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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE

„Veselo, veselo Zagorci,
vesele narave mi smo svi.
Mi se znamo veseliti,
Bog nek nas poživi.“

Marsikdo med nami se še spominja napeva, ki je bil veliko let nazaj prisoten skorajda na vsakem
hmeljišču v Savinjski dolini.
Danes se na hmeljiščih sliši le še ropot traktorja ter tu in tam rezek klic traktorista. Pa s tem ne
mislim ničesar slabega, resnica je le, da so se časi korenito spremenili.
V Novicah boste tokrat prebrali, da je tradicijo obiranja hmelja na Dnevu hmeljarjev v Braslovčah
prikazala tudi taborska podeţelska mladina, ki se je letos po dolgih letih ponovno udeleţila te
tradicionalne prireditve in ponosno zastopala naš kraj.
Vaščani iz Ojstriške vasi so se letos ponovno srečali pod Cukalovim kozolcem, lovci so organizirali
strelsko tekmovanje, borci so se udeleţili slovesnosti na Čemšeniški planini, gasilci iz Ojstriške vasi
in Tabora pa so vroč poletni dan izkoristili za ekskurzijo na morje…
Vsem šolarjem pa seveda ţelim prijetne šolske dni in varno pot v šolo in domov!
Tatjana
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Šolarji, srečno!
Vsem šolarjem in dijakom, ki bodo ponovno
popolno devetletno šolo v Taboru, ki je po
sedli v šolske klopi prve dni septembra ter
štiriinštiridesetih letih ponovno dobila domicil
študentom, ki to storijo mesec dni kasneje,
v domačem kraju. Uspešno delo ţelim tudi
ţelim v novem šolskem letu veliko novih
vsem učiteljem, saj je rezultat sprejemanja
znanj,
ki
bodo
koristila
njihovemu
znanja otrok odvisen predvsem od njih. Vsem
nadaljnjemu osebnemu razvoju. Še posebej pa
skupaj pa ţelim varen korak v šolo in iz šole.
ţelim dobrega počutja vsem domačim
taborskim šolarjem, ki prvič stopajo v novo
Vilko Jazbinšek, ţupan
________________________________________________________________________________

Prvi šolski dan in varnost
udeležencev v prometu
Od sredine meseca avgusta ob šolskih poteh
udeleţence v cestnem prometu opozarjajo
znaki, da se bodo razigrani otroci zopet
odpravili v šolo.
Otroška razigranost je največkrat povezana z
nepazljivostjo otrok kot udeleţencev v
cestnem prometu. Zato se ne zanašajmo na
njihovo previdnost, ampak bodimo previdni
sami in zaščitimo naše bogastvo, OTROKE.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Tabor je pregledal šolske poti.
Predvsem v okolici vrtca in šole so obnovljene
talne označbe. Še posebej opozarjamo na nov
prometni reţim dostopa do vrtca in šole in
pozivam starše, da ga dosledno upoštevajo.
Za varnost in ustrezna navodila voznikom in
drugim udeleţencem cestnega prometa bodo
poleg policistov poskrbeli tudi lokalni
prostovoljci, zato prosimo, da jih dosledno
upoštevate, predvsem pa bodite strpni, pozorni
in varni udeleţenci v prometu!
Lilijana Štor Krebs

Nov prometni režim pri šoli
S pričetkom novega šolskega leta, 1. Septembra
2011 prične na področju osnovne šole in vrtca
Tabor veljati nov prometni režim:

1. voţnja v smeri vrtec – osnovna šola igrišče je prepovedana za vsa vozila,
2. kroţni promet v smeri brunarica - osnovna
šola - vrtec je dovoljen za šolski kombi,
3. parkiranje med Domom krajanom in
osnovno šolo - novi del ni dovoljeno,
4. dovoz otrok in parkirišče pri vrtcu Tabor
ostaja nespremenjeno - vse uporabnike vrtca
prosimo, da z svojimi vozili ne zaprejo
krožne poti šolskemu kombiju oz. ne
parkirajo svojih vozil na področju kroţne
ceste.
Vse uporabnike vljudno prosimo, da
upoštevajo nove prometne znake in talne
označbe. V prvih dneh novega šolskega leta
bodo na voljo tudi redarji, ki bodo pomagali
pri prometu, zato prosimo, da njihova navodila
dosledno upoštevate.
Vsem »vrtičkarjem« in osnovnošolcem ţelimo
kar najbolj učno šolsko leto 2011/12!
Simon Jan

________________________________________________________________________________
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Razglašamo prihod novorojenčka:


29. julija se je rodila deklica.

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
_______________________________________________________________________________________

PROJEKTI 2011
V septembru 2011 se bodo na terenu izvajala naslednja dela:
Zap.
št.
1.

2.

3.

4.

VRSTA PROJEKTA

IZVAJALEC

Stanje

Sanacija plazov na cestah:
Grajska vas – Miklavţ in Sp.
Hosta - Urankar
Sanacija plazov na cestah: Pri
Tonu – Konjščica in Loke Ravne

VOC, d.d., Celje

Sanacija plazov na cestah:
Vetršek –Dečman-Vrhe in Črni
Vrh - Pavšar
Rekonstrukcija in izgradnja JP
992 361 Tabor – Vinogradi –
Loke,

Sašo Cizej, s.p.,
Vransko

Projekt Grajska vas
v teku, Sp. hosta –
Urankar končan
projekt Pri Tonu Konjščica v teku,
Loke – Ravne
končan
Projekt končan

VOC, d.d., Celje

VOC, d.d., Celje

projekt v teku

PREDVIDEN
KONEC
15. 9. 2011

15. 9. 2011

20. 8. 2011

30. 9. 2011

Na izvedbo se pripravljajo:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.

VRSTA PROJEKTA
Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE
TABOR
Izgradnja kanalizacije Ojstriška vas II.
faza
Projektna dokumentacija za
kanalizacijo Pondor - Kapla
Projektna dokumentacija za Tabor jug

IZVAJALEC

Stanje

IPI, d.o.o. Rogaška slatina
SAVINJA PROJEKT

Javno naročilo za izbor
izvajalca se ponovi
Podpis pogodbe za
izvedbo del
Projekt v izdelavi

RRD, Regijska
razvojna druţba d.o.o.

Podpis pogodbe z
izbranim izvajalcem

Vid Poznič in Lilijana Štor Krebs

_______________________________________________________________________________

Stari prijatelj moj
Nekaj mi fali,
če radio priţgan ni.
Me nikdar ne ujezi,
dobra glasba me razvedri.
V nasprotnem pa gumb se zavrti
in ţelja se mi izpolni,
skala kaţe na kateri frekvenci si.

Veliko gostov in tem se zvrsti.
Nasveti so pravi,
le da nekaj ostane v glavi.
Si prijatelj stari moj,
sveţe novice poveš mi takoj.
Politika mi ne ugaja,
ker uboga je raja.
Dela si vsi ţelimo
in kriza kmalu bo mimo.
Vreme je aktualno, samo,
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da ne doseţe ujma naših krajev.
Ob praznikih z nami govoriš in ţiviš,
vzdušje pravo narediš.
Na cesti z nami si.
Ovire in nasvete nam poveš.
Dopust in počitnice brez dobre glasbe ne gre.
Nikdar ne zaspiš,
z nami si vse dni in noči.
Naj prijateljstvo z nami
še dolgo deliš!

Zdaj si moj.
Vzamem te s seboj.
Eden ni dovolj.
Takoj mi povej!
Kje bratec je tvoj?
Po listju zašumi.
Dih ji zastoji,
njen dragi pred njo stoji,
našel lisičko pravo si.

Vanki
_________________________________________

Gobarsko veselje

Skupaj gobarske uţitke sta si tešila,
zraven pa klope dobila.
Doma pa kontrola sledi,
da se ne zboli.
Dobro večerjo naredila,
saj sta jo zasluţila.
Kmalu sta spoznala,
da ne bosta več sama.

Dragica v gozd se je podala,
rada bi se rekreirala.
Zraven pa gobice nabirala,
slastno večerjo svojemu ljubemu servirala.

Gobarski spomin,
Jurček, njun sin.

Tukaj šale ni,
treba se je v breg podvizati.
Ob štor se je spotaknila,
kmalu bi jurčka pohodila.

Vanki

Dragi starši!
Počitnice se bliţajo koncu in 1. septembra 2011
se bo znova pričel pouk.
Z novim šolskim letom se nam pridruţijo tudi
učenci tretjega triletja. Veselimo se srečanja z
njimi. Da bi bili prvi dnevi čim bolj sproščeni,
smo vam pripravili nekaj informacij.

 V šolskem letu 2011/12 bomo na
podruţnični 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

NOVA SEZONA TRENINGOV
TAEKWON-DO, KICKBOXING, TAE-BOxing,
PLESNA ANIMACIJA, PLESNA REKREACIJA ZA
ŢENSKE IN V OKTOBRU PRVIČ V
BRASLOVČAH NAJNOVEJŠI HIT:

!!! ZUMBA !!!
Taekwon-Do klub Sun Braslovče vabi k vpisu v novo
sezono vadbe različnih programov borilnih veščin in
rekreacije za vse, ki ţelijo storiti nekaj koristnega za
svoje zdravje, kondicijo, samozavest in dobro počutje.
Več info na www.tkd-sun.com! VABLJENI!
4

Na Kmetiji Laznik bomo za vas odprli vrata
v soboto, 3. septembra 2011, od 9. ure dalje.
Vse vas vljudno vabimo, da nas ponovno obiščete in si privoščite kakšen domač
izdelek.
Nudimo vam: sveže svinjsko ter goveje meso, domačo pašteto, pečenice in
prekajene klobase…
Tokrat boste lahko kupili domača jajca, skuto ter krompir.
Informacije: Adi, 041-543-396
Vabljeni!

________________________________________________________________________________

Dragi Taborčani!
Naša Ojstrica je temeljno spremenila podobo. V
dobro ali slabo? Za ene tako, za druge tako!
Mislim pa, da tako kot jaz razmišlja dosti občanov.
Spet je zmagal dobiček pred naravo!
Kolesarji, kateri uporabljajo kolesarsko pot, ki vodi
tam mimo, se zgraţajo. Domačinom se pa trga srce
vsakič, ko se peljemo mimo.
Samo naš ţupan je ponosen na to gradbišče češ, da
bo spet oţivel to dolino, ob tem pa so otroci
domačinov prisiljeni kupovati parcele drugje, saj
doma me morejo graditi!
Zakaj na to malo parcelo 9 hiš? Dve bi še nekako
šle v to okolico. Gospod Jazbinšek je zelo skrben
ţupan, izjavil je, da si mlade druţine ne morejo
privoščiti dragih domov in jih je potrebno graditi
več, da so bolj poceni. Ampak več hiš da tudi večji
dobiček, ali ne?
Borila sem se prepozno in brez podpore.
Najbliţjemu sosedu, ki je tako proti gradnji (dal pa
je soglasje), je bilo pomembnejše, da je prihranil
120 € za elektriko, katero mu v zamenjavo za kabel
iz njegove vtičnice plača gradbišče. Lastne
elektrike namreč gradbišče še nima.
Če bi občani stopili skupaj… Pa bog ne daj, da bi
bili vsi Slovenci tako borbeni kot jaz, padale bi
glave in tajkuni bi sami začeli nositi ukradeno
nazaj. Ker pa je večina kot je in jih poslovneţi
lahko vrtijo kakor hočejo, smo zaradi profita še
eno avtohtono dolino v našem okolju. Tisti, ki
poberejo dobiček, se odpeljejo, mi pa ostajamo in
ţivimo s tem naseljem.

Gozdiček ob šoli ţeli naš ţupan ţrtvovati, če sploh,
kot je izjavil, za tako potrebno šolsko igrišče in ne
za teniško igrišče, kot se govori. Rekel mi je, da
pobiram čveke - pa četudi teniško igrišče! Dragi
občani, pri tem razvoju bo naš ţupan sigurno uspel,
da bodo naši kmetje zvečer namesto v hlev lahko
odšli na tenis!
Gospod Jazbinšek moram priznati, da sem vas na
prvih volitvah volila tudi sama. Še enkrat se mi pa
to ni zgodilo. Lepo je, da tako vztrajno skrbite za
razširitev in povečanje števila občanov v Taboru,
tako so vam zagotovo naslednje volitve
zagotovljene, če le ne bo zmanjkalo gradbenih
parcel v Taboru.
Če pa je vse le za razvoj in ne za lastno korist,
kako bi bilo, če bi prodajo hiš prevzelo kakšno
drugo podjetje in ne Atrij, v katerem ste slučajno
tudi zaposleni? Kar tako - zaradi etike! Občani bi
vam pa lahko verjeli.
Lepe pozdrave,
Irena Zimmermann.
_________________________________________

Dragi Taborčani - tudi drugače
Kljub obdobju kislih kumaric, kot času poletnih
dopustov in vročinskih pasjih dni pravimo, je bil
Tabor novinarsko zelo zanimiv, kajti na TV SLO1
pa vendarle ne uspemo priti pogosto. Ko farse
okrog padanja naše vlade nihče noče več gledati,
so vrli novinarji izvedeli, da se v Taboru dogajajo
velike nepravilnosti pri gradnji stanovanjskih hiš v
Ojstrici, kjer si je ţupan spet privoščil njemu
značilne svinjarije. Za nasilje nad naravo naj bi šlo
in vsaj en dan je bil taborski ţupan bolj pomemben
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kot ţupan v Ljubljani. Kdor je zamudil reportaţo o
velikih nepravilnosti v Ojstrici, dne 16. avgusta
2011, ob 17. uri popoldne, lahko povzetek prebere
v članku Dragi Taborčani, kjer gospa Irena
Zimmermann razgali vse nečednosti, ki jih počenja
taborski ţupan po zeleni taborski občini. Ker je v
njenem zapisu opaziti precejšnjo negativno
nastrojenost na mojo osebnost, si dovoljujem nekaj
pojasnil, ki se lahko smatrajo tudi kot odgovor na
trditve gospe Zimmermannove. Pa lepo po vrsti.
- Pred TV kamerami je gospa na veliko trdila, da
se gradbena dela izvajajo na kmetijskem
zemljišču in so zato črna gradnja. Njena trditev je
seveda popolna izmišljotina, saj je na področju
gradnje zemljišče evidentirano kot stavbno še iz
časa Marije Terezije, ki je uvedla zemljiški
kataster. Tu je bila namreč postavljena naselbina
z graščino ţe za časa Celjskih grofov, kar pa se je
po drugi svetovni vojni vse porušilo. Na to nas je
spominjala še do pred kratkim velika gomila
preraslih ruševin. To zemljišče je občina
odprodala najboljšemu ponudniku ţe pred šestimi
leti.
- Tudi njena televizijska trditev, da se na parceli
1.500 m² metrov gnete 9 hiš je izmišljena, saj
zemljišče meri cca 4.000 m².
- Ţal so časi, da so se posamezne hiše gradile na
parcelah velikosti 1000 ali 2000 m² za vedno
mimo, kajti stavbno zemljišče je postalo prava
dragocenost, saj
ukrep zaščite kmetijskih
zemljišč praktično onemogoča spremembo
namembnosti iz kmetijskega v stavbno zemljišče.
Pa tudi prav je tako, saj statistika pravi, da na
enega Slovenca pride le še 800 m² obdelovalne
zemlje, medtem ko je evropsko povprečje preko
2000m².
- Kot ţupan nisem ponosen na to gradbišče, sem pa
ponosen na to, da se investitor odloči graditi v
naši občini, kar zagotavlja osnovo za
povečevanje števila prebivalstva. To pa je tudi
osnovni pogoj za preţivetje male občine kot
samostojne. Gospa Zimmermannova izpostavlja
dobiček kot glavni motiv gradnje v Ojstrici. Tu
pa se ţe sprašujem, kje vendarle gospa ţivi. Ţe
dolgo ni v gradbeništvu nikakršnega dobička, je
zgolj borba za preţivetje. Za preţivetje pa je
potrebno delati – graditi, seveda pa na koncu
imeti srečo in spretnost, da vse to tudi prodaš.
- Tudi obdobje, ko so otroci s kmetije doma dobili
zemljo in zgradili hišo, je mimo. Seveda tudi tu
spet pride prav, da se prst uperi v ţupana. Čeprav
o tem ne odloča ţupanova volja, v teh primerih
popolnoma podpiram drţavno prostorsko
strategijo, da je kmetija v osnovi sestav
stanovanjske hiše, gospodarskih objektov in
zemljišč, ne pa niz stanovanjskih hiš vseh otrok,
kmetijska dejavnost pa se opusti, ker tako vsi

nekam hodijo v sluţbo. Nikomur iz Tabora ni
potrebno iskati zazidljivih parcel izven občine,
ker je trenutno na zalogi cca 120 zazidljivih
stavbnih parcel, resda pa niso zastonj, tako kot bi
bila tista na domačem kmetijskem zemljišču. Tu
je glavni problem, ne pa v ţupanu, ki »zavira«
moţnost gradnje na domači parceli.
- Je pa gospa Zimmermann povedala tudi eno
resnico. To je, da pri njeni borbi za »čisto«
Ojstrico nima podpore. Še najmanj od
neposrednih sosedov novo nastalega naselja, ki se
dobro zavedajo, da nova soseska prinaša obilo
prednosti. Popolna komunalna ureditev bo velik
ekološki plus, ki bi ga gospa Zimmermannova
kot borka za čisto naravo morala prepoznati.
Postavljeno bo tudi novo avtobusno postajališče
in investitor bo sodeloval pri preplastitvi ceste v
Ojstrico. Verjetno pa mi niti ni potrebno
omenjati, da je dober sosed boljši od ţlahte.
- Gospa Zimmermannova sebe opisuje kot zelo
borbeno, ki bi celo preplašila tajkune. Takšne
ljudi bi rabili tudi pri velikih razvojnih projektih
v občini, vendarle gospe v vseh svojih treh
mandatih nisem srečal pri nobenih akcijah ali v
delovanju društev, ki so gonilo druţbenega
ţivljenja v občini. Očitno si gospa Zimmermann
predstavlja, da je Ojstrica privilegij, ki ga imajo
samo posvečeni in bog ne daj, da bi še kdo stopil
v ta svet.
- Gospa poudarja rušenje avtohtonosti. Jaz pa
seveda sprašujem, kaj pa je avtohtonega v tej
dolini. V Ojstrici ni zaslediti nikakršne značilne
arhitekture, vsaka hiša je drugačna pač od časa
nastanka. Tako tudi Upravna enota v Ţalcu (ne
ţupan, kot trdi gospa Zimmermann) ni imela
nikakršnih pomislekov, da ne bi izdala prosilcu
ustreznega gradbenega dovoljenja.
- Zgodba o gozdičku in tenis igrišču pa mi je
resnično všeč in jo bom celo predlagal za
realizacijo, saj v nobenih navedbah gospe
Zimmermann ne vidim nič slabega.
- Glede bodočih volitev, moram pa gospo
Zimmermann ţal razočarati. Tudi, če bi
spremenila svoje mnenje o meni, me ţal ne bo
imela priloţnost voliti.
- Na koncu svojega članka pa je tudi gospa
Zimmermann zelo razočarana, ker Tabor nima
brezposelnega ţupana. Največji greh je seveda,
ker se ukvarja z nepremičninskimi posli in je
zaposlen v podjetju, ki včasih v Taboru kaj
proda. Vam, gospa Zimmermann in podobno
mislečim sporočam, da se veselim, če boste
nekoč imeli ţupana - peka. Po vaši logiki vam
kljub kruljenju v ţelodcu ne bo smel prodati
kruha, ker je to vendar, po vaše, neetično.
Vilko Jazbinšek, ţupan
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_______________________________________________________________________________________

»Novi Lurd«
zanimivega.

Obvestilo
Društvo upokojencev Tabor obvešča, da se
bomo na zadnji izlet letošnje sezone odpeljali v
torek, 13. septembra 2011 - med vesele Dolenjce.
Odhod bo ob 7. uri zjutraj izpred KZ Tabor.
Ogledali si bomo Posavski muzej Breţice, se
peljali po dolini cvička, se ustavili na eni najbolj
obiskani boţji poti novomeške škofije, imenovane

ter

si

ogledali

še

marsikaj

Prijave za izlet se bodo zbirale, kot do sedaj, v
prostorih društvene pisarne 1. septembra 2011
med 8. in 10. uro ter v popoldanskem času med
15. in 17. uro.
Prijavite se, zanimivo in veselo bo.
UO Društva upokojencev Tabor

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Športno društvo Partizan Tabor
obvešča vse občane, da bo
vsak petek do 4. 11. 2011, od 18. ure dalje
NOČNA LIGA V MALEM NOGOMETU,
na nogometnem igrišču pri Domu krajanov.
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno, za dobro vzdušje pa potrebujemo vas
in vaše navijanje, ter vzpodbujanje na tribunah!
Vabljeni vsi ljubitelji nogometa in vsi, ki imate radi prijetno druţenje.
Lep športni pozdrav.
________________________________________________________________________________

PEVSKO DRUŠTVO TABOR
K SODELOVANJU VABI
NOVE PEVKE IN PEVCE
Avdicija bo potekala v petek, 2. septembra 2011,
ob 19. uri v društveni sobi Doma krajanov v Taboru.
Dodatne infomacije po elektronski pošti: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com ali telefonu 041 647
051 (zborovodkinja).

Pridruži se nam, veselo bo!
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V natikačih na Bezovec? Zaka' pa ne!

Maja in Petra, sestri dvojčici, sta pred štirimi leti
praznovali rojstni dan. S planinsko druščino so se
odločili za nočni pohod na Bezovec. Bezovec je
857 metrov visok hrib na Dobrovljah, kamor sta
povabili tudi glasbeno skupino Zaka' pa ne, ki naj
bi na vrhu kaj lepega zaigrala. A fantje, med
katerimi je bil tudi basist Blaţ Lesjak, niso vedeli,
da do lovske koče ne bodo mogli z avtomobilom.

V začetku oktobra se je četa zdruţila z ostalimi
štajerskimi partizani v 1. Štajerski bataljon. Z
Nemci se je 4. junija 1942 na Čemšeniški planini
srdito bojevala 1. četa 1. Štajerskega bataljona. V
tem boju je padel partizan Franc Dolinšek, ki ima
danes spomenik v neposredni bliţini planinskega
doma. Čez Čemšeniško planino so med okupacijo
vodile pomembne kurirske poti iz Dolenjske na
Štajersko in Koroško.
V počastitev 70. obletnice ustanovitve Revirske
partizanske čete smo se člani in članice Zdruţenja
borcev za vrednote NOB iz Tabora v nedeljo, 31.
julija, udeleţili slovesnosti ob spomeniku v čast
Revirski četi. S praporom nas je zastopal
zastavonoša Joţe Matko.

Tako so morali v strmi breg zagristi peš, v kratkih
majicah in hlačah, obuti v natikače in brez svetilke,
ki bi jim olajšala hojo. Z instrumenti na ramah so
se spotikajoč ob korenine le prebili do cilja.
Tam pa ... Med Blaţem in slavljenko Petro se je
zaiskrilo, da je razsvetlilo nebo.
Petra in Blaţ Lesjak
_________________________________________

Na Čemšeniški planini
spet zavihrali prapori
V današnjem času Čemšeniško (ali Veliko) planino
poznamo kot priljubljeno pohodniško točko, ki
ločuje in hkrati zdruţuje Savinjsko dolino in
Zasavje. Nanjo vodi veliko poti z različnih koncev:
Taborčani se nanjo najlaţje povzpnemo s prelaza
Presedle, lahko pa sledimo tudi markacijam izpod
Krvavice, z Zajčeve koče ali z Vrhov. Zasavci se
nanjo ponavadi podajo s Prvin, Izlak in Zagorja.
V časih med drugo svetovno vojno, ko nanjo še
niso vodile tako utrjene in obiskane poti, pa je
Čemšeniška planina dajala zavetje prvim
partizanskim enotam in kurirjem z Revirjev. Na
njej je bila 1. avgusta 1941 ustanovljena Revirska
partizanska četa, v katero so se zdruţili do tedaj še
sorazmerno slabo organizirani borci iz Zagorja,
Trbovelj in Hrastnika. Četa je bila na začetku zelo
slabo oboroţena, saj je imela le 30 pušk, nekaj
pištol in bomb. Ţe 8. avgusta 1941 je Revirska četa
pripravila napad na ţandarmerijsko postajo in
rudniško straţo v Zagorju. To je bil prvi
organiziran napad na sovraţno postojanko v
večjem kraju na Slovenskem in je močno odjeknil.

Vse zbrane je najprej nagovoril predsednik
Zdruţenja borcev za vrednote NOB Zagorje,
tovariš Miloš Prosenc, ki je nas, Taborčane, tudi
posebej pozdravil. Slavnostni govornik je bil
podpredsednik Drţavnega zbora Republike
Slovenije Miran Potrč. Prireditev je bila za
Zagorjane še posebej slavnostna, saj je član
predsedstva Zveze zdruţenj borcev za vrednote
NOB Slovenije Tone Kovič podelil zlato priznanje
Zveze ţupanu Občine Zagorje ob Savi Matjaţu
Švaganu z utemeljitvijo, da se je kot občinski
funkcionar po osamosvojitvi Slovenije vseskozi
zavzemal in si prizadeval, da se v Zagorju niso
preimenovale ulice, šole in drugi objekti, ki so
nosili imena vojnih herojev. V kulturnem
programu so sodelovali recitatorji in Rudarski
pevski zbor Loški glas s harmonikarjem pod
vodstvom Alenke Flere Pavlič.
Po prireditvi smo se okrepčali v planinski koči in
obujali spomine na pogumne fante in eno dekle,
Tončko Čeč, ki so se pred sedemdesetimi leti
odločili zapustiti domače ognjišče in se iz
domoljubja podali v negotov in neenak boj z
okupatorjem.
Zdruţenje borcev za vrednote NOB Ţalec,
Krajevni odbor Tabor
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Lovsko strelsko tekmovanje za
prehodni pokal Občine Tabor 2011
Kot vsako leto doslej smo člani Lovske druţine
Tabor prvo nedeljo v avgustu znova organizirali
lovsko strelsko tekmovanje za prehodni pokal
Občine Tabor. V prijetnem ambientu lovske koče
smo v lepem in nekoliko vetrovnem dnevu
ponovno gostili tekmovalce v lovskem strelstvu od
blizu in daleč, ki so se med seboj pomerili v treh
disciplinah, in sicer v streljanju na glinaste golobe,
tarčo srnjaka in tarčo beţečega merjasca. V
veščinah strelskih mojstrov in pregovornem
gostoljubju članov domače lovske druţine je
uţivalo tudi precej gledalcev. Nastopilo je 45
strelcev, ki so zastopali barve 13 ekip, nekaj pa jih
je nastopilo posamič.
V ekipnem tekmovanju so najboljši rezultat
dosegle ekipe:
1. mesto: LD Braslovče,
2. mesto: LD Dobrna,
3. mesto: LD Oplotnica.
V posamični konkurenci so prva tri mesta dosegli:
1. mesto: Vili Grušovnik,
2. mesto: Boštjan Sadek,
3. mesto: Gregor Kovče.

Najboljši tekmovalci so prejeli pokale in
priloţnostne nagrade, ki jih je podelil taborski
ţupan Vilko Jazbinšek. Da na prireditvi ni bilo
ţejnih in lačnih smo skrbeli člani domače lovske
druţine, za prijetno vzdušje in zabavo pa Navihani
muzikanti, ki so zbrano druţbo zabavali pozno v
noč. Ob tej priloţnosti naj gre zahvala tudi
številnim sponzorjem, ki so prispevali sredstva in
nagrade za tekmovalce. Brez razumevanja za našo
dejavnost bi vsakoletno tekmovanje teţko izpeljali,
zato se jim ob tej priliki še enkrat iskreno
zahvaljujemo.
Letošnje leto je ponovno precej pestro na področju
lovske dejavnosti. Vse od pomladanskega obdobja
se v lovišču srečujemo s povečanim pojavom škod,
ki jih na travnikih in kmetijskih kulturah
povzročajo divji prašiči. Kljub temu, da smo v
lanskem letu presegli načrtovani odstrel te ţivalske

vrste, letošnja aktivnost divjih prašičev nakazuje
na številčno stabilno populacijo. V dosedanjih letih
smo člani LD Tabor poleg odstrela aktivni tudi na
drugih področjih preventive in zaščite pred
naraščanjem škod po divjadi. V preteklih letih smo
druţno z lastniki zemljišč postavili električne
ograje na najbolj ogroţenih površinah, postavitev
nekaterih pa načrtujemo tudi v letošnjem letu. Pri
tem velja poudariti, da je lovska druţina dolţna
lastniku zemljišča nuditi samo zaščitna sredstva,
zato sta trud in delo, ki ga člani LD Tabor vlagamo
v zaščito kmetijskih površin, naš vloţek v
razumevanje in sodelovanje med lastniki zemljišč
in lovci. Naraščanje populacije divjega prašiča je
med drugim posledica sprememb v okolju, ki se,
glede na biologijo ţivalske vrste ter več kot
uspešnim prilagajanju tem spremembam, odraţajo
s povečanim prirastkom ter posledično večjo
številčnostjo te ţivalske vrste. Izpolnjevanje vseh
zakonskih določil in letnega načrta lovišča, ki
predvideva poseganje tudi v rodni del populacije
divjega prašiča, bo zato tudi v letošnjem letu
glavna naloga članov LD Tabor. Naj ob tej priliki
spomnim, da mora oškodovanec prijaviti škodo po
divjadi v roku treh dni, ko je škodo opazil, in sicer
pisno na naslov:
Lovska druţina Tabor
Miklavţ pri Taboru 31a
3304 Tabor
Pooblaščenca za cenitev škode sta naša člana
Tomaţ Turnšek in Tomaţ Leskovšek. Ko sem ţe
omenil pojem »škode po divjadi« je potrebno
omeniti tudi škodo na divjadi. V letošnjem letu
opaţamo porast števila nenaravnih izgub predvsem
v kategoriji mladičev srnjadi. Poleg kosilnice so na
drugem mestu potepuški psi, ki ponekod celo v
tropih preganjajo in pokončujejo mladiče. Velja
omeniti, da je prosto spuščanje psa v naravo
prekršek, za katerega je zagroţena dokaj visoka
globa, zato ponovno apeliramo na lastnike psov,
naj tega ne počno. Sodelovanje na relaciji lastniki
zemljišč, ostali uporabniki prostora ter člani lovske
druţine Tabor je bilo vedno na zavidljivo visoki
ravni, zato moramo z razumevanjem in
prizadevanjem k reševanju teţav v skupno korist to
sodelovanje ohranjati tudi v prihodnje!
Lovski zdravo!
LD Tabor,
Janez Černec
_________________________________________

Drugo srečanje
krajanov Ojstriške vasi
V soboto, 6. avgusta 2011, smo se vaščani
Ojstriške vasi pod Cukalovim kozolcem srečali ţe
drugič.
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Prišli so tako člani Agrarne vaške skupnosti kot
nečlani, da se pogovorimo ob dobrotah, ki so nam
jih pripravili naši kuharji.
Vsi vaščani so prišli z dobro voljo in sladkimi
dobrotami, tako da smo preţiveli lepo sobotno
popoldne.
Ob koncu srečanja smo sklenili, da se prihodnje
leto znova srečamo, kajti takšna srečanja
povezujejo tako starejše kot mlajše vaščane
Ojstriške vasi.

Stanko Kovče
_________________________________________

zelo lepo in med sabo postali še boljši prijatelji.
Navezali smo tudi nove stike z ostalimi mladimi v
kampu in ob odhodu domov ţe načrtovali
dopustovanje za naslednje leto.
V društvu smo se odločili, da se po nekaj letih
premora znova udeleţimo Dneva hmeljarjev v
Braslovčah. Tri dni pred praznovanjem smo začeli
s pripravo voza, česar smo se lotili v sušilnici
hmelja pri Pihlbirt in člani smo se pri tem zelo
potrudili. Sestavili smo tudi ekipo šestih članov, ki
je tekmovala v igrah. V nedeljo, 14. avgusta, smo
dopoldne še do konca pripravili voz ter ga okrasili
s hmeljskimi trtami. V povorki vozov smo
predstavili star način namakanja hmelja, na igrah
pa smo zasedli končno peto mesto. Rezultat nam ni
bil tako pomemben, saj smo uţivali v druţenju in z
glasnim navijanjem preglasili
marsikatero
številčnejšo ekipo. Dobre volje res ni manjkalo in
odločili smo se, da drugo leto znova odidemo v
Braslovče. Člani društva bi se radi zahvalili Milanu
in Martini Pustoslemšek za izdatno ter nesebično
pomoč in koristne nasvete pri pripravi voza.
Zahvaljujemo pa se tudi Simonu Stiplošku za
varno voţnjo in Navihanim muzikantom za
glasbeno podlago.

Aktivno poletje Društva podeželske
mladine Tabor
Letošnji, ţe 13. Valentinov ples smo člani Društva
podeţelske mladine zelo uspešno izpeljali in tako
komaj čakali poletne mesece, ko smo se lahko
skupaj sprostili in uţivali v radostih tega letnega
časa. Poletno medsebojno druţenje smo začeli z
bowlingom, katerega smo načrtovali ţe zelo dolgo.
Tako smo junija končno določili datum in se tisti
večer zelo zabavali ob naših amaterskih metih
teţkih krogel.
Poletje se je nadaljevalo z vsakoletnim deţurstvom
na Zajčevi koči predzadnji vikend v juliju. Ţal nam
je malo ponagajalo vreme, ampak nismo dovolili,
da bi nam to pokvarilo zabaven vikend. Pripravili
smo si piknik, se zavrteli ob glasbi, kakšno pesem
smo tudi zapeli in se nasmejali našim risarskim in
igralskim sposobnostim ob druţabni igri.
Obiskovalcev je bilo zaradi deţja zelo malo, smo
pa zato imeli dovolj časa, da smo se zmenili, kako
se bomo čez teden dni odpravili na morje.
Destinacija je bila, kot ţe mnogo let prej, kamp v
Luciji. Teden je hitro minil in kmalu je bil tu petek
zjutraj, ki se je začel z jutranjo kavo in teţko
pričakovanim odhodom proti slovenski obali. Ko
smo prišli v kamp, smo si hitro postavili šotore in
odšli na plaţo, saj smo vsi ţeleli čim prej skočiti v
morje. Vikend je minil prehitro, v dobri druţbi pa
smeha in zabave ni manjkalo. Vsi smo se imeli

V septembru načrtujemo še enodnevni izlet v
Prekmurje, oktobra pa bomo začeli z novo sezono
in medse sprejeli mlade, ki se bodo ţeleli aktivno
vključiti v dogajanje občine. Upamo, da se nas do
oktobra zbere čim več. To poletje smo vsi zelo
uţivali in ţe komaj čakamo novo sezono, ki bo,
upajmo, le še bolj uspešna in pestra.
Člani DPM Tabor
_________________________________________

PGD Ojstriška vas–Tabor
na ekskurziji
V soboto, 20. avgusta, smo organizirali društveno
ekskurzijo. Pot nas je peljala proti morju in ustavili
smo se v Umagu, kjer smo si ogledali poklicno
gasilsko enoto. Gasilska enota v Umagu pokriva
Umag, Savudrijo in Poreč. Za pomoč imajo tri
prostovoljna gasilska društva. Delo se izvaja na tri
izmene in na izmeno pride devet, oziroma šest
gasilcev. Za poţare na morju nimajo plovila, zato
se na nivoju občine in drţave trenutno pogovarjajo
za nakup plovila.
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Dobro sodelujejo s piranskimi gasilci, z gasilci iz
Lucije in s Poklicno gasilsko brigado v Kopru. V
primeru poţara gasilci namreč ne poznajo meja.
Z ladjo smo iz Umaga pomorsko pot nadaljevali v
Poreč in do Limskega kanala. Za konec smo si
ogledali še mesto Umag in se pozno ponoči vrnili
domov.
PGD Ojstriška vas-Tabor,
Alojz Ribič
________________________________________________________________________________________________________________________

Knjižnica Tabor
vas vabi

v četrtek, 21. septembra 2011, ob 19. uri
na potopisno predavanje

V 180-ih DNEH OKOLI SVETA.
Predaval bo izred. prof. dr. DRAGO NATEK,
z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani,

naš rojak iz Pondorja.
Drago Natek je v šestih mesecih prepotoval svet. Študijsko potovanje ga je vodilo po 4 celinah in
skozi 18 drţav. S sliko in besedo nam bo predstavil mogočna gorovja Azije, brezmejnost avstralskih
puščav, čudovite obale Indonezije, hrupnost severnoameriških velemest…
Predavanje bo v društvenem prostoru Doma krajanov Tabor.

Vabljeni, vstopnine ni!
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PRIREDITVE V SEPTEMBRU
vsak petek od 26. 8. 2011 do 4. 11. 2011, ob 18. uri
NOČNA LIGA V MALEM NOGOMETU
nogometno igrišče pri Domu krajanov
(Športno društvo Partizan Tabor, 041 896 249)

torek, 20. september 2011, ob 18. uri
PRAVLJIČNA URA
Knjiţnica Tabor
(Renata Novak, 03 703 20 92)

sreda, 21. september 2011, ob 19. uri
PREDAVANJE DRAGA NATKA: V 180-ih DNEH OKOLI SVETA
društveni prostor v Domu krajanov Tabor
(Knjiţnica Tabor, Renata Novak, 03 703 20 92)

nedelja, 25. september 2011, od 8. ure dalje
KMEČKA TRŢNICA
na parkirišču ţupnijske stavbe
Čebelarsko društvo Tabor (031 766 533)

Ne čakajte, da se bo nekaj premaknilo – pojdite in tisto premaknite. (William Walker Atkinson)
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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