TKSm
_____________________________________

Pogled desnega očesa
zapira mi obzorje drugega očesa!
Ne moreš verjeti v hitrost utripanja
levega ali desnega očesa!
Podaj mi steklo, skozi katerega
sem stopil v tvoje polno že življenje!
Podaj mi roko, ki si mi jo nudila
toliko noči!
Podaj mi misli, ki so le zate,
podaj mi zopet vero v ljubezen!

Stava – nadaljevanje
V prejšnji številki
prispevek »stava«.

TKSm
_________________________________________

Oči
Žareče oči, nagajive in lepe
pozdravljajo turobni dan…
Žareče oči, ki vedo,
da od tebe moram stran,
me pozdravljajo na zadnjo stran- življenja!
Naj ti žarijo
tvoje lepe oči…

Novic

sem

napisal

Gospodična, ki je stavila, se je pač odločila, da
bo shujšala in je stavila. V redu, vendar stavo
je – izgubila!
Stavo sem dobil jaz!!! Prisotni, ki so bili
poleg, so celo komentirali, da je ob tem
njenem hujšanju dobila celo kakšen dekagram
več!
Haha!
TKSm
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Na Kmetiji Laznik bomo za vas odprli vrata
v soboto, 6. 8. 2011, od 9. ure dalje.
Vse vas vljudno vabimo, da nas ponovno obiščete
in si privoščite kakšen domač izdelek.
Nudimo vam: sveže svinjsko meso, domačo pašteto, žolco,
meso za žar, pečenice in prekajene klobase…
Tokrat boste lahko kupili domača jajca, skuto ter krompir.
Informacije: Adi, 041-543-396
Vabljeni!
____________________________________________________________________
Maj, mesec ljubezni…

28. maja sta se poročila Alenka Kreča (naša
sodelavka) iz Tabora in Domen Šmid iz
Čemšenika.

Prav tako 28. maja sta se poročila Barbara
Kovče iz Ojstriške vasi in Toni Ramšak iz
Podvrha.
Obema mladoporočenima paroma želimo vse
dobro na njihovi življenjski poti.
Tatjana Kovče
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Počitniški nogometni avtobus –
Vransko 2011
Od 27. junija 2011 do 1. julija 2011 je potekal
2. »Počitniški nogometni avtobus« - Vransko
2011. Udeležili so se ga otroci od 1. do 5.
razreda osnovnih šol Spodnje Savinjske
doline. Počitniški nogometni avtobus je vozil
od kraja do kraja (Tabor, Prebold, Šempeter,
Braslovče, Trnava, Pihlbirt, Čeplje, Brode,
Vransko), kjer so otroci doma.

Letošnji program je vseboval:
- 2 krat dnevno nogometni trening,
- teme: pomen zdrave in pravilne prehrane,
Fair Play in nogometna pravila, zgodovina
nogometa, nogometni kviz, tuj jezik –
španščina,
- »Gozdovi so naše bogastvo« - obisk gozda
pod vodstvom gozdarjev Gozdarske skupnosti
Vransko,
- »Biomasa« - obisk Energetike Vransko z
ogledom in razlago,
- nastop »Pokaži kaj znaš« v Domu Sv.
Rafaela Vransko,
- ogled in pomen naravne plezalne stene na
Vranskem,
- »Promet in varna vožnja« - ogled Centra
varne vožnje Vransko pod vodstvom
inštruktorja.
Prehranjevali pa smo se v OŠ Vransko –
Tabor, Domu Sv. Rafaela Vransko, v
Restavraciji Lisjak in zaključili s piknikom za
vse, kjer smo si izmenjali vtise in se
pogovarjali o načrtih za naprej. Glavna pri
pikniku pa sta bila: Peter Lapuh ml. in Vesna
Pider.
Na Zaključnem turnirju nas je obiskal župan
občine Vransko Franc Sušnik, ki je s kratkim
govorom otvoril turnir. Počitniški nogometni
avtobus so omogočili: NK Vransko, KIV
Vransko, občine: Tabor, Prebold, Braslovče,

Restavracija »Pri Lisjaku«, Dom Sv. Rafaela
Vransko, Brglez Vransko, Kavarna Vransko,
Marko Kranjc, Vransko, Matija GosakGomark in Gozdarska skupnost Vransko.

Da je kamp potekal odlično, gre zahvala vodji
kampa Marjanu Kozmelju s trenerji Petrom
Fermetom, Juretom Đorđevićem, Jakom
Kozmeljem in organizacijskemu vodji gospe
Mariji Satler. Še posebej pa gospodu Daniju
Jeseniku, predsedniku Nogometnega kluba
Vransko, ki nam je odstopil površine za vadbo.
Marjan Kozmelj,
vodja Počitniškega nogometnega avtobusa
_________________________________________

Kako preživeti na ekološki kmetiji, je
bil naslov ekskurzije ogleda dobrih
praks v soboto,16. 7. 2011, ki smo ga
bili deležni kmetovalci iz Tabora,
Vranskega in Prebolda s KSS Žalec
Potrebe po ekoloških živilih se večajo, ponudbe
ekoloških živil na slovenskem trgu zelo
primanjkuje, kmetje se težko odločajo za ekološko
kmetovanje, ker jih skrbi preživetje. V zimskem
času smo imeli več ekoloških predstavitev,
predavanj, kmetje so izražali potrebo po tem, da v
praksi vidijo kmetije, kjer uspešno preživijo z
ekološkim kmetovanjem. Prav zato smo se odločili
za organizacijo strokovne ekskurzije dobrih praks.
Lahko smo si izmenjali vprašanja in izkušnje z
gostitelji. V jesenskem času bomo s tem
nadaljevali. Razšli smo se z optimizmom, da je
mala kmetija lahko uspešna in odlična zgodba o
uspehu.
Pri Primožu in Polonci Krišelj smo se seznanili s
permakulturo.
Besedo »permakultura« sta skovala Bill Mollison,
avstralski ekolog in njegov študent, David
Holmgren. Je okrajšava za »permanentno
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agrikulturo – trajno kmetijstvo« ali »permanentno
kulturo – trajno kulturo«.
Pri permakulturi gre za načrtovanje človeških
bivališč in sistemov pridelovanja hrane. Je gibanje
za uporabo zemlje (kmetijske in gozdne) in
gradnje, ki si prizadeva za harmoničnost.
Integracija človeških bivališč, mikroklime,
enoletnic in trajnic, živali, zemljišč in vode v
stabilne in plodne skupnosti. Poudarek ni na
posameznih elementih, ampak bolj na odnosih,
zgrajenih med njimi in na načinu, kako jih
postavimo v pokrajino. Ta sinergija je dodatno
poudarjena s posnemanjem vzorcev, ki jih lahko
najdemo v naravi.
Osrednja tema permakulture je oblikovanje sistema
za pridelovanje hrane. Poudarek je na raznoteri
uporabi rastlin in živali, običajih, kot so zastiranje
s slamo, gojenje rastlin na oporah in vključevanje
živali v reciklažo hranil in v pašo plevela.
Druživa Krišelj se ukvarja s pridelovanjem
zelenjave, s prašičerejo in rejo drobnice. Na 1,5 ha
kmetijske zemlje v neposredni bližini nove hiše
(zgrajene iz naravnih materialov: les, izolacija iz
ovčje volne, omet iz gline, ena stena je opečna)
smo videli travniški, vodni, njivski in gozdni
ekosistem, enostavno kmetijsko obdelavo in srečno
družino. Izkoriščanje geotermalne vode, zanimiva
pogonska goriva za traktor in pridelovanje zelišč
na visoki gredi z osnovo prodnikov. Odlično kosilo
nas je okrepilo in nadaljevali smo pot na Brezje.

izkušnjah službovanja na MKGP in ARSKTRP.
Oba sta agronoma, delovna in polna idej. Njuni
trije otroci so spremljevalci pri delu na kmetiji,
zakonca pa samostojna in svobodna pri odločitvah
razvoja njune kmetije na Gorenjskem.

Maja Klemen Cokan,
KGZS – Zavod CE, Izpostava Žalec
_________________________________________

Občinska knjižnica Tabor,
delovni čas: torek, od 14. do 18. ure
Tudi avgusta je še čas, da si med počitnicami s
pravilnimi rešitvami naših knjižnih ugank
prislužite lepe knjižne nagrade. Izpolnjene liste
z rešitvami lahko rešite in oddate v naši
knjižnici v Taboru. Žrebanje bo konec meseca
avgusta. Vljudno vabljeni.

Kmetija Monike in Gregorja Šlibarja, ki smo jo
obiskali zatem, nas je presenetila, ker ni bilo
dejavnosti, katere se zakonca ne bi lotevala.
Ekološki način kmetovanja jima omogoča
Za vas smo pripravili posebno ponudbo
govedoreja, poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo,
počitniškega branja za mladino in odrasle.
visokodebelni sadovnjaki in vse vrste predelav, ki
izhajajo iz osnovnih dejavnosti. Prodaja na tržnici
Renata Novak
in v domači trgovinici zahteva čim večjo pestrost
in ponudbo kupcem, ki jih nikoli ne zmanjka.
Monika in Gregor sta se za kmetovanje odločila po
_______________________________________________________________________________________

V okviru občinskega praznika Tabor
je potekal 1. turnir v namiznem
tenisu
Rezultati turnirja namizni tenis Tabor, 30. 4. 2011:
Za osnovnošolce:
1. mesto: Urh Kovče
2. mesto: Nino Đuranović
3. mesto: Nejc Zorenč

Nagrado naj talent 2011 je osvojila Nika Dobnik.
Nagrado za borbenost Miha Terglav in Anže
Aubreht.
Nagrado za najmlajšega udeleženca je dobil Jošt
Košica. Zahvala sodnikom za sojenje: Roman Kos,
Janko Zorenč, Rok Ledinšek, Aleš Kumer, Tomaž
Petrič.
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Rezultati turnirja namizni tenis Tabor, 2. 5. 2011:

Za občane:
Ženske posamezno:
1. mesto: Neža Kumer,
2. mesto: Nataša Turnšek,
3. mesto: Brigita Baloh.

ŠD Partizan Tabor
_____________________________________

Tabor mladih planincev
Medvodje 2011

Moški posamezno 1. skupina:
1. mesto: Rok Ledinšek,
2. mesto: Roman Kos,
3. mesto: Stane Petrič.
Moški posamezno 2. skupina:
1. mesto: Iztok Dobravc,
2. mesto: Daniel Kovče,
3. mesto: Ignac Gobec.
Moški posamezno 3. skupina:
1. mesto: Anej Kos,
2. mesto: Žiga Baloh,
3. mesto: Igor Donko,
4. mesto: Andi Baloh,
5. mesto: Karel Lebič.

V soboto, 25. 6. 2011, se je 14 mladih planincev
odpravilo na tabor mladih planincev, ki je letos
potekl v Medvodju. Do Medvodju so nas pripeljali
naši gasilci, in sicer iz Kaple in Ojstriške vasi. Po
uri in pol ure vožnje smo prispeli v Medvodje, in
sicer prvi. ☺ Počakali smo še ostala 3 društva, in
sicer PD Luče, PD Ljubno in PD Slivnica pri
Celju. Potem smo se namestili v šotore in odšli na
krajši pohod do Stegovniškega slapa, ki je bil
prekrasen. Ko smo se vrnili iz pohoda, smo imeli
kosilo in po njem smo imeli prosti čas.
Po večerji smo imeli spoznavni večer in razdelili
so nas po skupine, skupine so dobila imena po
živalih, ki živijo v naših gorah in hribih. Na taboru
nas je bilo 75 udeležencev, 21 vodnikov in 2
kuharici. Bilo nas je res veliko zato smo morali
ubogati vodnike. Ampak to je bilo lahko, saj so
vodniki enkratni!

Rezultati dvojic:
1. mesto: Roman Kos – Ignac Gobec,
2. mesto: Janko Zorenč – Danijel Kovče,
3. mesto: Aleš Kumer – Igor Donko.
Zahvala gospodu županu Jazbinšku za
otvoritev turnirja. Sponzor turnirja: trgovina
Brglez Tabor, kmetija Ledinšek Gomilsko.
V nedeljo smo se starejši odpravili na Stegovnik
(1692m), mlajši pa na planino Javornik (1550m).
Pot do Stegovnika je bila strma in dolga, ampak mi
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smo jo z lahkoto premagali. V ponedeljek smo
imeli predavanja iz planinske šole, zvečer ob
tabornem ognju pa smo imeli prireditev
»Medvodje ima talent«. Ampak starejši smo morali
zgodaj spat, ker smo imeli bujenje naslednje jutro
že ob pol šestih. Odšli smo namreč na Košuto, ki je
najdaljša gorska veriga na Slovenskem in meri kar
10 km. Mi smo prehodili 5 km in osvojili 2 vrhova,
in sicer Veliki vrh (2088m) in Kladivo (2094m).
Mlajši so se odpravili na planino Dolga njiva
(1600m).
V sredo pa smo imeli orientacijsko tekmovanje in
prosto popoldne. V četrtek pa smo se odpeljali v
Bohinj, kjer smo šli v pustolovski park. V njem
smo izredno uživali, ker pa se po treh urah plezanja
utrudiš in postaneš lačen, nam je vodnik Peter
spekel čevapčiče, hrenovke, ražnjiče in bučke ter
tako pripravil piknik.

V petek so se izkušeni udeleženci odpravili na
Storžič (2132m); pot je vodila skozi žrelo, kjer je
zelo nevarno, ampak vsak je imel samovarovalni
pas in čelado. Tisti manj izkušeni pa smo se
odpravili na Tolsti vrh (1725m). Pot je vodila
skozi gozd in travnike. Imeli smo se SUPER!
In prišla je žalostna sobota. Spakirali smo si
kovčke in zložili spalne vreče, pospravili šotor,
poiskali izgubljene stvari, se poslovili od
prijateljev in se odpeljali domov. Za prevoz hvala
PGD Kapla – Pondor in PGD Ojstriška vas-Tabor,
zahvala pa tudi vsem sponzorjem, ki so nam
kakorkoli pomagali, da smo imenitno preživeli
teden.
IMELI SMO SE ENKRATNO !! ☺
Irena Marko,
Planinsko društvo Tabor

Tovariško srečanje na Vrheh
Šentjurčani smo z Zasavci med vojno zelo tesno
sodelovali. Ni bilo pomembno, od kje smo
prihajali, pomemben je bil skupen boj proti
okupatorju in lepša prihodnost. Leta so tekla,
prijateljske in tovariške vezi pa so se krepile in
ohranjale. Tudi zato smo se odzvali vabilu in se v
soboto, 9. julija 2011, pri brunarici na Vrheh,
udeležili tradicionalnega srečanja borcev in
prijateljev NOB. Poudarek je bil na 70. obletnici
ustanovitve 1. trboveljske čete (12. julija 1941) in
70. obletnice ustanovitve OF.

Vse zbrane je nagovorila predsednica Združenja
borcev za vrednote NOB Trbovlje, tovarišica Mari
Govejšek, predsednik Zveze združenj borcev za
vrednote NOB Slovenije, tovariš Janez Stanovnik
ter župan Občine Trbovlje, gospod Vili Treven. V
kulturnem programu so sodelovali pevci Moškega
pevskega zbora upokojencev in Kulturnega društva
Dobrna, zbrane pa je zabaval ansambel Sever iz
Kamnika.
Vsi zbrani smo v dolino odhajali z mislijo, da se
grozote 2. svetovne vojne ne smejo nikoli več
ponoviti in z zavestjo, da je bil upor edina pravilna
pot, ki je vodila do osvoboditve.
S tovariškimi pozdravi!
Združenje borcev za vrednote NOB Žalec,
Krajevni odbor Tabor
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Dan državnosti na »malih Trojanah«
Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se
ga praznuje 25. junija. Ta dan je v Sloveniji dela
prost dan. Takrat obeležujemo spomin na 25. junij
1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna.
Na ta dan je bila sprejeta Deklaracija o
neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina
o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Vsako
leto na predvečer praznika poteka praznovanje na
Trgu republike v Ljubljani.
V Občini Tabor in Braslovče ta dan vsako leto
obeležimo s srečanjem na domačiji Mežnar, kjer
nas gostoljubno sprejmejo in si zaslužijo našo
hvaležnost. Letos smo se Taborčani in Braslovčani
srečali na proslavi v organizaciji Turističnega
društva Gomilsko.
Na začetku je vse pohodnike pozdravila
predsednica TD Gomilsko Božena Kosu.
Pohodnike sta nato pozdravila župana Občine
Braslovče Branimir Strojanšek in župan Občine
Tabor Vilko Jazbinšek.

Nada Žura
_________________________________________

Šnepova košnja 2011
V okviru Zajčevih dni na Zajčevi koči smo 2. julija
člani Planinskega društva Tabor in člani Lovske
družine Tabor letos že petič organizirali ročno
košnjo Šnepove košenice. V soboto popoldan se je
na gozdni jasi v bližini Zajčeve koče zbralo 16
koscev ter precejšnje število gledalcev. Kot vsako
leto doslej smo bili deležni podpore družine
Zaberložnik ter članic Planinskega društva, ki so
družno skrbeli za to, da med kosci ni bilo žejnih in
lačnih udeležencev, za kar se jim ob tej priliki
najlepše zahvaljujem.

Tatjana Kovče
_________________________________________

Slavko Čuk je praznoval
Prav na dan Slavkovega 91. rojstnega dne so mu
prišli voščit za njegov jubilej podžupan Občine
Tabor Anton Grobler, predsednik Društva
upokojencev Tabor Milan Blatnik ter predsednica
RK Tabor Marica Miklavc.
Kljub visoki starosti je Slavkov spomin še zelo
mladosten, kar potrjuje s svojo vedrino in velikim
optimizmom do življenja. Še vedno se veliko
giblje, poklepeta s sovaščani in zelo rad obiskuje
toplice.

Pri vsakoletni košnji Šnepove košenice
poudarjamo, da gre na eni strani za dejanje, s
katerim želimo poudariti pomen ohranjanja
košenic kot izjemnega življenjskega okolja v
smislu ohranjanja ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst, ter na drugi strani za prikaz ročnega
opravila naših prednikov. Ročna košnja je v
preteklosti
predstavljala
zahtevno
kmečko
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opravilo, ki so ga z medsebojno pomočjo hribovski
kmetje opravljali na občutno večjih površinah kot
jih strojno opravljajo danes. Vzroki zaraščanja
hribovskih kmetij v zadnjih 50 letih so različni,
gotovo pa med njih sodi dejstvo, da je kmečka
pridelava v hribovskih predelih zahtevna in kot
taka nekonkurenčna kmetijski proizvodnji v dolini.

košnje je bila ta, da smo prvič kosili na „ počez“.
In če sem v prejšnjih letih, ko smo kosili od
najvišje točke proti najnižji ugotavljal, da je v
prednosti tisti kosec, ki je gibčen v križu oziroma v
predklonu, sem v letošnjem letu, ko smo kosili na
počez ugotovil, da sploh ni tako slabo, če si na
kratkih nogah.

Opuščanje košnje strmih in zahtevnih terenov, ki
jih je človek pred davnimi leti že iztrgal gozdu,
pomeni ponovno zaraščanje teh površin, izgubo
kmetijske zemlje ter nenazadnje izgubo kulturne
krajine, ki jo je slovenski človek oblikoval skozi
stoletja. V okviru gospodarske krize je zaraščanje
kmetijskih površin dobilo tudi novo dimenzijo. Po
nekaterih podatkih je Slovenija v letu 1993
premogla 78% samooskrbe s hrano. V letu 2011 ta
oskrba znaša samo še 40 – 50% in smo na repu
evropskih držav glede na samooskrbo s hrano.

Po opravljenem delu smo se odpravili na Zajčevo
kočo na odličen golaž izpod kuhalnice mojstra
Danija ter prijazno gostoljubje planincev na
Zajčevi koči. Da smo se kosci med seboj
prepoznali, smo poskrbeli člani LD Tabor ter
podjetje EGIS, d.o.o.. In ko smo proti večeru
zapuščali Zajčevo kočo, smo polni vtisov
prijetnega poletnega druženja sklenili , da se drugo
leto spet srečamo.
Janez Černec,
LD Tabor
_________________________________________

Gospodarska kriza je nakazala pasti globalizacije,
med katere zagotovo sodi tudi oskrba s hrano in z
njo povezano umno ravnanje s kmetijskimi
zemljišči. Če smo slovenski potrošniki pri globalni
proizvodnji in rabi neobnovljivih virov energije
brez moči, je s hrano, ki je neprimerno bolj
pomembna za naš obstoj, drugače. Če bomo kot
potrošniki znali izbrati zdravo in doma pridelano
hrano, bomo s tem pripomogli ohranjati tudi
slovenske hribovske kmetije in kulturno krajino. Z
rabo doma pridelane zdrave hrane bomo posredno
pomagali pridelovati hrano tudi tam, kjer se po
logiki kapitala ne izplača. Dodana vrednost
ohranjanja neintenzivne in sonaravne hribovske
kmetijske proizvodnje pa bo na dolgi rok
ohranjeno okolje, biotska pestrost ter nenazadnje
ohranjena kulturna krajina, ki ima v sebi tudi
turistični potencial.

Po zajcih je dišalo
Minilo je že sedem let, ko je naša ideja o skupni
organizaciji Zajčevih dni, padla na plodna tla pri
Planinskem društvu Tabor. Nekaj kasneje se nam
je pridružila še Lovska družina Tabor s košnjo na
Šnepovi košenici, tako da se je sodelovanje še
razširilo. Letos so se že sedmič odvijali Zajčevi
dnevi na Zajčevi koči.
Letošnja ponudba je bil zajčji paprikaš in ocvrt
zajec s prilogo. Izkušnje so namreč pokazale, da je
po »pohanem« zajčku največje povpraševanje in
da ta najbolj slastno tekne. Za vse tiste, ki pa imajo
raje ocvrtega piščanca, pa smo pripravile tudi tega.
Ponudbo smo popestrile tudi s tradicionalno
domači kruhom, potico in letos prvič tudi
borovničevim in češnjevim zavitkom.
Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, tako da je bilo
nepričakovano veliko obiskovalcev. Ugotavljamo,
da moramo za osme tradicionalne Zajčeve dni
nabaviti še več zajcev, da bomo lahko s ponudbo
zadostili vsem gostom.
Veseli nas, da je prireditev tako odmevna.
Zahvaljujemo se Planinskemu društvu za zgledno
sodelovanje.
Društvo žena in deklet občine Tabor

Pri košnji Šnepove košenice se vsako leto srečamo
s kakšno zanimivostjo. Letos jih je bilo več. Pa naj
omenim, da se nam je letos na košnji pridružil do
sedaj najmlajši kosec, vnuk našega gostitelja
Franca Zaberložnika, ki šteje komaj enajst let in
koso odlično obvlada. Druga posebnost letošnje
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Čebelarsko društvo Tabor
v sodelovanju z Turističnim društvom Tabor

PRIREJA PRIKAZ TOČENJA MEDU,
30. julija 2011, ob 10. uri.
Prikaz bo v Darkovem čebelnjaku v Klovnu.
Organizator bo poskrbel, da udeleženci ne bodo izpostavljeni čebeljim pikom. Vendar kljub temu prosimo,
da si osebe, ki so preobčutljive ali alergične na čebelji pik priskrbijo ustrezno zaščito, oziroma se ne
udeležijo predstavitve!
Udeleženci bodo lahko poskusili kostanjev med.

NAJ MEDI!
Informacije: tel. št. 031 766 533.
Čebelarsko društvo Tabor

Agrarna vaška skupnost Ojstriška vas
VABI

VSE PREBIVALCE OJSTRIŠKE VASI NA SREČANJE - PIKNIK,
ki bo v soboto, 6. avgusta 2011, ob 17. uri
pod nekdanjim Cukalovim kozolcem.
Če želite, lahko prinesete s seboj kaj sladkega in obvezno obilo dobre volje.
Vljudno vabljeni!

Lovska družina Tabor

prireja veliko
meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje za
prehodni pokal Občine Tabor,
ki bo
v nedeljo, 7. avgusta 2011, 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.
Vabljeni!
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PRIREDITVE V JULIJU IN AVGUSTU
sobota, 30. julij, ob 10. uri
PRIKAZ TOČENJA MEDU
Darkov čebelnjak v Klovnu
(Čebelarsko društvo in TD Tabor, 031 766 533)

nedelja, 31. julij, ob 8. uri
KMEČKA TRŽNICA
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

nedelja, 7. avgust 2011, ob 9. uri
MEDDRUŽINSKO LOVSKO STRELSKO TEKMOVANJE
Lovska koča
(Lovska družina Tabor, 031 524 111)

nedelja, 28. avgust, ob 8. uri
KMEČKA TRŽNICA
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

Ne ustavljaj se, da bi nabiral cvetje. Hodi naprej in rože bodo ves čas ob tvoji poti.
(Tagore)
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. Občinsko glasilo ni
namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije.
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.
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