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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
 

 
 

 
Pravijo, da prazne buče močno donijo… 
Res jih je v tem času veliko. Takšnih in 
drugačnih.  
 
Pravo barvno paleto okrasnih, jedilnih in 
svinjskih buč nam je natrosila narava v tem 
času! Še posebej težko pa se je upreti sveže 
pečenim bučnicam. Saj veste: ena, pa še 
ena in še ena in zalotiš se, da je pred tabo 
nastal že zajeten kupček luščin, medtem ko 
si se zapletel v pogovor, reševal križanko 
ali pa obsedel pred TV. Še posebej nečedno 
je to početi v službi, sploh če je na vratih 
stranka, ti pa nespretno skušaš skriti kupček 
za kupom papirja in se ti po možnosti ob 
tem še raztrese… 
 
Skratka, vdihnimo zdrav podeželski zrak, 
nastavimo se sončku, žepe si napolnimo s 
polnimi pestmi bučnic in k branju 
septembrskih Novic!  
 

Tatjana Kovče 
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Bilo je točno pred šestimi leti… 
 

…ko sem v septembrskem uvodniku tedanjega 
Informatorja svoj članek naslovil: »Naložba 
desetletja – naložba v najmlajše«. Kdor ima 
doma arhiv občinskega glasila bo takoj 
ugotovil, da gre za tedanje tipanje 
razpoloženja občanov in občinskega sveta, da 
zagrizemo v realizacijo dolgoletnih želja – 
novo osnovno šolo in vrtec, pa čeprav le 
šestletko. Tedaj smo rekli, da se odločamo za 
naložbo desetletja. Tedanji občinski svet sicer 
ni enoglasno podprl te ideje, toda bilo dovolj 
glasov »za«, da smo se lotili, za tedanje 
razmere, »norega« projekta, ki je bi težak 
dveinpolletni občinski proračun, preračunano 
tedaj na 1,5 mio evrov. Kar pogosto je tedaj 
bilo slišati : »Le kje bomo dobili otroke…?« 
 
Kako priti do otrok, je seveda kar nekaj poti, 
dejstvo pa je, da se je v šestih letih v vrtcu 
število otrok podvojilo, šolo v Taboru in 
Vranskem pa obiskuje približno enako število 
učencev kot pred šestimi leti. Skupno skoraj 
140, od tega je vozačev na Vransko za tri 
zadnje letnike, letos okrog 57. Trend števila 
učencev ni bistveno narasel, kar je razumljivo, 
kajti natalitetni pesimizem izpred šestih in več 
let nazaj se izkazuje prav pri sedanjih šolskih 
generacijah. Je pa pomembno, da število 
novorojencev narašča in vsak dan srečujemo 
več bodočih mamic. Če upoštevamo še 
dejstvo, da je v našem kraju zraslo veliko 
novih hiš in stanovanj, je v naslednjih treh 
letih pričakovati najmanj 60 priselitev, 
predvsem mladih družin. Verjetno nisem 
prevelik optimist, če računam na eno družino 
vsaj enega otroka. Pa smo tam. Vrtec bo začel 
pokati po šivih, starši bodo nezadovoljni, 
župan pa bo po vzorcu od drugod 
(Grosuplje,….) »fasal« ovadbo, ker ni 
zagotovil dovolj prostora v vrtcih. Enaka 
zgodba se ponovi pri kapacitetah šole in ne 
vem od kod nekaterim še vedno pesimizem: 
»Le od kod bomo dobili otroke?« Čeprav je 
del tega pesimizma prisoten tudi v občinskem 
svetu, je vendarle zadnja seja občinskega sveta  
prinesla pomembno odločitev, da občina 
pristopu k izgradnji prizidka osnovni šoli po 
sistemu javno–zasebnega partnerstva, ki je 

pravzaprav tudi edina oblika, ki omogoča naši 
občini realizacijo te zahtevne naloge – 
pridobitev devetletne osnovne šole. Vsi 
svetniki občinskega sveta sicer niso prepričani, 
da je javno–zasebno partnerstvo edini in 
najprimernejši način financiranja, vendar 
boljšega predloga zaenkrat še ni predlagal 
nihče. Na tem mestu razlaga javno–zasebnega 
partnerstva ni primerna, ker gre za relativno 
zahtevno in še ne dovolj preizkušeno metodo, 
ki pa je v Evropi že povsem utečena in 
preizkušena metoda sodelovanja zasebnega in 
javnega kapitala pri uresničevanju javnega 
interesa (gradnja vrtcev, šol, zdravstvenih 
domov, domov za ostarele,…). Preprosto 
povedano, to pomeni, da bo zasebni kapital v 
Taboru zgradil manjkajoče kapacitete šole in 
vrtca, svoj finančni vložek pa bo dobil 
odplačan z vkalkuliranim dobičkom skozi 
dolgoročno obdobje (10 –15 let).  Značilnost 
javno-zasebnega partnerstva je, da skozi 
celotno obdobje partnerstva zasebni partner 
šolo tudi vzdržuje in skrbi za odpravo vseh 
nepravilnosti v obratovalnem smislu. Občina 
za delovanje svoje šole za celotno obdobje 
javno-zasebnega partnerstva plačuje 
uporabnino – najemnino in na koncu javno-
zasebnega partnerstva šolo prevzame v 
celotnem obratovalnem smislu. Pred kratkim 
je podoben projekt bil izveden v Slovenj 
Gradcu, počasi pa se zaključuje tudi projekt 
izgradnje celjske tržnice. V vsej zgodbi se 
seveda pojavlja vprašanje, ki se je pojavljalo 
tudi na zadnji seji občinskega sveta, ali je naša 
šibka občina sposobna odplačevati obveznosti 
plačevanja delovanja devetletne osnovne šole. 
Odgovor je sila preprost. Občina Tabor že 
sedaj odplačuje delovanje devetletke, saj 
financira delovanje šestletke na lokaciji v 
Taboru, hkrati pa financira tudi delovanje 
zadnjih treh letnikov na matični osnovni šoli  
na Vranskem. Pa ne samo to. Naša občina 
mora zagotavljati tudi stroške prevoza na 
Vransko,  v letnem znesku pa vse skupaj 
dosega vrednost okrog 120.000 evrov.  Že hitri 
izračun pokaže, da bi se investicija v vrednosti 
cca 1,0 mio evrov v petnajstletnem obdobju 
javno-zasebnega partnerstva z upoštevanjem 
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stroškov financiranja in predvidenih 
vzdrževalnih stroškov morala pokrivati. Velik 
poudarek pri izbiri ustreznega projekta bo 
seveda imela energetska varčnost objekta, ki 
bo povezana še s pridobivanjem alternativne 
energije (npr. solarna energija).  
 
Da se ne spuščam preveč na področje 
izvedbenega projekta, ki se bo »rodil« v 
naslednjih treh mesecih, dovolite, da se 
zahvalim vsem tistim, ki čutijo, da samostojna 
občina potrebuje samostojno šolo, čeprav 
včasih na račun drugih potreb in da podpira 

pristop k organizaciji devetletnega šolanja v 
Taboru. Ne bo čisto lahko in preprosto, mora 
pa uspeti, v nasprotnem še vedno trdim, da je 
bolje, da postanemo kar krajevna skupnost 
neke občine, ki nas bo pripravljena sprejeti 
pod svoje okrilje, ne pa da se gremo neko 
samostojnost.  
 
Trdno sem prepričan, da se pri vrtcu in šoli  
vse začne… 
 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

 
 

Poroka v sejni sobi Občine Tabor 
 

V sejni sobi Občine Tabor se je v soboto, 12. 
septembra 2009, ob 15. uri odvijal poročni obred. 
Poročila sta se Tatjana Turnšek iz Čemšenika in 
Andrej Lukman iz Tabora. Poročni obred sta 
vodila župan Vilko Jazbinšek in matičar Henrik 
Krajnc, ki ju je seznanil s pravicami in dolžnostmi. 
 

Mlademu paru iskreno čestitamo in jima želimo 
veliko zdravja sreče in razumevanja. 

 

 
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 

 
Otvoritev cestnega odseka Lovska 
koča-domačija Škrabar-Haler 

 
V soboto, 19. septembra 2009, ob 12. uri je v 
bližini domačije Škrabar potekala slavnostna 
otvoritev asfaltiranega cestnega odseka Lovska 
koča - domačija Škrabar - Haler. 
 

Občinski svetnik, g. Jože Cestnik je pozdravil vse 
navzoče in povedal, da je asfaltirana cesta velika 
pridobitev tako za domačine, kot tudi za vse tiste, 
ki cesto le občasno uporabljajo, hkrati pa tudi za 
vse  rekreativce in izletnike, ki jim je prav ta del 
občine posebej pri srcu.  
 

 
 

Poudaril je, da investicij v hribovitih predelih 
občine ni možno primerjati z investicijami v dolini. 
Investicijska vlaganja v infrastrukturo hribovitih, 
razloženih naselij je neprimerno dražja, sploh z 
vidika števila prebivalstva in števila priključkov, 
izvedenih na novo infrastrukturo. Prava vrednost 
vlaganj pa bo, kot je poudaril govornik, izkazana s 
tem, da bodo podeželska območja ostala poseljena 
in ohranjena kulturna krajina.  
 
Zahvalil se je tudi za posluh Občinskega sveta 
Občine Tabor glede vlaganja v infrastrukturo v 
hribovitih predelih občine, s sprejetjem proračuna.  
 
Rekonstrukcija ceste se je delno financirala iz 
evropskih sredstev v okviru projekta 2. faze  Mreže 
lokalnih cest Spodnje Savinjske doline, delno pa iz 
sredstev občinskega proračuna. 
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Cestni odsek sta otvorila domačinka iz Miklavža, 
gospa Ivanka Matko in župan občine, gospod 
Vilko Jazbinšek, blagoslov pa je opravil g. župnik 
iz Prebolda in zaželel  varno uporabo ceste. 
 
Vaška skupnost Miklavž se je še posebej izkazala v 
neuradnem delu. Goste so že pri domačiji Škrabar 
postregli z domačimi dobrotami, nato pa je še na 
Lovski koči sledila pogostitev s srninim golažem 
in domačim pecivom. 
 
 

 
 

Tatjana Kovče 

 

 

Občinska knjižnica Tabor 
 

Odpiralni čas knjižnice Tabor ostaja nespremenjen, in sicer: 
 

SREDA:    16.00 - 19.00 
SOBOTA:  08.00 - 11.00 

 

Vabim, da nas obiščete. 
 

Uroš Zorenč

 

Prvi  šolski dan 
 

 
 
Poletje se je počasi poslovilo in s tem tudi poletne 
počitnice. Nekateri učenci bi zagotovo raje uživali 
brezskrbne dni doma ali kje na počitnicah. Nemalo 
pa jih je komaj čakalo, da sedejo v šolske klopi 
med vrstnike. Zagotovo so bili med njimi 
najmlajši, ki so v šolo ponosno ob spremstvu 

staršev prišli prvič. Tu jih je pričakala Pika 
Nogavička, ki je v svoj kulturni program vključila 
učence višjih razredov. Predstavili so  jim z nekaj  
dejavnosti, ki jih počnejo v šoli. Prvošolci so jim 
pozorno prisluhnili.  
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Nato pa jih je pozdravila gospa ravnateljica Majda 
Pikl, jim čestitala za tako pomemben dan, ter jim 
dala nekaj nasvetov za dobro počutje v šoli. 

Predstavila je še njihovi učiteljici. Med gosti pa je 
bil tudi gospod župan Vilko Jazbinšek. Poudaril je 
pomen šolanja učencev v domačem kraju in 
povedal čisto svežo novico, da so v teku že 
priprave za prizidek, ki bo zagotavljal učencem 
devetletno šolanje v Občini Tabor. Sledila je 
pogostitev učencev in njihovih staršev v jedilnici, 
nato pa še krajše srečanje v učilnici. Upamo, da bo 
torek, 1. septembra 2009 ostal nepozaben za vseh 
10 učencev prvega razreda POŠ Tabor.  
 

Manja Drnolšek 

 

 

Oktober – mesec požarne varnosti 
 
Kot vsako leto v oktobru, mesecu požarne varnosti, 
se bodo tudi letos odvijale razne aktivnosti.  
 
26. septembra 2009, ob 14. uri bo v Ločici pri 
Polzeli na avtopoligonu pionirsko mladinsko 
tekmovanje GZ Žalec. 3. oktobra 2009, ob 18. uri 
bo srečanje starejših gasilcev GZ Žalec v Domu 
krajanov Tabor, 24. oktobra 2009, ob 15. uri pa 
srečanje gasilk GZ Žalec in GZ Prebold prav tako 
v Domu krajanov Tabor. 
 

Za naše najmlajše bodo, z dogovorom šole, 
organizirani dnevi odprtih vrat gasilskih domov. 
 
PGD Ojstriška vas-Tabor bo izvedlo društveno 
taktično vajo, konec meseca pa bomo izvedli 
osrednjo občinsko taktično vajo, katere organizator 
bo tokrat PGD Kapla-Pondor.  
 
Poseben poudarek bomo namenili praznovanju 
110. obletnice PGD Kapla Pondor, ki se bo 
odvijalo 10. oktobra 2009 od 17. ure dalje.  
 

poveljnik GPO Tabor 
Ivan Derča, VGČ, I. st. 

________________________________________________________________________________ 
 

Pregled  gasilnih  aparatov 
 
PGD Loke organizira pregled gasilnih aparatov v nedeljo, 18. 10. 2009, od 8. ure do 11. ure, v 
prostorih društva. 

Cena  pregleda za aparat S 9 znaša 5,00 EUR. 

Možen bo tudi nakup novih gasilnikov. 
Cena novih gasilnikov: 

 

NAZIV 
ARTIKLA 

CENA V EUR Z 
DDV 

OPOMBA 

Gasilnik  P1 D  18.98  EUR Primeren za  osebna vozila 
Gasilnik  P2 D 25.49  EUR Primeren za transportna vozila do 3500 kg 

Gasilnik P3 D 31.99  EUR  Primeren za tovorna vozila nad 3500 kg 
Gasilnik S-6  
stalni tlak 

 
39.01  EUR 

 
Primeren za stanovanjske hiše in delavnice 

Gasilnik  S-9 
stalni tlak 

 
48.52  EUR 

Primeren za večje stanovanjske hiše, delavnice in 
gospodarska poslopja 

Gasilnik  
CO2 2kg 

 
88.08  EUR 

Primeren za manjše računalniške prostore, 
delavnice, trgovine z živili. 

Gasilnik  
CO2 5kg 

 
117.18 EUR 

Primeren za računalniške prostore, delavnice, 
trgovine z živili. 

Gasilnik  
CO2 10kg 

 
241.01 EUR 

Primeren za notranje visokonapetostne naprave 
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Prosimo, da prinesete svoje gasilnike na servis in s tem zagotovite brezhibno delovanje le teh. V primeru, da 
ga še nimate v hiši ali avtu, se lahko odločite za nakup novega, saj nikoli ne vemo kdaj in kje nas lahko 
preseneti ogenj. 
 

VABLJENI! 
Upravni odbor PGD Loke 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Rekreacija v telovadnici 2009/10 

 
 
 

Obveščamo vse občane in občanke, da se rekreacija v telovadnici Doma krajanov Tabor prične z 
mesecem novembrom in bo potekala po naslednjem urniku: 
 
 

PONEDELJEK 
- od 18:00 do 21:00: namizni tenis (Janko Zorenč) 
 

TOREK 
- od 19:30 do 22:00: košarka (Miha Bergant) 
 
 

SREDA 
- od 19. do 21:00: rekreacija za ženske  

 
ČETRTEK 
od 19:00 do 21:30: odbojka (Andi Baloh) 
 
 

PETEK 
- od 18:00 do 21:00: namizni tenis (Janko Zorenč) 

 

Vabljeni! 
 

TVD Partizan Tabor 

 
 

Župan obiskal Terezijo Topovšek 
 

28. avgusta 2009 je župan Viko Jazbinšek s 
predsednikom Društva upokojencev Tabor 
Maksimiljanom Blatnikom obiskal Terezijo 
Topovšek, po domače Mežnarjevo mamo v 
Miklavžu. Gospa Terezija je ravno na ta dan 
praznovala svoj 91. rojstni dan.  
 

Rodila se je kot najstarejša izmed petih hčera 
očetu Jakobu in mami Alojziji Markošek. 
Svojo mladost je preživela ob delu na domači 
kmetiji in se kot najstarejša hči leta 1951 
poročila z Ludvikom Topovškom.  
 
V zakonu so se jima rodili trije otroci, hčerki 
Lenka in Lojzka in sin Janez. Leta so ji 
minevala ob trdem delu in življenju na kmetiji, 
danes pa rada posedi na dvorišču v družbi 
svoje hčerke in njene družine. 
 

Zelo se razveseli obiska svojih petih vnukov in 
tudi že štirih pravnukov. 
 

Želimo jih še veliko zdravih in čilih let! 
 

 
 

Tatjana Kovče 
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Družinsko kolesarjenje 
 
V nedeljo, 30. avgusta je potekalo družinsko 
kolesarjenje, katerega se je udeležilo 15 
kolesarjev iz Občine Tabor. Proga je potekala 
iz Tabora proti Grajski vasi, Zaklu, Polzeli, 
Šempetru, Preboldu, Kaplji vasi, ranču 
Mustang in nazaj v Tabor. Zjutraj je kolesarje 
na kolesih še mrazilo, nazaj do brunarice pa 
smo se pripeljali v prijetno toplem 
dopoldnevu.  
 
Ob koncu družinskega kolesarjenja je bilo pri 
društveni brunarici poskrbljeno za okrepčilo in 
dobro družbo. 
  

Janko Zorenč 
_____________________________________ 

 
Medgeneracijski nogometni turnir 

  
Tudi v letošnjem letu je bil na pobudo ŠD 
Partizan Tabor organiziran medgeneracijski 
nogometni turnir na igrišču "Razgan" v 
Ojstriški vasi. Turnir se je odvijal v soboto, 12. 
septembra 2009, s pričetkom ob 14. uri, v 
lepem sončnem vremenu. Udeležile so se ga 
štiri ekipe, med katerimi pa je slavila ekipa 

igralcev starosti med 20 in 30 let, pred ekipo 
igralcev do 20 let. Tretje mesto je pripadlo 
ekipi med 40 in 50 let, nehvaležno četrto pa 
ekipi med 30 in 40 let. Turnir je zopet dokazal, 
da se lahko med seboj povsem dostojno ter 
enakovredno pomerijo različne generacije 
nogometnih navdušencev.  
 
Vsem udeležencem turnirja se za svoj 
prispevek k zanimivemu sobotnemu 
popoldnevu zahvaljujem v imenu ŠD Partizan 
Tabor. 
 

 
 

 Klemen Žura 
 

 

 

»V nedeljo popoldne je luštno pri nas…« 
 

……še posebno, če si takšno prijetno popoldne znamo narediti sami. Mi, Taborčani, 
za nas, Taborčane. Imamo celo vrsto glasbenikov in kulturnih delavcev, le časa si ne 
vzamemo dovolj, da bi si pokazali kaj znamo in zmoremo. Pa si bomo vzeli čas, in 
sicer v nedeljo, 18. oktobra 2009, ob 16. uri, ko nam bodo domači glasbeniki in 
igralci ter tisti, ki jih karkoli povezuje z našim krajem, pod organizacijskim vodstvom 
KD Ivan Cankar Tabor, pripravili prijetno glasbeno obarvano nedeljsko popoldne. 
Dvourni program v Domu krajanov Tabor bodo sooblikovali ansambli Robija 
Zupana, Braneta Klavžarja, Zaka pa ne, Navihani muzikantje, Galaksy, A je to ter 
godba na pihala Vrh nad Laškim, Savinjski rogisti, moški del mešanega pevskega 
zbora in igralci dramske skupine Teloh. 
 
Želimo si, da bi si pripravili res lepo nedeljsko popoldne, zato vas vljudno vabimo, 
da se nam pridružite v čim večjem številu. Cena vstopnice je 5€. 
 

                                                       Organizacijski odbor 
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POVABILO  kd  ivan  cankar  NA 

 
 

VELIK KONCERT 

NARODNO ZABAVNE GLASBE 
 

 

»V nedeljo popoldne je luštno                      
pri nas….« 

 

V nedeljo, 18.10.2009, 

ob 16. uri, 

v Domu krajanov Tabor 
 
 

 

 

 

 

 Brez upornikov ni napredka. (Jean-Paul Sartre) 
 
 

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. 


