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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
Avgust jemlje slovo, grozdje in »češplje«   se 
vztrajno barvajo…pa tudi  zadnji čas je za pečeno 
koruzo.  
 
Čisto malo še, ko se bo oglasil šolski zvonec in 
oznanil, da je počitnic zares konec. To sicer ne 
velja za tiste »ta pridne« študente, ki bodo proste 
dni vlekli vse tja do oktobra, mi pa jim bomo 
zavidali mladostno brezskrbnost in lenarjenje. 
 
Tudi občinska uprava z županom na čelu je v 
glavnem že zaključila z letnimi dopusti in se tako 
polna moči in elana podaja novim izzivom naproti. 
 
To jesen nas čaka ogromno pomembnih nalog in 
aktivnosti. Pa tudi finančni del poslovanja bo prav 
živahen. 

 
Projektirali bomo devetletko, pristopili k drugi fazi 
projekta »Mreža lokalnih cest Spodnje Savinjske 
doline«, vzpostavili vstopno informacijsko točko 
Tabor v Domu krajanov v okviru projekta 
»Ekomuzej«, zaključili s prvo fazo prenove Doma 
krajanov in športnikom predali v uporabo nove 
tuširnice in še kaj. Na dolgu imamo tudi še nekaj 
rekonstrukcij cestne infrastrukture, tako da nam  ne 
bo prav nič dolg čas. 
 
Zdaj pa preberite novice in se povzpnite na sam 
vrh Krvavice, saj do prihodnjič, ko se vidimo, zna 
biti že gosta megla… 
 

Tatjana Kovče

 

 

Volimo po vesti 
 
Zarohneli so obiralni stroji, še nekaj dni in 
ponovno se bodo odprla šolska vrata. Jutranje 
meglice nakazujejo slovo poletja in prihod jeseni. 
Žal, se tudi letos poletje poslavlja z močnimi 
nevihtami, katerih značilnost sta močan veter in 
toča. V zavetju Zasavskega hribovja smo jo tudi 
letos srečno odnesli, zagotovo pa vsi sočustvujemo 
z ostalimi predeli Slovenije, ki te sreče niso imeli.  
 
Upajmo tudi na darežljivo jesen, ki bo tudi v delu 
občinskih organov zelo plodna. Lotili se bomo kar  

 
 
nekaj pomembnih projektov, ki bodo rezultate 
izkazali že prihodnjo jesen. Že v tem mesecu smo 
startali z novim občinskim prostorskim načrtom 
OPN, ki bo prvi samostojni prostorski akt naše 
občine. Ker je bilo veliko že opravljenega pri 
izdelavi strategije prostorskega razvoja občine, 
pričakujem sprejem OPN do konca leta 2009. 
Hkrati z generalnim prostorskim načrtom bo v 
izdelavi tudi občinski podrobni prostorski načrt 
OPPN za področje Tabor jug, kjer naj bi zrasel 
dom starejših, oskrbovana stanovanja ter naselje 
stanovanjskih hiš. Zaključek tega OPPN 
načrtujemo zgodaj spomladi 2009, ko bi se lahko 
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začela tudi gradnja. Na prvi jesenski seji bo 
občinski svet tudi obravnaval projekt uvedbe 
devetletke v Taboru v šolskem letu 2009-10, kar 
naj bi tudi predstavljalo vrhunec mandata te 
sestave občinskega sveta. Žal pa se odmika projekt 
ureditve kanalizacije skozi Ojstriško vas ter 
izgradnja centralne čistilne naprave. Ker nismo 
pridobili vseh služnosti za gradnjo kanalizacije 
skozi Ojstriško vas, smo prisiljeni spremeniti 
koncept čiščenja in odvajanja odpadnih voda. 
Stalno spreminjanje trase poteka primarnega voda 
namreč požre preveč sredstev, zato smo se odločili, 
da se ponovno lotimo pridobivanja služnosti s 
ponudbo odškodnin, ki bodo ocenjene preko 
pooblaščenega cenilca. Ker moramo upoštevati 
pravilo enakosti pred zakonom, bomo v 
naslednjem mesecu ponudili odškodnino tudi 
tistim občanom, ki so že privolili v brezplačno 
služnost. Izkazalo se je namreč, da interes zasebne 
lastnine prevladuje nad javnim interesom 
urejevanje skupne problematike kanalizacije. 
Zaradi tega bodo vsa nova naselja opremljena z 
lastnimi malimi čistilnimi napravami, kar bo 
močno dvignilo raven njihovega ekološkega stanja.  
 
Žal pa prav neurejenost kanalizacije iz preteklosti 
pri gradnji novih naselij tudi povzroča precej težav, 
saj graditelji na vseh lokacijah naletijo na množico 

neevidentiranih grezničnih iztokov in meteornih 
voda. Pred kratkim je večkrat prišlo zaradi 
prekinitev odtoka meteornih voda na lokaciji Tabor 
center ter celo zalitja stanovanjskih objektov ter 
posledično očitkov, da je za to odgovorna občina 
kot organ, ki dovoljuje gradnjo. Občinski organi so 
se seveda takoj vključili v reševanje problematike, 
toda odgovornosti ne morejo prevzemati, saj 
gradbena dovoljenja izdaja upravna enota v okviru 
ministrstva za okolje in prostor, ki izvaja tudi vse 
inšpekcijske aktivnosti. V takšni primerih prihaja 
seveda tudi do odškodninskih zahtevkov, ki se 
presojajo predvsem z vidika upoštevanja gradbenih 
dovoljenj.  
 
Ker pa se tudi jesen hitro prevesi v zimo, bodi 
dovolj jesenskih načrtov, seveda pa vsakdanjik 
nalaga obilico rednih obveznosti in upam da bodo 
občinski organi delovali kot zadovoljiv servis vam 
– občankam in občanom, ki pa vendarle imate tudi 
eno veliko dolžnost. S svojim glasom na prihodnjih 
parlamentarnih volitvah boste posredno vplivali na 
marsikatere pogoje, ki vplivajo na razvojne 
možnosti občine v kateri živimo. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

 
O  B  V  E  S  T  I  L  O 
o nameščanju plakatov  

v času rednih volitev poslancev v 
Državni zbor  RS 

 

 
Občina Tabor ponuja organizatorjem volilne 
kampanje za volitve poslancev v Državni zbor RS: 
 

Na območju Občine Tabor je na voljo 6 uradnih 
plakatnih mest. 
 

1. Organizatorji, ki vodijo volilno kampanjo 
imajo možnost plakatirati brezplačno, na 
vsakem od plakatnih mest. Na vsakem 
plakatnem mestu je možnost največ enega 
plakata ene stranke v velikosti 50x70 cm. Za 
plakate, večje od navedene velikosti, Občina 
Tabor zaradi omejenosti velikosti plakatnih 
mest ne more zagotoviti, da bodo popolnoma 
vidni. 

 

2. Na uradnem plakatnem mestu je dovoljeno 
plakatiranje samo tistih plakatov, ki imajo žig 
Občine Tabor.  

 

3. Organizator plakatiranja je dolžan dostaviti 
plakate na Občino Tabor, kjer bomo poskrbeli 

za žigosanje, plakatiranje in odstranjevanje 
plakatov. 

 

4. Občina Tabor bo izobesila plakate najkasneje 
24 ur po dostavi. 

 

5. Vrstni red plakatiranja plakatov na 
posameznem uradnem plakatnem mestu je 
odvisen od časa dostave plakatov na Občino 
Tabor po načelu »prvi – prvo mesto, drugi – 
drugo mesto«... Ko je plakatno mesto 
zasedeno, se na to plakatno mesto ne more več 
plakatirati. Neizobešeni in predloženi plakati 
so v čakalni vrsti, do sprostitve prostora na 
plakatnem mestu. 

 

6. Za uničenje plakatov občina ne odgovarja. 
Uničene plakate bo občina odstranjevala sproti 
in jih nadomestila z novimi, če bodo le-ti na 
občini na zalogi, če na dan odstranitve uničenih 
plakatov, nadomestnih plakatov ne bo, bo 
občina zapolnila prostor s plakati stranke v 
čakalni vrsti. Šteje se, da je plakat uničen, ko je 
zaradi vremenskih neprilik in človeškega 
faktorja izgubil prvotno obliko (porisani 
plakati, strgani plakati…). 

 

7. Nameščanje plakatov na neuradnih mestih je  
dovoljeno samo po predhodni pridobitvi 
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soglasja lastnika objekta ali zemljišča, kjer se 
plakat namešča. 

 
Tatjana Kovče 

_________________________________________ 
 

Telefonska govorilnica 
 
Cenjene občanke in občane obveščamo, da se 
lahko ponovno poslužujejo telefonske govorilnice 
družbe Telekom, d.d., ki je od 25. avgusta 2008 
nameščena na južni fasadi občinske stavbe in tako 
dostopna 24 ur na dan.  
 

Kartice za pogovore lahko kupite na Pošti Tabor v 
času poslovanja. 
 

 
 

Saša Zidanšek Obreza 
________________________________ 

 

Most čez Bolsko 
 
Začela so se težko pričakovana dela z gradnjo 
nadomestnega mostu čez Bolsko. Nadomestni most 
je že zgrajen in tako nam omogoča neoviran 
prehod. 
 

 
 

Gradnja novega mostu bo trajala predvidoma 
do 30. aprila 2009. 

Alenka Kreča 

Obvestilo 
 
Od ponedeljka, 18. avgusta 2008, je zaradi 
rekonstrukcije na lokalni cesti Spodnja Hosta -
Urankar, odsek Lovska koča - Haler, moten 
promet.  
 

Dela za prvi del odseka bodo potekala  predvidoma 
do sredine septembra. Drugi del rekonstrukcije 
omenjene lokalne ceste pa se bo predvidoma 
nadaljeval v mesecu marcu 2009. 
 
Krajane prosimo za strpnost in razumevanje, saj 
bodo na omenjenem odseku, na dan asfaltiranja 
tudi občasne popolne zapore.  
 

Alenka Kreča 
________________________________ 
 
 

VSEM ŠOLARJEM IN STARŠEM 
1. šolski dan in prometna varnost 

 
Kljub temu, da nas do prvega septembra loči le še 
nekaj dni, pa intenzivne priprave v smislu 
zagotavljanja varne poti v šolo že potekajo. 
 

Posebna pozornost naj velja prvošolčkom- 
začetnikom, ki prvič stopajo na šolske poti in zato 
še ne poznajo vseh nevarnosti v prometu. Pa tudi 
ostali učenci, ki se razposajeni vračajo s počitnic, 
naj skupaj s starši ponovijo prometna pravila! 
 

Občinska uprava bo tako kot vsa leta doslej 
zagotovila dovolj odsevnikov in rumenih rutic za 
mlade nadobudneže, ki vstopajo v prvi razred 
osnovne šole ter poskrbela za ustrezne označevalne 
table šolskih poti. Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Tabor je pregledal šolske 
poti in preučil prometno situacijo v šolskem 
okolišu. 
 

Za varnost  in ustrezna navodila voznikom in 
drugim udeležencem cestnega prometa, bodo poleg 
policistov poskrbeli tudi lokalni prostovoljci ter 
člani Združenja šoferjev in avtomehanikov, zato 
prosimo, da jih dosledno upoštevate, predvsem pa 
bodite strpni, pozorni in varni udeleženci v 
prometu! 
 

Saša Zidanšek Obreza 
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Dragi starši! 
 

Počitnice se bližajo koncu in 1. septembra 2008 se 
bo znova pričel pouk. Da bi bili prvi dnevi čim bolj 
sproščeni, smo vam pripravili nekaj informacij. 
 

 V šolskem letu 2008/09 bomo na podružnični 
šoli v Taboru pričeli s poukom ob 8.15. 
Razporeditev ur pouka bodo dobili učenci prvi 
dan pouka. 

 Prvi dan bo pouk trajal od 8.15 do 12. ure. 
Takoj po končanem pouku bodo organizirani 
prevozi domov. 

 Vozni red in relacije šolskih prevozov bodo 
učenci prejeli prve dni pouka. 
 

Branko Šketa,  
vodja POŠ Tabor 

________________________________ 
 

Utrinek  iz taborskega vrtca 
 

 
 
Kljub počitnicam je v vrtcu Tabor živahno. 
Otroci pod budnim očesom vzgojiteljic pridno 
ustvarjajo. 

 
Tatjana Kovče 

________________________________ 
 

Pogoji za pridobitev štipendije 
slovenske vojske 

 
Štipendija se lahko podeli  prosilcem za 

1. poklicno delo v vojski 
2. vojaško službo v rezervni sestavi SV, 

 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje : 
 
 
 

 
1. STAROST 

- dijak ob vpisu v 1.letnik srednje 
šole ne sme biti starejši od 18 let 

- študent ob vpisu v 1.letnik višje 
oziroma visokošolskega 
izobraževanja ne sme biti starejši 
od 22 let. 

2.  so TELESNO IN DUŠEVNO 
SPOSOBNI ZA POKLICNO DELO V 
SLOVENSKI VOJSKI  

(opomba: se ugotovi z zdravniškim 
pregledom v izbranem ZD; sem ne štejemo 
preverjanja gibalnih sposobnosti) 

3. so VARNOSTNO PREVERJENI in za 
njih ne obstaja varnostni zadržek 

4. so DRŽAVLJANI REPUBLIKE 
SLOVENIJE in nimajo dvojnega 
državljanstva 

5. NISO PRAVNOMOČNO OBSOJENI ZA 
KAZNIVO DEJANJE, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in da niso obsojeni na 
nepogojno kazen za kakšno drugo kaznivo 
dejanje v trajanju več kot 3 mesecev 

6. PO KONČANEM ŠOLANJU VAM 
NUDIMO: 

• Zanesljivo službo,z redno plačo ali 
• Pogodbeno opravljanje vojaške 

službe 
• 24 urno nezgodno 

zavarovanje,urejene delovne 
pogoje,možnost dopolnilnega 
izobraževanja in napredovanja. 

 
Informativni zneski na dan 
01.08.2008: 

• Dijak do 194 EUR 
• Študent do 306 EUR 

 
Dodatne informacije: 
Izpostava za obrambo Velenje, 
Kopališka 3,tel. 035871777 
Pisarna Žalec tel. 035715266 
Brezplačna tel.št. 080 13 22 
Spletna stran: www.slovenskavojska.si 
 
Zadnji rok za prijave je 09.09.2008. 
 

Bojan Završnik 
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Spoštovane volivke, spoštovani volivci! 
 
Sem Dragica Sternad Pražnikar, kandidatka na 
letošnjih državnozborskih volitvah. Z geslom :« 
MLADA MOČ, V AKCIJO!« Želim povezati 
tradicijo zdravega podeželskega okolja z 
mladostno energijo, novimi idejami in trdno 
zavezanostjo k izpolnitvi ciljev. 

Z možem Boštjanom in dvema otrokoma, 
skoraj štiri letnim Borom in šest mesečno Ajdo,  
smo si na Bregu pri Polzeli  ustvarili dom in 
vzljubili zeleno savinjsko dolino. Družina mi 
pomeni zelo veliko in dejstvo, da je naš dom ravno 
tukaj, v objemu savinjske doline me navdaja s 
srečo in daje občutek varnosti. Hkrati se zavedam, 
da stvari niso same po sebi umevne. Po karakterju 
sem borka, ki s trmo in znanjem vedno poskušam 
premikati stvari v smeri napredka in razvoja, a ne 
za vsako ceno, predvsem v sozvočju z naravo in 
okoljem v katerem bivamo.   

Po izobrazbi sem univerzitetna 
diplomirana literarna komparativistka. Zaposlena 
sem v Službi vlade  za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko, kjer sem opravljala delo vodje 
kabineta ministra in službe za odnose z javnostmi 
in promocijo. Trenutno sem na porodniškem 
dopustu. 

Pomembni segment mojega  programa je 
izboljšanje cestne in ostale prometne infrastrukture 
in s tem zagotavljanje enakih oz. primerljivih 
pogojev na področju vse Slovenije. V okviru 
mojega dela v Službi vlade za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko, sem si močno prizadevala 
za projekt »Mreža  lokalnih cest spodnje savinjske 
doline«, ki pomeni  za občine Prebold, Tabor, 
Vransko, Braslovče in Žalec velik napredek. Za ta 
področja je sodobna cestna  infrastruktura izjemno 
pomembna, vendar pa je pri tem bistveno 
upoštevati številne okoljske in družbene dejavnike, 
ki pa  v tem delu savinjske doline kažejo na to, da 
je nujno obnavljati, posodabljati in opremljati s 
kolesarskimi potmi in pločniki lokalne in 
regionalne ceste, kar bo pospešilo razvoj turizma, 
nove tržne priložnosti, predvsem pa boljšo 
povezanost področja. Umestitev trase t.i. »3. 
razvojne osi«-trase hitre ceste, pa v to okolje po 
mojem mnenju nikakor ne sodi, ker bi trajno 
zasekala v krajino in med ljudi! Zato si bom 
prizadevala, da se proučijo druge možne variante 
in rešitve te trase.  
 
Z vašo pomočjo si želim zavzemati za čisto, 
zdravo, zeleno savinjsko dolino, brez dodatnih 
virov onesnaževanja, za visoko osveščenost ljudi 
glede energetske varčnosti, za spodbujanje 
drobnega gospodarstva in turizma, za enake 
možnosti žensk v vseh sferah družbe, za 
zagotovitev različnih oblik varstva za otroke, ki 
bodo dostopne vsem mladim družinam… V času 
neusmiljenega stremljenja k napredku, je premalo 
zavedanja glede pomena našega kmetijstva, ki 
mora biti naravnano tako, da bo pomenilo 
perspektivo za mlade in zagotavljalo več delovnih 
mest v družini. Poseben poudarek mojega 
programa je vezan na mlade, saj se kot mlada 
mamica in študentka magistrskega programa 
dnevno soočam s problematiko, ki je vezana 
predvsem na mlado populacijo. 
 
To so le nekateri poudarki za katere menim, da so 
v našem okolju pomembni in vabim vas k 
premisleku o tem, komu boste na bližajočih 
volitvah namenili svoj glas. V kolikor ga boste 
namenili meni, se vam za to že danes iskreno 
zahvaljujem. 
 

 
Dragica Sternad Pražnikar 
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 Vabilo na pregled gasilnih aparatov

 
 
 

Pregled gasilnih aparatov bo v nedeljo, 
 

31. avgusta 2008 od 9. do 12. ure  
 

v prostorih PGD Ojstriška vas - Tabor. 

Vabljeni!
 

 

Lovsko strelsko tekmovanje za 
prehodni pokal Občine Tabor 

 
V nedeljo, 3. avgusta, se je na Lovski koči v 
taboru odvijalo tradicionalno lovsko strelsko 
tekmovanje za prehodni pokal Občine Tabor. 
V lepem poletnem dnevu so pred številnimi 
gledalci nastopili tekmovalci iz številnih 
slovenskih krajev. Skupaj je nastalo 13 ekip in 
22 posameznikov v štirih disciplinah, in sicer v 
streljanju na tarčo srnjaka, gamsa, bežečega  
merjasca in na glinaste golobe. Tekmovanje je 
potekalo tekoče in varno za kar so skrbeli 
strelski sodniki in domači organizatorji. 
, 

Rezultati najboljših treh ekip in posameznikov 
so bili na koncu sledeči:  
 

Ekipno: 
1. mesto: LD Trebnje, 
2. mesto: LD Braslovče 1, 
3. mesto: LD Gozdnik Griže 1. 
 

Posamično: 
1. mesto: Dušan Urankar, LD Braslovče, 
2. mesto: Jure Žohar, LD Oljka, 
3. mesto: Mišo Horjak, LD Rečica pri Laškem. 
 
Po končanem tekmovalnem delu je bilo sonce 
še visoko na nebu in v kuhinji je prijetno  
 
 
 
 
 
 

 
 
zadišalo. Srnjakov golaž in ostale dobrote so 
vabile k mizam. Za prijetno vzdušje je 
poskrbel ansambel Braneta Klavžarja, ki nas je 
razveseljeval s svojo glasbo pozno v noč. 
Članom LD Tabor je uspelo pripraviti 
prireditev , ki je prijetno popestrila poletni dan 
številnim tekmovalcem in obiskovalcem in 
zato se bomo zagotovo potrudili tudi naslednje 
leto. 
 

 
 
 

 Janez Černec, 
Lovska družina Tabor 
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                             Športno društvo Partizan Tabor           
prireja 

 
v soboto, 6. septembra 2008, 

 
OBČINSKI MEDGENERACIJSKI NOGOMETNI TURNIR 

 
s pričetkom ob 14. uri, na igrišču v Ojstriški vasi. 

 
Organiziranih bo pet ekip, in sicer starostnih kategorij: do 20 let, do 30 let, do 40 let, 
do 50 let in nad 50 let.  
 

Prijave se zbirajo pol ure pred pričetkom turnirja. 
 

Po končanem turnirju bo sledil družaben večer ob pijači in jedači. 
  

                                              Vsi ljubitelji nogometa vljudno vabljeni!  
 

 
 

Športno društvo Partizan Tabor 
prireja 

v nedeljo, 14. septembra 2008, 
 

DRUŽINSKO KOLESARJENJE 

 
Zberemo se ob 9. uri pred društveno brunarico. 

 
Progi bosta potekali po ustaljeni trasi.  

Prva lažja in krajša za otroke in turistične kolesarje (15 km),  
druga zahtevnejša za izkušene kolesarje (35 km). 

Vmes bodo postanki za okrepčila. 
 
Po končanem kolesarjenju bo poskrbljeno za okrepčilo in pijačo pri društveni brunarici. V primeru 
slabega vremena se kolesarjenje prestavi za en teden.  
 

                                                                                        Vabljeni!  
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 Najvišje spleza tisti, ki pri plezanju pomaga drugim. (Gerog Matthew Adams)  
 
  
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. 


