
 1 

 

POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 
                       ZVONEC KLIČE… 

 

Neverjetno, kako hitro minejo lepe stvari! …In 
tako se bo našim šolarjem in dijakom v kratkem 
začelo novo učno leto. Pa s tem ne mislim, da šola 
spada med manj lepe stvari, a počitnice so le 
počitnice, kajne? 
 

Vsem želim, da bi šolsko leto začeli uspešno, ob 
varni poti v šolo, brez nezgod, mi pa bomo držali 
pesti za prve petice.    
 

Posebej pa še prvošolčkom: le pogumno - saj bo 
šlo! 

Tatjana Kovče

In vendar se premika 
 

Naslov je povezan s težavami pridobivanja 
služnosti za izgradnjo primarnega in sekundarnega 
voda kanalizacije skozi Ojstriško vas. Osebno pa 
sem vesel, da vendarle posamezniki s svojo visoko 
ekološko zavestjo rešujejo tiste, ki verjetno mislijo, 
da kanalizacije ne potrebujejo ali pa postavljajo 
nesprejemljive pogoje v zameno za služnost 
posega na njihovo zemljišče, za čas izgradnje ter 
obratovanja kanalizacije. Za takšno ravnanje 
nikogar posebej ne obsojam in vsakomur mora biti 
nadoknadena kakršnakoli nastala škoda. Toda če 
škoda ni povzročena, oziroma je neznatna proti 
koristim, ki jih urejena kanalizacija prinaša, potem 
zahteve po pretiranih odškodninah niso upravičene. 
Tam, kjer niso bile zahteve po višjih odškodninah 
kot so bile določene preko pooblaščenega cenilca, 

pa se je pojavljala zahteva po brezplačnem 
priključku na kanalizacijo. Seveda takšnih obljub 
občina ne more izpolnjevati, saj je vendarle 
posamezne priključke potrebno financirati, morda 
resda solidarnostno, da ne bodo plačevali največ 
tisti, ki bodo nekoliko bolj oddaljeni od zbirnih 
sekundarnih vodov. Nesprejemljivo in nepošteno 
je, da bi ostali krajani Ojstriške vasi morali 
posameznikom financirati brezplačne priključke. 
Na začetku tega članka pa sem izrazil 
zadovoljstvo, ker se vendarle najdejo ljudje, ki na 
vse to gledajo z večjo širino in so bili pripravljeni 
ponuditi tudi povečanja služnostne trase in smo s 
projektanti skupaj lahko »zaobšli« črne lise. 
Pravkar je v postopku korekcija projekta linije 
primarnega voda in upajmo, da bomo uspeli do 
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začetka oktobra pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, 
sicer za letošnje leto izgubimo 30.000 evrov, ki 
nam jih mora vrniti država kot takso za 
obremenjevanje okolja. V kratkem se bodo 
nadaljevali tudi razgovori za odkup zemljišča za 
čistilno napravo in nekoliko bolj optimistični se 
bomo prijavili na državni razpis, ki bi nam lahko 
nepovratno prinese okrog 250.000 evrov. Za 
dokončanje izgradnje celotnega primarnega voda 
ter čistilne naprave bi potrebovali skupno okrog 
450.000 evrov, kar bi verjetno uspeli spraviti 
skupaj do konca leta 2012, ko bi torej Ojstriška vas 
lahko ekološko zadihala, seveda ob predpostavki, 
da se bomo dogovorili tudi nekako za izgradnjo 
sekundarnih vodov, ki bodo dejansko omogočali 

priključitve posameznih gospodinjstev. Vendar 
lahko to priključevanje poteka tudi sukcesivno in 
takrat se bo tudi dejansko pokazalo, koga ekologija 
Ojstriške vasi ne zanima. Bo pa verjetno finančno 
kar malce boleče, saj bodo po letu 2015 za vse 
nekontrolirane izpuste onesnaženih voda veljale 
posebne dajatve za onesnaženje, da možnosti 
visokih kazni niti ne omenjam.  
 

Torej je naslov tega mojega prispevka kar 
upravičen in morda se premakne kaj tudi v 
nekaterih glavah. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

 
 

Varno na poti v šolo 
 
V torek, 1. septembra, boste pogumno zakorakali v 
novo šolsko leto 2009/2010 – nekateri razposajeni, 
v  mislih še pri poletnih počitnicah, drugi s tremo 
pred novim začetkom, tretji pogumno, novemu 
znanju naproti. Upam, da bo teh zadnjih največ! 
 

Da bo vaša pot v šolo potekala maksimalno varno, 
je Občina Tabor v sodelovanju s Policijsko postajo 
Žalec in podjetjem za vzdrževanje cest VOC, d.d., 
Celje, poskrbela za obnovitev cestnih talnih 
označb, pred občino smo uredili dostop do zebre, 
naročili rumene rutice in odsevnike ter dogovorili 
ustrezno prometno varstvo za prve šolske dni. 
 

Pripravili smo tudi nekaj napotkov, ki jih velja 
upoštevati, saj nesreča nikoli nima počitnic! 

Učenci prvih razredov naj bodo oblečeni v svetla 
oblačila in okoli vratu naj nosijo rumeno rutico. 

• Otrok naj gre v šolo pravočasno. Kjer je 
pločnik, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi 
strani ceste v nasprotni smeri, kot poteka 
promet. 

 

• Starši so dolžni otroke poučiti o prometnih 
predpisih in nevarnostih, ki jih čakajo na cesti. 

 

• Poslužujte se najvarnejše poti v šolo in posebej 
bodite pozorni na nevarna mesta. 

 

• Cesto prečkajte le na prehodu za pešce. Ko 
prečkate cesto, na robu ceste (na pločniku ali 
na bankini) počakajte, poglejte na levo in 
desno in šele, ko se prepričate, da je cesta 
prazna, jo prečkajte. S tem si boste lahko 
podaljšali tako življenje kot zdravje.  

 

• Učenci 1. razreda  smejo priti v šolo le v 
spremstvu odrasle osebe. 

 

• Prvošolčki in drugošolčki naj bodo oblečeni v 
svetla oblačila in okoli vratu naj nosijo rumene 
rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj 
nosijo svetlo odbojno telo, npr. kresničko. 

 

• Vsem učencem JZ OŠ Vransko - Tabor je 
zagotovljen brezplačen prevoz s kombijem oz. 
avtobusom v šolo in nazaj. Organizator: 
Občina Tabor. Pred pričetkom pouka in po 
njem (do odhoda kombija oz. avtobusa) je za 
učence-vozače v šoli organizirano varstvo. Pri 
prevozu v šolo velja velika mera pazljivosti in 
kulturnega obnašanja na postaji in v kombiju 
oz. avtobusu. 

 

• Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesom, 
uporabljajo isto vozno površino kot avtomobili 
in ostala prevozna sredstva, saj v okolici šole 
ni posebej urejenih kolesarskih poti. Prav 
zaradi tega morajo posebej upoštevati 
prometna pravila, voziti primerno opremljeno 
kolo, obvezno uporabljati zaščitno čelado 
ustrezne velikosti in imeti kolesarsko 
izkaznico. Učenci morajo biti videni in 
previdni pri prečkanju ceste.  

 

• Ko boste razpoloženi za igro in divjanje, tega 
ne počenjajte ob cesti ali celo na njej. Pri tem 
velja: PAZI NA GLAVO, GLAVA NI ŽOGA! 

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

Želimo vam srečen in varen skok v šolske klopi! 
 

Saša Zidanšek Obreza 
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Kolesarjenje po Mreži lokalnih cest 
Spodnje Savinjske doline 

 
22. avgusta smo se že drugič zaporedoma zbrali 
delavci Občinskih uprav Spodnje savinjske doline 
skupaj z župani in v športnem duhu obeležili 2. 
fazo projekta MREŽA LOKALNIH CEST SSD. 
 

Organizatorja aktivnosti sta bila izvajalca cestnih 
del –  podjetji CM Celje d.d. in VOC d.d., ki sta s 
svojo ekipo in podizvajalci poskrbela za kolesarske 
majice, jedačo in pijačo, spremstvo ter odlično 
vzdušje. 

 

Kolesarjenje po novozgrajenih lokalnih cestah v 
SSD,  se je začelo v Občini Prebold, kjer so 
poskrbeli za jutranje okrepčilo, sledila je otvoritev 
ceste Pondor-Čeplje v Taboru. Društvo žena in 
deklet je pripravilo okusno pecivo, ki se mu kot po 
navadi nismo mogli upreti,  trak pa je skupaj z 
županom slavnostno prerezal g. Martin Kimlar, 
krajan Pondorja. 
 

Pot smo nadaljevali do poligona Vransko, si ob 
rogljičkih ogledali moto dirke in nato mimo 
Žovneškega jezera in Braslovč, kjer so nas 
pričakali s slastnimi krofi in pecivom, odkolesarili 
naprej do Polzele. Župan občine nam je razkazal 
grad Komendo, ki ga obnavljajo in spregovoril o 

načrtih. V Gotovljah smo ob otvoritvi ceste 
prisostvovali kratkemu kulturnemu programu in 
blagoslovu cestnega odseka. 
 

Pot se je nadaljevala v smeri Vrbja, proti Grižam 
do Svetega Lovrenca, kjer je bila otvoritev  
cestnega odseka. Gasilci in lokalna društva so 
poskrbela za okrepčilo, nato pa je sledil piknik pri 
gostišču Zmet. 
 

Ob okusni hrani in pijači, smo rekli tudi kakšno 
pametno, predvsem pa smo uživali v medsebojnem 
druženju in tkanju tako prijateljskih kot poslovnih 
vezi. 

 

 
 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Dragi starši! 
 

Počitnice se bližajo koncu in 1. septembra 2009 
se bo znova pričel pouk. Da bi bili prvi dnevi čim 
bolj sproščeni, smo vam pripravili nekaj 
informacij. 
 

� V šolskem letu 2009/10 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 

_______________________________________ 
 

Peta vitezinja hmeljarskega reda 
 
52. kongres Mednarodne hmeljarske organizacije 
(www.ihgc.org) je bil od 3. do 5. avgusta 2009, v 
Strasbourgu v Franciji. Po opravljenih formalnih 
sestankih strokovnih komisij in organov 
organizacije, je bil preostanek časa namenjen  

 
ogledu alzaških hmeljišč in medsebojnemu 
druženju 179 udeležencev kongresa iz 16 držav.  
 

Velik interes hmeljarjev  je bila razprava o tržnih 
razmerah v okviru seje Ekonomske komisije.  
 

 
 
 

Eden osrednjih dogodkov hmeljarskega kongresa  
je bila tudi podelitev letošnjih odlikovanj vitezov 
hmeljarskega reda – odlikovanj za največje 
zasluge v hmeljarstvu na področjih pridelave, 
trgovine in raziskovalnega dela. Ta tradicija 
izvira iz Francije že iz 14. stoletja, v petdesetih 
letih pa je organizacijo in ceremonial 
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podeljevanja prevzela Mednarodna hmeljarska 
organizacija, ki povezuje 20 držav pridelovalk 
hmelja.  V letu 1957 so prva odlikovanja prejeli 
tudi že v Sloveniji. Od takrat naprej pa se je 
njihovo število – skladno z uveljavitvijo 
Slovenije na mednarodnem hmeljarskem trgu 
samo še povečevalo. V letu 2009 je predsedstvo 
organizacije kot novo članico vitezov 
hmeljarskega reda  potrdilo tudi gospo Martino 
Zupančič, direktorico Inštituta za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije. S tem je pridobila 
Slovenija peto vitezinjo hmeljarskega reda oz. 
novo veliko damo hmeljarstva. 

 
Martin Pavlovič 

_______________________________________ 
 

Razpis: Pomoč mladim 
prevzemnikom kmetij 

 

Na spletnih straneh Agencije RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja je objavljen razpis: Pomoč 
mladim prevzemnikom kmetij. Predmet javnega 
razpisa je enkratna finančna pomoč mladim 
prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem 
kmetije. Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki 
opravljajo kmetijsko oz. gozdarsko dejavnost na 
območju RS, so starejši od 18 let in v letu prijave 
na razpis največ 40 let in prvič lastniško 
prevzemajo kmetijo. Sredstva za ta namen se 
dodelijo na podlagi doseženih  in ovrednotenih 
točk. Kot lastniški prevzem se upošteva prevzem 
kmetije na podlagi izročilne, darilne pogodbe, 
pogodbe o preužitku, pravnomočnega sklepa o 
dedovanju ali na podlagi kupoprodajne pogodbe. 
Mladi prevzemnik izpolnjuje pogoje, če 
je nosilec, če ima oddano zbirno vlogo, ustrezno 
starost, oddan predlog za vpis lastninske pravice za 
vpis v zemljiško knjigo, ustrezno število živali 
(vsaj 6 GVŽ) oz. vsaj 3 ha primerljivih površin v 
obdelavi, poravnane obveznosti do države, 
poslovni načrt za kmetovanje za obdobje 5 let, 
opredeljen namen porabe sredstev, ustrezno 
kmetijsko izobrazbo (sicer pa bo zahteve po 
kmetijski oz. kmetijski sorodni izobrazbi moral 
pridobiti v roku 36 mesecev po izdani odločbi - 
nacionalno poklicno kvalifikacijo), po izdaji 
odločbe bo spremljal rezultate gospodarjenja na 
kmetijskem gospodarstvu po metodologiji FADN 
in zagotavljal obdelavo 5 let....  
 

Maja Klemen Cokan,  
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
 info: 03 - 710 - 17 - 86, 041 - 498 - 266 

fax: 03 - 710 - 17 -  81  
 

 

Shema šolskega sadja – priložnost za 
slovenske kmetije 

 

Shema šolskega sadja je finančna pomoč Evropske 
unije otrokom v šolah pri spodbujanju porabe 
lokalno pridelanega sadja in zelenjave. Tako EU 
posredno krepi na prvem mestu zdrav način 
prehranjevanja otrok, hkrati vzpodbuja prav to, kar 
si kmetje najbolj želimo: konkurenčnost kmeta, trg, 
zaslužek v kmetijstvu in večjo porabo določenih 
pridelkov. 
 

Ob redni prehrani se posebej subvencionira sadje 
in zelenjava. Ker je Slovenija konvergenčna 
država, prihaja iz Bruslja kar 75% denarja. Vsak 
osnovnošolec bo tako lahko prejel 20 obrokov 
lokalnega, sezonskega, svežega sadja in zelenjave. 
To pomeni, da je predvideno 6€ za posameznega 
otroka. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
vam svetuje, da aktivno poiščete ravnatelje 
osnovnih šol v bližnji okolici, lahko tudi kjerkoli v 
Sloveniji in jih opozorite na Shemo šolskega sadja. 
 

Prednost ima sezonsko sveže sadje in zelenjava za 
takojšnje uživanje (obrana, ravno prav zrela). 
Prednost imajo pridelki iz integrirane in ekološke 
pridelave, če jih je le dovolj.  
 

Vrste svežega sadja in zelenjave, za katere šola 
dobi pomoč: 
 
Sadje: Zelenjava: 
jabolka paradižnik 
hruške zelje 
marelice kolerabica 
češnje in višnje korenje 
breskve in nektarine kumare 
slive paprika 
kaki rdeča redkvica 
fige  
melone  
lubenice  
jagode  
ameriške borovnice  
maline  
grozdje  
orehi  
 

Osnovne šole bodo s koriščenjem sredstev izvedle 
še spremljajoče aktivnosti: izobraževanje in 
promoviranje sadja in zelenjave za zdrav slog 
življenja in s plakatom obvestile  javnost, da so v 
programu.  
 

Po nekaterih napovedih naj bi posamezne sheme za 
spremembo prehranskih navad in življenjskega 
sloga nadomestile neposredna plačila. Zato je še 
toliko pomembnejše, da se šole vključijo v Shemo 
šolskega sadja in zelenjave, ker tako olajšajo 
prodajo lokalno pridelanih živil in posredno 
spodbudijo ohranitev slovenskega kmetijstva. 
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Predvidoma se bodo osnovne šole prijavile v 
Shemo šolskega sadja in zelenjave do 30. 
septembra 2009.  
 

Kmetje, bodite aktivni! Vzpostavite stik z 
osnovnimi šolami v vaši okolici. Svoje ponudbe, 
predvidene količine in vrste sadja vpišite v tabelo 
in jo pošljete na naslov:  

Jerica.potocnik@kgzs.si 
ali 

preko lokalnega kmetijskega svetovalca 
ali 

po pošti: 
Jerica Potočnik, KGZS, Celovška 135, 1000 

Ljubljana. 
 

Tabela bo dostopna vsem osnovnim šolam v 
Sloveniji. Če nimate računalnika, vašo ponudbo 
vpiše tudi najbližja lokalna enota KGZ - terenski 
svetovalci ali specialisti.  
 

Če katera osnovna šola rok zamudi, se sicer lahko 
prijavi do 1. decembra 2009, vendar s tem vstopi v 
shemo prihodnje šolsko leto: od 1. avgusta 2010 do 
31. julija 2011. 
 

Kako poteka shema šolskega sadja? 
Osnovna šola mora vsako leto na Agencijo 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska 160, Ljubljana vložiti vlogo 
za odobritev vlagateljev za pomoč za dobavo 
svežega sadja in zelenjave v šolah. 
 

Za šolsko leto 2009/10 do 30. septembra 2009, za 
nadaljnja leta pa vedno do 1. decembra za 
prihodnje šolsko leto. Sredstva pripadajo šoli v 
obdobju od 1. avgusta do 31. julija naslednjega 

leta. Šole dobijo sredstva po vrsti, kot so bile hitre 
na prijavi. 
Priznajo se tudi stroški za dobavo svežega sadja in 
zelenjave, ki je dobavljeno franko šola.   
 

Poprečno število otrok v šoli (vključujoč matične, 
samostojne in podružnične osnovne šole) je 206, 
kar pomeni, da bi lahko v poprečju šole prejele 
1.236 EUR. 
 

Uradne listine, kjer lahko izveste vse do 
potankosti: 
 

1. EU zakonski akt za shemo šolskega sadja: 
UREDBA KOMISIJE (ES) št. 288/2009 z dne 7. 
aprila 2009 o določitvi podrobnih pravil za 
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s 
pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v 
izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, 
predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz 
banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v 
šolah 
 

2.  Slovenska Uredba o ureditvi trga s svežim 
sadjem in zelenjavo: 
 

A. VLOGA ZA ODOBRITEV VLAGATELJEV 
ZA POMOČ IZ SHEME ŠOLSKEGA SADJA 
– izpolni osnovna šola 

B. ZAHTEVEK ZA POMOČ IZ  SHEME 
ŠOLSKEGA SADJA – izpolni osnovna šola 

 
Pripravila: 

Gabrijela Salobir-Vilar 
 
 

Sprehod po gozdu v letu 2009 
 
 

Ker rad nabiram gobe, sem se v nedeljo odločil, da 
grem malo dlje v gozd. Bilo je vroče in ker sem to 
upošteval, sem se oblekel v kratke, športne hlače…  
 

Grem v gozd in po dolgem kilometru skočim čez 
jarek. Auuuu! Same maline in robide. »Pametno« 
sem se odločil, kajne? Šel sem naprej in ker je bilo 
vroče, jaz pa brez pijače, zagledam dobro znano 
steklenico ljutomerčana. Privihram do nje in ker je 
bila zavira v mahu, jo z vso močjo potegnem k sebi 
in padem. Steklenica je bila prazna! Kako lahko 
nakdo žejnemu gobarju pusti prazno steklenico?! 
Grem naprej in že od daleč zagledam pločevinko 
piva Union. Obrnem se proč, saj tega ne morem 
piti.  
 

Naberem dva gobana, nekaj lisičk, golobice in kaj 
zagledam? Zagledam pločevinko laškega! Duša mi 
je zadrhtela, planem do nje… Prazna!!! 

 

Tisti, ki pijete in mečete pločevinke in steklenice v 
gozdu, pustite za nas, gobarje, POLNE pločevinke 
in POLNE steklenice! Že vnaprej hvala. 
 

TKSm 
_________________________________________ 
 
Čeprav še ni večer, 
že spiš… 
 

Ko pridem, se prebudiš 
in vpiješ… 
 

Pogledam te in vidim, 
da si zopet bil pri njej! 
 

Zakaj tako nizkotno z mano delaš? 
A ne vidiš žalosti v očeh, 
ki te še vedno ljubijo? 
 

Povej mi že enkrat v oči, 
da nisem žarek, 
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ampak ugašajoča – 
LUČ! 
 

TKSm 
_________________________________________ 
 
Poslala si me stran! 
Prav! 
Imela si razlog, 
ki mi je nepoznan! 
Ne vem 

in tudi danes, 
po tolikem času –  
ne vem… 
Ne briga me, če imaš drugega, 
briga me samo to, 
če si srečna zaradi drugega! 
Privoščim ti srečo –  
z bolečino v mojem srcu… 

TKSm 

 

 
Vabilo na pregled gasilnih aparatov

 
 
 

Pregled gasilnih aparatov bo v nedeljo, 
 

6. septembra 2009 od 9. do 12. ure, 
 

v prostorih PGD Ojstriška vas - Tabor. 

Vabljeni!
_______________________________________________________________________________________
 

Poletna likovna delavnica- razstava v 
Knjižnici Tabor 

Knjižnica Tabor je skupaj z članico Likovne 
sekcije Mavrica Ino Gržina organizirala 
poletno likovno delavnico, ki je potekala od 
19. do 22. avgusta. Na njej je sodelovalo 15 
otrok iz Občine Tabor. Razstava je odprta v 
prostorih Knjižnice Tabor v času delovanja 
knjižnice, to je ob sredah med 17. in 19. uri in 
ob sobotah med 8. in 11. uro. 

Uroš Zorenč 
_____________________________________ 

 

Obvestilo upokojencem 
 

Pokrajinska zveza društev upokojencev Celje 
obvešča, da bo v četrtek, 10. septembra 2009, ob 
10. uri v Novem Celju organizirano srečanje vseh 
članov društev upokojencev celjske regije. 
 

Slavnostna govornika na prireditvi bosta 
predstavnik Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve in predsednica PZDU, dr. Mateja 
Kožuh Novak.  
 

V kulturnem programu bodo nastopili godba na 
pihala, pevski zbor in številni drugi, za dobro voljo 
pa bo poskrbel ansambel Zapeljivke.  
 

Predvidena cena za golaž s kruhom in pijačo (0,3 l 
piva) znaša 3 evre. Zagotovljena bo tudi ostala 

gostinska ponudba. Prevoz ni organiziran. Prijave s 
plačilom sprejema blagajničarka društva 
upokojencev Tabor, ga. Silva Pavlinc, do 
vključno sobote, 30. avgusta 2009. 
 

Obveščamo vas tudi, da se bliža zadnji letošnji 
izlet DU Tabor. 15. septembra se bomo odpeljali v  
Slovensko Bistrico ter Moravske Toplice. Prijave 
se sprejemajo po že utečenem načinu.      

 

             Društvo upokojencev Tabor  
_____________________________________ 

 

DPMT na morju 
 
Vsako leto je prva večja prireditev po novem letu 
Valentinov ples, ki ga organizira Društvo 
podeželske mladine. Izkupiček, ki nam ob koncu 
ostane, porabimo za jedačo in pijačo na morju, kjer 
si vsako leto privoščimo krajši oddih. Letos ni bilo 
nič drugače. 
 

Manjša ekipa članov se je odpravila v kamp v 
Lucijo že nekaj dni prej. Postavili smo si šotore, 
rezervirali nekaj prostora za tiste, ki so prišli 
kasneje, postavili z dvema večjima šotoroma 
dnevno sobo in kuhinjo kar pod streho drevesnih 
krošenj, napeli vrvi za sušenje brisač ter se proti 
večeru odpravili na plažo.  
 

Vreme in temperatura morja sta nam bili vseskozi 
naklonjeni, tako da smo resnično uživali v vodnih 
podvigih. Tudi v kampu je bilo pestro. Sosedje 
Senegalci so rezbarili lesene figure ter napenjali 
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loke, družina s Koroške je prav virtuozno 
obvladala harmoniko, z nami pa so se radi družili 
tudi bližnji Nizozemci. Za vikend so se nam 
pridružili še ostali člani DPMT, tako da se nas je 
skupaj nabralo kar 18.  
 

Kot se za Taborčane spodobi smo si šotore 
postavili v krogu. Nastal je pravi tabor. S hrano 
smo bili prekomerno preskrbljeni. Za zajtrk so bili 
kruh, salame in ostali domači mesni proizvodi, sir 
ter kava. Za kosilo smo si postregli z mešano 
solato, mladim krompirjem, pečenimi hrenovkami, 
bedri, perutničkami, ražnjiči in čevapčiči, za 
večerjo pa se je popoldanski obed ponovil.  
 

Fantje so pri kuhi prevzeli večji del odgovornosti. 
Ob večerih smo se zabavali z družabnimi igrami, 
peli smo domače pesmi, presenetili so nas prijatelji 
iz Celja, ki so nam dajali ritem z afriškimi bobni 
ali pa smo se peš odpravili v bližnji Portorož.  
 

Ob vsem lepem smo kar pozabili na čas, vendar je 
hitro prišel dan odhoda. Po obilnem zajtrku smo 
počasi zložili šotore, podrli dnevno sobo in 
kuhinjo, poravnali račune, vdihnili vonj borovcev 
in ušesa so nam še zadnjič pobožali škržati s svojo 
melodijo.  
 

V Papriki, znanem portoroškem baru, so že padale 
ideje za naš dopust prihodnje poletje. Po nekaj 
postankih smo pot zaključili v pubu Sedmica, kjer 
smo polni vtisov izmenjevali svoja razmišljanja o 
skupnih trenutkih na morju. Nikomur ni bilo žal za 
teh nekaj sončnih dni, preživetih v odlični družbi 

na slovenski obali. Prihodnje leto se bomo spet 
radi vrnili. 
 

Alen Kovačič 
_________________________________________ 

 
Obvestilo 

 

Vse obiskovalce naše planinske postojanke 
Zajčeve koče obveščamo, da je od začetka julija 
pri Šnep, kjer se zavije navzdol proti koči, 
postavljena zapornica, ki preprečuje vožnjo 
avtomobilov do koče. Ključe zapornice imajo vsi 
lastniki zemljišč in v dnevih dežurstev vsak 
oskrbnik na koči. Do koče je dovoljena vožnja 
vsem invalidom in starejšim ljudem v dogovoru z 
oskrbnikom. 
 

S pomočjo Občine Tabor, gospoda Podpečana in z 
udarniškim delom smo popravili cesto (ki je bila 
nekoč le gozdna vlaka) Šnep – Zajčeva koča, 
uredili propuste in odvodnjavanje. Velika zahvala 
pri tem projektu gre tudi Antonu Sitarju za njegovo 
angažiranost in požrtvovalnost. 
 

Hkrati vas obveščamo, da je na koči mogoče 
preleteti fotografije, ki so nastale ob praznovanju 
30. obletnice društva, zato vas vabimo, da si z 
obiskom Zajčeve koče popestrite kakšno sobotno 
ali nedeljsko popoldne. 
 

Planinsko društvo Tabor 

 
 

 

Lovsko strelsko tekmovanje za 
prehodni pokal Občine Tabor 2009 

 

 
 

 
V nedeljo, 2. avgusta se je na lovski koči v Taboru 
odvilo tradicionalno lovsko strelsko tekmovanje za 
prehodni pokal občine Tabor. V lepem poletnem 
dnevu so pred množico gledalcev nastopili 

tekmovalci iz številnih slovenskih krajev. Skupaj 
je nastopilo 14 ekip in 17 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 
poskrbeli strelski sodniki in domači organizatorji. 
 

 
 
Rezultati najboljših treh ekip in posameznikov so 
bili na koncu sledeči: 
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Ekipno: 
1.mesto: LD Tabor 
2.mesto: LD Trebnje 
3.mesto: LD Braslovče 
 
 

Posamično: 
1.mesto: Klemen Sadar, LD Trebnje, 
2.mesto: Gregor Kovče, LD Tabor, 
3.mesto: Aleksander Škornik, LD Tabor. 
 
 

Po končanem tekmovalnem delu in veselju ob 
odličnih rezultatih domačih fantov, 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 
Robija Zupana, 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. 

 
 

Janez Černec 

 
 

Športno društvo Partizan Tabor 
prireja 

v nedeljo, 30. avgusta 2009, 
 

DRUŽINSKO KOLESARJENJE 

 
Zberemo se ob 9. uri pred društveno brunarico. 

 

V primeru slabega vremena se kolesarjenje prestavi na 6. september 2009. 
 

                                                                                        Vabljeni!  
 

 

Hubertova maša 
 

bo v nedeljo, 30. avgusta 2009, ob 10:30 
 

pri kapelici pri Zakonjškovih 
(10. obletnica obnove kapelice). 

 

Lovska družina Tabor 
info: 5727-043 

 

 Nekoč smo že bili otroci. Videli smo blesk v notranjosti školjke. Prislonili smo školjko na uho in 
slišali morje. Imeli smo ČAS. (M. Frisch) 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 480 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana 
pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Prispevkov brez navedenega 
avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko 
na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 


