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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 

 
Po dneh deževja in hladu,  ki smo se jih vsi 
naveličali, pa so v drugi polovici junija 
končno  začeli  prav pošteno kuriti.  Vaški 
traktoristi so odvrgli majice in pričeli 
razkazovati  mišičasta telesa,  postavne  
taborske mladenke si končno lahko dajo 
duška  na rolerjih in  razigrani osnovnošolci 
naše devetletke  so stekli počitnicam naproti 
- tisti, najbolj uspešni,  pa so bili deležni 
celo slavnostnega sprejem pri našem 
županu.  

 

V tem mesecu se je odvijala tudi 10. redna 
seja Občinskega sveta (o tem več po 
potrditvi zapisnika),  župan je obiskal 
najstarejšo občanko, udeležili smo se 
strokovne ekskurzije v Avstriji, otvorili most 
»Pri Lenkotu«, na ribniku Pri Lisjaku se je 
odvijalo družabno srečanje Društva 
paraplegikov in …ZAKLJUČEN JE EDEN 
NAJPOMEMBNEJŠIH PROJEKTOV V 
TEM LETU: Izgradnja čistilne naprave in 
kanalizacije Ojstriška vas II. FAZA, na kar 
smo po vseh premaganih preprekah izredno 
ponosni! 

V teh dneh ne pozabite: veliko tekočine in  
nad Novic vsebine! 

 

Saša & Tatjana 

 

! 
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____________________________________________________________________________________________ 
  

Eko, da, samo ne pri meni 
 

Čarobna beseda EKO je postala merilo, ki 
nas loči med življenjem na naravni način in 
umetnimi tvarinami našega vsakdanjika. Je 
zagotovo tudi najpogosteje zlorabljena 
beseda, ki se uporablja v komercialne 
namene in pogosto ne izkazuje resnične 
prijaznosti do narave. Tudi naša vsakdanja 
ravnanja kažejo, da se za naravo borimo le 
takrat, ko niso ogroženi naši osebni interesi, 
kar je izkazano skozi celotni tehnološki 
razvoj človeštva. Dvesto let intenzivnega 
uničevanja narave v interesu tehnološkega 
napredka pa je vendarle pripeljalo do 
spoznanja samouničevanja, ki ga lahko 
zaustavi samo EKO način nadaljevanja 
razvoja. Čudovita ideja, ki pa se vse 
prevečkrat končuje z mejami našega 
dvorišča. Dokazilo o tem so čistilne akcije, 
ki so, žal, še vedno tekmovanje med tistimi, 
ki čistijo in tistimi, ki svinjajo. Kako sicer 
razumeti zadnja dogajanja v naši občini, ko 
se pojavljajo tako imenovana divja 
»greznična odlagališča«. Ob priključevanju 
na javno kanalizacijsko omrežje je namreč 
potrebno izvesti spraznitev obstoječih 
greznic preko pooblaščenih izvajalcev, ki 
greznično vsebino odvažajo v ustrezno 
zbiralnico čistilne naprave v Kasazah. V 
zavetju noči je v zadnjem času kar nekaj 
občanov izvedlo EKO cunami z 
izpraznitvami greznic v bližnje gozdove in 
potoke, kar izkazuje še vedno prisotnost zelo 
nizke naravovarstvene ozaveščenosti. 
Najpredrznejši so celo direktno napadli že 
zgrajen kanalizacijski sistem in izvedli 
izpraznitve cistern v revizijske jaške, kar je 
povzročilo motnje v komaj zgrajeni novi 
centralni čistilni napravi v Taboru. Nekaj 
privarčevanih evrov na račun stroškov 
legalne izpraznitve greznice pa se lahko kaj 
hitro spremeni v zajetno vsoto ekološke 
kazni za vse tiste, ki ne bodo imeli dokazila 
o odvozu greznične vsebine. In kaj je pri teh 
dogodkih poučnega? Žal, se zgodba 
ponavlja kot pri ostalih odpadkih, ki  
 

sprožajo množične čistilne akcije v cilju 
krepitve EKO zavesti. Velja vztrajati, saj so 
rezultati vzpodbudni, čeprav posamezni 
ekcesi, ki sem jih navedel, povzročajo 
ogorčenje in začudenje nad človeško 
kratkovidnostjo. Izgovori nad neuspešnim 
delovanjem inšpekcijskih služb običajno 
služijo samo kot opravičilo, da se nismo 
pripravljeni zameriti posameznim ekološkim 
onesnaževalcem, pri čemer pa zanimivo, ne 
skoparimo pri prijavah, če je ogrožena naša 
lastnina. Narave, kot naše skupne 
odgovornosti, še namreč ne spoštujemo 
dovolj in vedno znova dajemo potuho tistim, 
ki to zavestno in nezavestno izkoriščajo. 
Prepričan sem, da slednji v tej vojni za 
naravo ne morejo zmagati, ne delam pa si 
utvar, da bo kdaj izkoreninjeno nasilje nad 
naravo v komercialne namene. To pa je 
obseg svetovnega formata in z našimi 
greznicami nima veliko opravka. Ne 
moremo vplivati na globalno 
naravovarstveno zavest, lahko pa veliko 
naredimo za naravno okolje v katerem 
živimo. Zatorej pozivam vse bodoče 
uporabnike kanalizacijskega sistema, da 
uredijo izpraznitve greznic v skladu z 
zakonom in EKO zavestjo, hkrati pa trkam 
na zavest tudi tistim, ki opažene 
nepravilnosti ne prijavijo medobčinskemu 
inšpektoratu, saj gre za našo skupno naravno 
dediščino, ki smo jo dolžni varovati. 
 
Zgoraj omenjena centralna čistilna naprava 
Tabor je zgrajena. I.faza izgradnje 
predstavlja 800 PE (populacijskih enot), kar 
zadošča za približno 800 prebivalcev pri 
normalni uporabi. V naslednjih treh mesecih 
se bo po tehničnem pregledu izvedlo 
poskusno obratovanje. Pričakujemo, da bo 
uspešno in da bo do konca jeseni izdano tudi 
uporabno dovoljenje. Ker bodo s 
priključitvijo na centralno ČN prenehale 
delovati majhne ČN ( šola, Plankov log, 
Kresnica) bo po demontaži le teh tudi padla 
odločitev na katere lokacije jih bomo 
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preselili. Občutek, da je zaenkrat le majhen 
del občine pokrit s kanalizacijo je zmoten. 
Centralna ČN je namreč poleg Ojstriške vasi 
in Tabora namenjena za naselji Pondor in 
Kapla, ki torej potrebujeta zgolj 
povezovalne kanale. 
 
V naslednjih mesecih bo na temo 
kanalizacije še precej informacij, zato 
zaključujem s prijetno ugotovitvijo, da je 
letos osnovno šolanje v domačem kraju 
zaključila prva generacija devetošolcev. To 
je pomemben dogodek za Tabor, saj je pred 
selitvijo predmetne stopnje na  osnovno šolo 
Vransko zadnja generacija tedaj še 
osmošolcev zaključila šolanje v Taboru 

daljnega leta 1967. Devetošolci so pripravili 
simpatično slovo, jaz pa jim ob tej 
priložnosti še enkrat zaželim vse dobro na 
njihovi nadaljnji življenski poti. Vsem 
ostalim učencem in njihovim učiteljem pa 
prijetne in varne počitnice. 
 
Spoštovane občanke in občani, tudi vam 
izrekam vse dobre želje v naslednjih 
poletnih mesecih, v upanju, da se tudi 
narava zaradi v začetku omenjenih grdobij, 
ne bo maščevala s prehudimi poletnimi 
nevihtami. 

 
Vilko Jazbinšek, župan

 
 
_________________________________________________________________________________

 

Projekti 2012 
 

V juliju 2012 se bodo na terenu izvajala naslednja investicijska dela: 
 

 
zap. št. 

 
vrsta projekta 

 
izvajalec 

 
stanje 

1. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 
vas II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška Slatina zaključna faza 

2. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE TABOR IPI, d.o.o., Rogaška Slatina zaključna faza
 

Na izvedbo se pripravljajo: 
 

 
zap. št. 

 
vrsta projekta 

 
izvajalec 

 
stanje 

1.  Projektna dokumentacija za kanalizacijo Pondor -
Kapla 

SAVINJA PROJEKT  
projekt v izdelavi

2. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 
razvojna družba, d.o.o. 

 
PGD izdelan 

3. Kanalizacija Ojstriška vas III. faza  obnovitev postopka 
4.  Vzdrževalna dela odseka ceste Tabor-Loke s 

solarno javno razsvetljavo 
 prijava na razpis za 

sofinanciranje 
 

 

Simon Jan in Lilijana Štor Krebs 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

 
ŠTORKLJA NAS od 23. maja do 22. junija NI OBISKALA.  
 
 

 
V primeru, da se pojavi, 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 
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Vsem lastnikom psov 

Ko se ljudje odločajo za nakup psa, naj bi si 
praviloma zastavili kar nekaj vprašanj, ki so 
povezana z njihovimi resničnimi željami in 
pripravljenostjo na razne situacije, kot npr.  v zvezi 
z njihovim življenjskim stilom, ali si zares vsa 
družina želi psa, kam s psom v času dopustov, ali 
živijo v skupnosti, ki nasprotuje psom, ali je v 
družini alergik, ali so že sedaj prezaposleni in ne 
najdejo pravega časa za druženje s prijatelji … in 
eno izmed pomembnejših vprašanj, če ne 
najpomembnejše za širšo skupnost, v kateri 
prebivajo: ALI SO PRIPRAVLJENI BRISATI 
»LUŽICE« IN ODSTRANJEVATI 
»KUPČKE«?  

Žal so problemi z odstranjevanjem »kupčkov« v 
naši lokalni skupnosti, ki pa naj poudarimo, da ne 
nasprotuje psom,  postali pereč problem. 
Občinska uprava dobiva skoraj dnevne pozive 
občanov, da naj ukrepa proti malomarnim 
lastnikom psov, ki vodijo pse brez povodca oz. ne 
počistijo za njimi. Občani opozarjajo tako na 
neupoštevanja zasebne lastnine,  kakor tudi na 
povzročanje gospodarske škode zaradi krmljenja  
živali z oporečno krmo zaradi pasjih iztrebkov, kar 
posledično povzroča bolezni živine, stroške 
zdravljenja le-te, izpad dohodka zaradi neprodaje 
mleka, mlečnih izdelkov in mesa in pa seveda 
onesnaževanje okolja!   

 

Tudi v neposredni bližini vrtca  in osnovne šole je 
opaziti tovrstno nesnago, kar je še posebej 
nedopustno ob dejstvu, da otroci dnevno koristijo 
zunanje površine objektov in prihajajo v stik z le-
to. 

Kar nekaj je že bilo napisanega na to temo, pa 
vendar: 10. točka  5. člena Odloka o javnem redu 
in miru v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 17/2010), 
prepoveduje: »voditi pse brez vrvice in dopustiti 
živalim, da z iztrebki onesnažujejo pašnike in 
travnike, ki so v zasebni lasti, površine kjer se 
igrajo otroci, parke in druge javne površine.« 

Občinska uprava bo v prihodnjih dneh resno 
ukrepala in o zg. navedenih dejstvih obvestila 
Skupno občinsko upravo  za medobčinsko 
inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja, kar 
posledično pomeni nenapovedane obiske redarjev 
v občini in izrekanje denarnih kazni v primeru 
kršitev zg. navedenega Odloka. 

Svetujemo torej, da lastniki psov pričnejo s 
pobiranjem »kupčkov« svojih ljubljenčkov v bio 
razgradljive vrečke in jih odlagajo v zabojnike, 
namenjene bio odpadkom! 

Saša ZIDANŠEK OBREZA 
_________________________________________ 

 

Priključitev  
na javno kanalizacijsko omrežje 

 
Skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju Občin Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec, ki predvideva obvezno 
priključitev, vas obveščamo, da sta projekta 
Čistilna naprava in Kanalizacija Ojstriška vas II. 
faza končana do te mere, da je možna priključitev 
na javno kanalizacijsko omrežje. Vsi občani, ki  se 
nahajate v bližini zgrajenega kanala in ste oddali 
vlogo za izračun komunalnega prispevka se lahko 
ob izpolnjenih naslednjih pogojih že priključite na 
kanalizacijo: 
- plačan komunalni prispevek ali prvi obrok po 

sklenjeni pogodbi o obročnem plačevanju, 
- soglasje JKP, d.o.o. Žalec za priključitev na 

javno kanalizacijsko omrežje (izpolnjena 
vloga), 

- izveden hišni priključek. 
 

Vsled možnosti za priključitev pozivamo vse 
občane, ki se želite priključiti, da izpolnite 
potrebne pogoje ter nas o tem obvestite. 
  

V primeru nejasnosti ali vprašanj smo vam na 
razpolago na Občini Tabor (tehnične zadeve: 
Simon Jan, 03 705 70 88 ali GSM 040 706 029; 
komunalni prispevek: Lilijana Štor Krebs, 03 705 
70 85 ali GSM 040 860 783). 

                                                            Simon Jan 
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Župan obiskal najstarejšo občanko 

 
 

 
 

Pred dnevi je Slavka Leskovšek iz Ojstriške vasi 
praznovala jubilej, 93–letnico. Ob tej priliki sta ji 
prišla voščit tudi župan Občine Tabor Vilko 
Jazbinšek in predsednik Društva upokojencev 
Milan Blatnik. V prijetnem popoldanskem 
pomenkovanju se je slavljenka spominjala lepih 
družinskih in sosedskih zgodb. 
 

Dandanes ji je še vedno v veliko veselje vrt pred 
hišo, kjer je poleti vedno polno pisanega cvetja in 
priložnostno kramljanje s sovaščani. 
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 

Odličnjaki pri županu 
 

 
 

 

V četrtek, 21. junija, je župan Občine Tabor Vilko 
Jazbinšek priredil sprejem učencem in dijakom 

odličnjakom in šolarjem, ki so se posebej izkazali na 
najrazličnejših področjih izobraževanja. 
 

Občina vsako leto ob zaključku šolskega leta pridobi 
podatke s strani osnovnih in srednjih šol, kamor so 
vpisani mladi s stalnim prebivališčem v Občini Tabor. 
 

Vsi učenci in dijaki so prejeli darilce in bili vpisani v 
Zlato knjigo, ki jo hranimo na občini. 
Župan Občine Tabor je v svojem govoru pohvalil vse 
dosežke prisotnih in jim dal tudi nekaj pomembnih 
napotkov pri nadaljevanju šolanja, tako v srednjih 
šolah, kot na fakultetah. 
 
Govor sta imela tudi ravnateljica OŠ Vransko Tabor, 
gospa Majda Pikl in vodja POŠ Tabor Branko Šketa.  
 

Iz osnovne šole Vransko-Tabor:  
 

Klavdija Bastl Enci je osvojila srebrno Vegovo 
priznanje iz matematike, srebrno priznanje iz znanja 
geografije, srebrno priznanje iz znanja fizike in bila 
vsa leta odlična učenka. 
 

Alenka Ljubič je osvojila srebrno priznanje iz znanja 
zgodovine. 
 

Anja Lončarek je bila aktivna na področju 
mednarodnega sodelovanja v projektu Aces in vsa 
keta odlična učenka. 
 

Tea Pustoslemšek je  bila vsa leta odlična učenka. 
 

Iz I. gimnazije v Celju: 
Taja Gačner je bila v vseh štirih letih odlična učenka. 
Letos je prejela srebrno Proteusovo priznanje iz 
biologije in bila uspešna članica odbojkarske 
reprezentance. 

 

Tatjana Kovče 
___________________________________________ 

 
Novi most v Lokah - ovira manj za 

poplavno ogroženost 
 
V četrtek, 21. junija 2012 smo predali namenu novi 
most pri domačiji Ropret preko potoka Konjščica, 
ki je namenjen predvsem za dovoz do hiše 
Slakanovih. Ob tem nas je vse navzoče, predvsem 
pa družino Pavlinc – Lenko, prevzemalo veselje, 
da je po dolgih letih odstranjena ovira, ki je ob 
vsakem večjem nalivu grozila njihovi domačiji s 
hudimi poplavami. Čeprav so se Ropretovi že kar 
nekako »navadili« na to nevarnost in se je večkrat 
s pomočjo gasilcev in prijateljev uspešno ubranili, 
so bile poplave njihove dolgoletna nočna mora, da 
o vsakokratni škodi niti ne govorimo. 
 
Z odstranitvijo starega mostu in izgradnjo novega, 
ki je več kot meter dvignjen nad breg potoka, se 
bistveno povečuje pretočnost potoka. Nevarnost 
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poplav je s tem bistveno zmanjšana, kar nam 
zagotavljajo tudi upravljavci voda. 
 

 
 
Dolga leta se je iskala rešitev tega problema. 
Vedeli smo, da je potrebno najti novo lokacijo, 
kajti obstoječa ni dovoljevala dviga spodnjega 
nivoja mostu brez posledic za uporabnost garaže, 
dvorišča in dovoza. Z velikim razumevanjem obeh 
družin, tako Slakanove in Ropretove, ki se je 
zaradi nove lokacije odrekla delu prepotrebnega 
prostora namenjenega gospodarski dejavnosti, je 
ob pomoči Občine Tabor prišlo do uspešnega 
zaključka. 
 
Hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali. 
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 
Strokovna ekskurzija v Avstrijo 

 
14. junija je Občinska uprava Občine Tabor v 
sodelovanju z Razvojno agencijo Savinja 
organizirala strokovno ekskurzijo v avstrijsko 
obmejno regijo, z namenom spoznati primer 
dobre prakse na področju energetske in 
prehrambene samooskrbe ter možnostmi 
prenosa le-te v domače okolje. Udeležili so se 
je vsi pomembnejši politični predstavniki, 
gospodarstveniki, kmetovalci, ponudniki 
storitev v občini ter nekateri drugi. 
Najprej smo se ustavili v  mestecu Müreck, ki 
šteje 1.600 prebivalcev in danes predstavlja 
enega najboljših primerov dobre prakse na 
področju izrabe obnovljivih virov energije, kar 
imenujejo »BIOENERGETSKI KROG». Že 
v letu 1991 so pričeli  s proizvodnjo biodizla iz 
odpadnega olja za cvrtje in repičnega olja.  Iz 
100 kg odpadnega olja pridelajo 85 l biodizla, 
za uporabo katerega predelava motorja vozil ni 

potrebna, izpusti CO2 v zrak pa  se na ta način 
zmanjšajo za 70 %! 

 
 

 
 
Nadaljevali so s projektom  daljinskega 
ogrevanja na biomaso, ki jo dobavljajo 
okoliški kmetje in lesni obrati. Kapaciteta 
dveh kotlov, ki smo si jih ogledali znaša 2 
MW, omrežje pa je razvejano v dolžini 12 km.   
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Naslednja investicija je bila v proizvodnjo 
energije, ki se sprosti ob izdelavi biodizla in 
ustvari cca. 140 kW ter se uporablja pri 
daljinskem ogrevanju. Na isti lokaciji so 
kasneje naredili še bioplinarno, ki proizvaja 
8.000 MWh elektrike, toplota, ki pri tem 
nastaja pa je vključena v sistem daljinskega 
ogrevanja. Surovina je gnojnica, silaža in 
stranski produkti pri proizvodnji biodizla. 
Kmetje, ki pripeljejo gnojnico dobijo 85% le te 
nazaj.  
 

 
 

V zadnjih dveh letih so se lotili še investicije v 
fotovoltaiko – za to so dobili pomoč 800.000 € 
EU denarja, vrednost celotnega projekta pa je 
2,8 mio €. Investicijo so izvedli kot 
komanditna družba prebivalci sami – delež je 
lahko znašal najmanj 2.000 € in največ 10.000 
€ po osebi. Na 2,3 ha velikem zemljišču je 
danes s 320 delničarji največje »ljudsko« 
energetsko podjetje v Evropi. Sončna energija 
bo zmanjšala letno 700 ton CO2 izpustov v 
zrak. Seznanili so nas tudi z otvoritvijo, ki se 
bo zgodila letos jeseni in sicer prvega 
rastlinskega steklenjaka, ki bo hkrati sončna 
elektrarna. 

 

 
 
Müreck je danes energetsko neodvisna in 
samozadostna občina , kjer prebivalci živijo 
»energetsko« 30 % ceneje, kot v drugih krajih 
in niso odvisni od gibanja cene energentov na 
svetovnem trgu. Dobili so tudi številna 
priznanja in nagrade svetovnega merila. 
Kot zanimivost pa še nekaj podatkov: 
1ha oljne repice = 30.000 km, 1 ha 
silaže+gnojnice = 90.000 km,  1ha 
fotovoltaike = 3.000.000 km. 
Pot smo nadaljevali v Straden, kjer se je 
porodil projekt prehrambene samooskrbe s 
produkti pod blagovno znamko »De Merin«. 
Tu proizvajajo klobase, šunke, zaseke, 
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tradicionalne pečenice, slanino, sir, kvalitetna 
vina, žganja in likerje, sokove, bučna olja, 
kreativne kise, med in marmelade, rastlinske 
namaze, omake, različne vrste gorčic, svežo in 
vloženo zelenjavo, rezance, testenine  in še 
veliko več. 
Skupina De Merin je v bistvu združenje 
kmetov, vinogradnikov in pridelovalcev hrane 
in kulturno usmerjenih ljudi v župniji Straden, 
ki skrbi za ohranitev tradicionalne in naravno 
usmerjene metode proizvodnje hrane, 
izpopolnjevanje in izboljšavo hrane ter za 
promocijo kmetijskih proizvodov in ponudbo 
v ustreznih prostorih. Ustanovljena je bila leta 
2005, sestavlja pa jo sedemnajst delničarjev, z 
vložkom ne več kot 3.000 EUR po 
posamezniku – kapitalski prispevek. 
 

 
 

 
 

Ogledali smo si eno izmed bogato založenih 
trgovinic omenjene blagovne znamke, kjer se 
nismo mogli upreti drobnim nakupom, hkrati 
pa smo bili tudi prijetno presenečeni nad 
prijazno postrežbo v slovenskem jeziku. 

 
 

 
 

Razvojni cilj projekta je pridobiti tako nove 
regije kot distributerje in s tem nove strank ter  
jim ponuditi specialitete regije. 
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Koristi, ki jih projekt za regijo prinaša: 
potomci kmečkih družin nadaljujejo z delom 
doma in se ne selijo več v večja mesta, saj se 
je kakovost življenja močno izboljšala, 
obiskovalci regije krepijo gospodarstvo, 
pojavljajo se nova podjetja z visokimi 
standardi kakovosti. Uspehi, ki jih žanjejo 
posledično pomenijo dvig kakovosti življenja, 
ki se odraža kot zdrava prehrana, telesna 
vadba, pozitivno mišljenje.. 
 

 
 
Zanimivo in poučno ekskurzijo smo zaključili 
v idiličnem gostišču znotraj t.i. Vulkanlanda, 
katerega lastnik je strasten zbiratelj starin, ki 
so nas popeljale v bližnjo in daljno preteklost.. 
 
 
 

 
 

 
 

Saša ZIDANŠEK OBREZA 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Utrinki 
 

Bil sem že čisto na tleh življenja, 
a tvoje žareče, modre oči 
lahko obudijo 
tudi takšnega bedaka, 
kot sem-jaz!! 
 

Grbanči čelo na obrazu- svojem 
ali ne mojega! 
Bodi jezna sama nase, 
ali ne na mene, 
ne na svojega moža!!! 
Zakaj bi tvoj nasmeh –grenki 
motil moj življenjski ritem? 
 
 
 
 
 

 
Dosti je poti 
od srca, do srca! 

TKsm 
________________________________________ 

 
Obljuba 

 

Obljubil si mi 
življenje brez laži! 
Obljubil si mi 
misli najine sreče! 
Obljubil si mi 
najino prihodnost 
v živopisanih barvah! 
Objljubil si mi ljubeezn, 
ki si jo razdrl! 
Ti si samo ena velika neobljuba!!! 
 

TKsm 



    10 
 

Natroski 
 

Spet bom začela z mojimi  "prvič", vesela sem, da 
mi jih še vedno ne zmanjka. 
 

Bila sem prvič na občnem zboru najmlajših 
gasilcev v Kapli. Občudujem moje sovaščane- 
gasilce, kako vneto vadijo, se udeležujejo 
tekmovanj in zasedajo pri tem odlična mesta. Zdi 
se mi, da imajo gasilstvo že v genih, saj sodelujejo 
kar po tri generacije iz ene domačije. Mene pa je 
zanimalo, kdaj in kako sploh postaneš gasilec. 
Izkoristila sem priliko, ko je bila v gasilske vrste 
sprejeta  sosedova komaj šestletna Pia. Veliko 
presenečenje pa je bilo zame vodenje občnega 
zbora. Vodili so ga mladi gasilci sami in izvolili 
vse potrebne organe, vse je potekalo brez  
zapletov - kot da so v delovnem predsedstvu 
odrasli. Le tako naprej. 
 

Prvič sem sodelovala tudi jaz ob dnevu druženja 
in gibanja vseh generacij. Bilo je krasno majsko 
jutro, ko smo se odpravili na sprehod do Ramšaka 
in Ropreta in zaključili sprehod pri šoli. Bili smo 
res pisana druščina od najmanjšega dojenčka v 
vozičku, predšolskega drobiža in tudi šolarjev. 
Piko na i sva dodali tudi babici - soimenjakinji. 
Jaz pa sem dobila še priznanje kot najstarejša 
udeleženka pohoda. Nič se nam ni mudilo. Bil je 
čas za opazovanje rib v Konjščici, metulja na 
cvetu marjetice, gozdnega lazarja, poslušanju 
ptičjega petja. Lepo je bilo videti tudi sedem 
mladih domačih prašičkov v ogradi na robu 
gozda. Potem smo v gosjem redu, da ne bi 
napravili preveč škode v visoki travi, krenili 
naprej.  Pri Ropret pa smo občudovali prav 
posebnega pujsa in to madžarskega, kosmatega 
kot ovca in tudi barve je bil takšne. Potem pa še 
zadnji koraki do šole. Vso pot ni bilo niti enkrat 
čuti nobenega joka ali sitnarjenja. Kako pa je bilo 
potem pri šoli, ste pa že prebrali v prejšnjih 
novicah. 

 

Prvič sem bila peš na Nanosu z našim planinskim 
društvom. Po več deževnih dneh nas je dočakalo 
sončno jutro. Iz Razdrtega smo se nekateri 
napotili po daljši poti. Drugi pa so krenili po strmi 
in kamniti poti na »Goro« (tako pravijo Vipavci 
Nanosu). Čez nekaj časa se nam je odprl čudovit 
razgled na Kras, Vipavsko dolino ter morje. Ob 
poti smo občudovali preproge cvetočih trajnic. 
Doma se lahko še tako trudiš, pa nikoli ne ustvariš 
takih barvnih kombinacij, kot jih uspe materi 
naravi. Nazaj grede smo se v Razdrtem malo 
odžejali. Najbolj "firbčni" smo izvedeli tudi za 
gobarsko razstavo in nekaj časa celo poslušali 
predavanje. 
 

Pa še par besed za konec o sobotnem kolesarjenju. 
Zbralo se nas je nekaj manj kot prejšnja leta, 
najbrž je bila kriva delovna sobota. Kot vedno je 
mladež krenila na daljšo in težjo progo. Starši z 
otroci, tudi nekateri dedki in jaz kot edina babica 
pa po lažji in krajši poti, čez  Pondor, Prekopo 
Šmarno, Podvrh do Žovneka in Šmatevža nazaj 
domov. Zaradi vročine je bilo prav dobrodošlo 
večkratno počivanje v senci dreves. Otroci so prav 
dobro kolesarili. Morala sem se kar pošteno 
potruditi, da sem jim lahko sledila. 
 

Za konec pa še enkrat najlepši prvič doslej. Bila 
sem na zlati poroki  Jožeta in Ankija. Kočija ju je 
najprej odpeljala na občino, kjer sta si v družbi 
otrok, vnukov in ostalih povabljenih znova 
obljubila večno zvestobo. Potem je sledil lep 
obred v cerkvi. Ob izhodu iz cerkve pa so ju 
presenetili gasilci. Napravili so špalir in ju obsuli 
s cvetjem. Zabava se je nato nadaljevala doma na 
Mrzlem polju. Nevesta pa je meni podarila svoj 
poročni šopek, saj  tudi mene  čaka v bližnji 
prihodnosti enaka obletnica. 

 

Roža 

Prva generacija devetošolcev na 
Podružnični osnovni šoli Tabor 

 
Podružnična osnovna šola Tabor je sestavni del 
Osnovne šole Vransko - Tabor. Preteklo šolsko 
leto je postala popolna devetletka, zato so se v 
sredo, 13. 6. 2012, po 45-ih letih kot prvi slovesno 
poslovili učenci devetega razreda. 

Deset učencev, pet fantov in pet deklet, je 
pripravilo zanimiv prerez svoje zgodovine. Tako 
so v zgodbi predstavili vsako leto svojega šolanja, 

tegobe, s katerimi so se srečevali, prve skrbi, 
zaljubljenost... Nato so si skušali predstavljati 
svojo prihodnost. V več kot odličnem filmu so 
prikazali lastno prihodnost oz. poklice, ki jih želijo 
opravljati. Nazadnje so se zahvalili vsem učiteljem, 
ravnateljici in razredničarki za njihove spodbude 
na turbulentni poti:  kar dvakrat so se izobraževali 
v kombinaciji, dve leti so obiskovali šolo na 
Vranskem ... Posebno zahvalo so namenili županu 
Občine Tabor Vilku Jazbinšku in vodju 
Podružnične šole Tabor Branku Šketu. Podarili so 
jima svojo razredno fotografijo. 
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Župan Vilko Jazbinšek je poudaril, da je popolna 
devetletka izredno pomembna za vsak kraj, 
razredna fotografija pa ima zanj večji pomen, kot 
si lahko predstavljajo. Svojo obljubo, da bo prvim 
devetošolcem v novi popolni devetletki podaril 
zaključni izlet, je na ta dan tudi potrdil in 
devetošolci odhajajo na izlet v Čateške Toplice… 

Ob zaključku je sledilo spominsko fotografiranje. 

Taborski devetošolci so se poslovili tudi od 
matične šole na valeti, ki so  jo pripravili skupaj s 
sošolci z Vranskega. 

Marija ZAVRŠNIK 

_________________________________________ 
 

Branje  je  igranje 
(spremljava na Orffov instrumentarij  

na Čuk se je oženil)     
 
 

Branje je igranje, tralala, 
res lahko je brati, hopsasa. 

 

Branje in pisanje, tralala, 
knjige naše fajne, hapsasa. 

 

 

Stripi in novice, tralala, 
res jih rad preberem, hopsasa. 

 

Tisti,  ki rad ne bere, tralala, 
rečem mu, začni zdaj, hopsasa. 

 
4., 5., 6. razred, prva skupina  
Kulturni dan – Rad berem  

POŠ Tabor 
 

 
Knjiga  zažiga 

 (spremljava na Orffov instrumentarij 
na Čuk se je oženil)     

 
Knjiga mene briga,tralala, 
če je zanimiva, hopsasa. 

 

Knjige jaz odberem, tralala, 
zato si jo izberem, hopsasa. 

 

Jaz pa rada berem, tralala, 
knjige in oglase, hopsasa, 
revije in novice, hopsasa. 

 

Branje je res zakon, tralala, 
tudi ti poskusi, hopsasa! 

 
 

4., 5., 6. razred, druga skupina 
Kulturni dan – Rad berem 

POŠ Tabor 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ob izidu knjige Predpisi s področja 
ekološkega kmetijstva  
z uvodnimi pojasnili 

 
V knjigi so objavljena prečiščena besedila obeh 
evropskih uredb ter obeh nacionalnih predpisov s 
pojasnili.  Velika uporabna vrednost pojasnil je v 
tem, da združujejo posamezna področja po vsebini 
v deset poglavij (Cilji in načela ekološke pridelave, 
Pravila za preusmeritev, Ekološka pridelava - 
rastlinska pridelava in živinoreja, Ekološka 
predelava, Zbiranje, pakiranje, prevoz in 

skladiščenje proizvodov, Obrati javne prehrane, 
Izjemni primeri, Označevanje, Nadzor in 
Trgovanje s tretjimi državami in uvoz). Ta 
področja so sicer razpršeno urejena v različnih 
predpisih in zato nepregledna. Vsi relevantni členi, 
ki omogočajo natančen pregled ureditve določenih 
področij, so zapisani na začetku poglavij in 
podpoglavij, kar omogoča hitro pot do prave  
informacije o pridelavi, označevanju in nadzoru 
ekoloških živil. 
 

Glede na to, da se naslednje leto integrirana 
pridelava umika iz nacionalne sheme certificiranja 
in subvencij, hmeljarstvo se sooča s stalnim 
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naraščanje stroškov inputov in padanjem cen 
zelenega zlata na svetovnem trgu, preozki kolobar 
pšenice in koruze dolgoročno škoduje kakovosti tal 
(skratka velika negotovost velja tudi za 
konvencionalno pridelavo) , so prav inovativni 
pristopi pridelave rešitev. Letos sem bila veliko na 
terenu in me veseli, da se tudi največja kmetijska 
posestva odločajo za preusmeritev v ekološko 
pridelavo s setvijo pire, ovsa, sončnice, konoplje 
ter maka. Konopljino olje je dragocena specialiteta, 
moja kolegica iz Prlekije izdeluje sveže sončnično 
olje, in enostavno ne more 'folgat' velikega 
povpraševanja.  
 

No, če boste želeli svežo moko ali zdrob iz pire, 
sporočam, da manjše količine lahko zmeljete pri 
meni na mlin na kamne. Priporočam pirin zdob ali 
palačinke s sveže mleto pirino moko. Tudi mi z 
otroci od 4. – 7. razreda  bomo mleli  piro in jedli 

slastne pirine jedi na tečaju angleške konverzacije 
v juliju   
 
Pa dober tek ! 

 

mag. Darja Kropivšek 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Kmetija Laznik vabi, da nas 

v soboto, 7.7.2012 od 9. ure dalje  
obiščete v naši prodajalni. 

 
Tokrat lahko izbirate med: svežim svinjskim mesom, mladim goveje mesom, 

dimljenimi klobasami, domačo pašteto, salamami, suho slanino, vratovino… 
Pripravimo pa vam tudi začinjeno meso za žar, čevapčiče, za ljubitelje domačega 

jabolčnega zavitka pa vam nudimo tudi domača jajca in skuto. 
 

V mesecu avgustu vam bomo poleg ostalih suhomesnatih dobrot na voljo samo 
sveže svinjsko meso. 

 
 

Najdete nas na spletu: www.kmetija-laznik.si 
 

 Vabljeni! 
 

 
Informacije: Adi, 041-543-396 
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VABILO 
 

Vabimo vas, 
 da se nam v soboto, 7. julija 2012, ob 9.30  

pridružite pri spoznavanju zdravilnih rastlin in  
zelišč s priznano zeliščarico Faniko Burjan. 

 

 
 

Vljudno vabljeni! 
Vse zainteresirane prosimo, da se za izlet prijavite:  

 osebno v knjižnici ali 
 na tel. št. 03 712 12 52, 712 12 56  (ali 040 753 828 - Karmen Jezernik) ali 
 na e-naslov: karmen@zal.sik.si 

____________________________________________________________________
 

Bergantovanje 
 

Naši predniki sijali bi od ponosa, 
če vedeli bi, da se bratranci, vsi polni zanosa, 
prvo nedeljo v juniju spet bodo zbrali, 
prešerne volje, že 7. Bergantovanje  
v tok pognali. 
 
Letos nas bo pot vodila po Savinjskem koncu, 
ko prijetna jedača kuhala se bo v loncu. 
Na gradu Žovnek med grajske gospôde se bomo 
podali, ob Braslovškem jezeru v prijetni družbi 
se zadržali. 
 
Letošnji 3. junij je bil krasen, sončen dan. Zbrali 
smo se pri brunarici braslovškega turističnega 
društva. Brnelo je kot v panju, da smo se med 
seboj pozdravili in z vsakim spregovorili nekaj 
besed. Nato  smo bili povabljeni k mizi na okusen 
obrok preden smo se podali na pot , ki nas je vodila 
na grad Žovnek.  
Med potjo so nas prijazni domačini kar dvakrat 
povabili v klet, da smo se odžejali. Na žovneškem 
gradu nas je pričakal gospod Kralj, kateri nam je 
predstavil zgodovino gradu, plan obnove, načrte za  
 
prihodnost  ter nam pojasnil do kod vse seže 
pogled z gradu. Porajala so se nam še dodatna  

 
 
vprašanja na katera je gospod Kralj žarom in 
veseljem odgovoril. 
Tudi pot nazaj je bila prijetna, saj smo si lahko 
ogledali klet zakoncev Irman. Klet je prava 
atrakcija, saj se nahaja v skali, do nje pa vodijo 
stopnice obdane z rožami vseh vrst. Moški so bili 
navdušeni nad notranjostjo kleti, med tem ko smo 
bile ženske fascinirane nad zunanjostjo. V kleti 
smo se odžejali in ohladili, nato smo pot nazaj do 
brunarice nadaljevali z avtomobili. 
K brunarici nas je vabil omamen vonj po okusni  
hrani, katero smo z veseljem zaužili. 
Popoldan je minil v zelo  prijetnem  vzdušju, tudi 
zapeli smo. Žlahto je prišlo pozdravit tudi nekaj 
naših otrok s svojimi otroki. Med njimi sta bila tudi 
Žiga in Luka s svojima harmonikama. Tako veselo 
in poskočno sta zaigrala, da smo morali še 
zaplesati.  
Zares smo preživeli  zelo lepo nedeljo in se je 
bomo še radi spominjali. 
 
Nasvidenje naslednje leto  v Zgornji savinjski 
dolini ! 
 
 

Zvonka Drča 
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Osvojili smo Nanos 
 

 
 

Verjetno skorajda ni človeka, ki se na poti na 
Primorsko ni vsaj enkrat ozrl na mogočno 
vzpetino, ki nas ponosno pozdravlja, ko se 
peljemo po avtocesti v pričakovanju, da čim 
prej zagledamo morje. Nanos je posebej 
zanimiv tudi zaradi mogočnega oddajnika, ki 
je postavljen na njegovi najvišji točki, 
imenovani Pleša. Nanos je pravzaprav visoka 
kraška planota, ki ločuje celinski del Slovenije 
od Primorja. Dolga je 12 km in široka do 6 km 
in je poleg Snežnika najbolj značilna gora na 
Notranjskem. 
 

Proti Notranjski smo se napotili v nedeljo, 27. 
maja, ob 6. uri zjutraj. Zbralo se nas je 
zavidljivo število: 37 planink in planincev, v 
Razdrtem pa sta se nam pridružila še dva. 
Obetal se je lep in jasen dan s popoldanskimi  

 
plohami. Že ob osmih smo začeli gristi kolena 
po pobočjih Nanosa. Najprej vsi skupaj, potem 
pa smo se razdelili v dve skupini, prva je 
zavila po položnejši, vendar malo daljši poti, 
druga pa po strmejši, a malo krajši. Oboji pa 
smo bili po približno dveh urah na vrhu pri 
Vojkovi koči. Počitek se je zelo prilegel in 
nam dal moči za varen spust v dolino. Ob 
sestopu so nas, poleg vodnikov Danija, Petra 
in Maje, vseskozi spremljali čudoviti razgledi 
na avtocesto, nižje kraške planote, z vrha pa se 
je v daljavi videlo tudi morje. Večina nas je 
sestopala po položnejši poti, ki vodi skorajda 
mimo cerkvice svetega Hieronima, ki je bila 
po vojni opuščena in izropana, leta 1990 pa so 
jo obnovili. Nekaj časa smo hodili po 
travnatem pobočju in kmalu prišli v gozd, kjer 
se je začel senčni del sestopa in vsi smo se 
srečno vrnili do avtobusa, ki ga je tokrat 
šofiral Branko. O popoldanskih plohah pa ne 
duha ne sluha… 
 

V Razdrtem smo se ustavili še v vaški gostilni, 
nato pa po avtocesti odbrzeli, s postankom na 
Trojanah, nazaj proti Savinjski dolini. Hvala 
vsem za številčno udeležbo, prijetno družbo in 
se že veselimo naslednjega pohoda! 

 

Planinsko društvo Tabor 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zlata poroka zakoncev Rančigaj 
 

 
 

V sejni sobi Občine Tabor je v soboto, 2. 
junija 2012, ob 10. uri potekal obred zlate 
poroke zakoncev Ivane Rančigaj in Jožefa 
Rančigaj iz Tabora. Poročni obred sta vodila 
Henrik Krajnc in Ivan Jager. 
 
Ivana, rojena Florjan, se je rodila 1944. leta 
kot četrta od petih otrok na domačiji 
Grešinarjevih v Kapli. Osnovno šolo je 
obiskovala v Taboru. Po poroki sta živela pri 
Ivaninih starših. Rodila sta se jima sin Roman 
ter hči Sonja. Jože  je od svojih domačih dobil 
nekaj hektarjev zemlje v Taboru, zato sta se 
odločila, da si bosta sezidala novo hišo. 
Vložila sta veliko truda, saj sta jo dobesedno 
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sama sezidala. Sama sta delala betonsko opeko 
in na roke delala malto Bilo je težko. Ker je v 
službo hodil samo Jože, tudi denarja ni bilo 
veliko. V službi je delal ponoči, da je lahko 
podnevi zidal. Ivana je skrbela za 
gospodinjstvo in delo na kmetiji, za otroke ter 
bolne starše, tako da ni mogla hoditi v službo. 
 
Jože se je rodil 1937, kot najmlajši od šestih 
otrok v Kapli pri Hamotovih. Osnovno šolo je 
obiskoval v Taboru. Zaposlil se je v Kovo 
Vransko, po nekaj letih pa je začel delati na 
Strojni v Žalcu, kjer je delal do svoje 
upokojitve. Z ljubeznijo sta premagala vse 
težave. Vso energijo in ljubezen sta dala v 
kmetijo in vzgojo svojih otrok. Sedaj imata tri 
vnuke: Gašperja, Jerneja in Romana. V tem 
tednu pričakujeta tudi prvega pravnuka. Sta 
gasilca pri PGD Kapla-Pondor: Ivana preko 50 
let, Jože pa preko 60 let.  
 
Besedilo njune hčere Sonje: 
 
»Draga slavljenca, dragi gostje! 
  
Kljub temu, da ste že skoraj  vsi odrasli, bi 
vam rada povedala pravljico, zaradi katere 
smo se pravzaprav danes tukaj zbrali. 
  
Torej, pravljica gre takole: 
Nekoč se je deklica po imenu Metka pridno 
učila in hkrati pasla živino pri sosedu. Sosed 
je bil zelo natančen in strog.V vasi je edini 
imel radio, zato so se  ljudje zbirali pri njemu 
ter poslušali četrtkov večer. Metka je rada 
poslušala radio. Med drugimi pa je hodil radio 
poslušat tudi Janko. Vedno se je pripeljal s 
kolesom. Med poslušanjem glasbe pa je Janku 
Metka zlezla v srce za vse življenje. Tudi mala 
Metka je opazila zalega mladeniča in njuna 
skupna pravljica se je pričela. 
  
Janko je s kolesom redno obiskoval soseda, mu 
pomagal in osvajal Metko. Ko sta bila stara 17 
let, sta bila oba skupaj prvič v kinu, pravljica 
pa je brstela. Jankova vasovanja so obrodila 
sadove pred natanko petdesetimi leti, ko jo je 
zasnubil in sledila je poroka. Leta 1962 sta se 
pred bogom drug drugemu obljubila in 
pravljica je dobila krila... Kot pravi princ, ji je 
obljubil grad in s skupnimi močmi sta ga 
resnično postavila. V Taboru je zrasla hiša, 
zaradi katere se je princ Janko naučil ravnati z 

lopato, krampom in še marsičem… Tudi ko je 
njegova Metka vozila moped, je on kolesaril. 
Nekega dne je Metka potisnila službo na stran 
in se izučila za izvrstno kuharico. Ljubezen v 
tej pravljici pa je iz nje naredila tudi mamo. 
Ob dveh malih otrocih je uspela biti dobra 
mati Iz malih otrok sta postala dva malo večja 
otroka, ki še vedno obožujeta pravljice. 
 
Bile so otroške težave. Bile so otroške radosti. 
Prišli so tudi vnuki. Prišli so novi trenutki in 
prihajali so tudi težki trenutki. Ko je najtežje, 
je pomembno imeti nekoga ob sebi. Janko in 
Metka se tega zavedata, to cenita in drug 
drugemu dajeta. In otroci se lahko učimo iz 
pravljic. Ker pa pravljica ne sme biti 
predolga, da otroci ne zaspijo še pred koncem, 
bi samo še eno malenkost dodala  
  
Vsi, ki smo danes tu zbrani, smo del Jankove 
in Metkine pravljice. Vsaka pravljica ima 
seveda tudi srečen konec, vendar se ta 
pravljica še ni končala. Z veseljem vas vse 
skupaj vabim, da jo danes nadaljujemo s 
slavjem ob resnično častitljivem dogodku - 
zlati poroki. 
  
Draga mami, dragi ati... kot glavnima 
avtorjema te prelepe pravljice, katere košček 
smo vsi prisotni, se vama od srca zahvaljujem, 
hkrati čestitam in nazdravljam!« 

Tatjana Kovče  
________________________________ 

 
Društvo paraplegikov JZ Štajerske 

na Ribniku pri Lisjaku 
 

 
 

Društvo paraplegikov jugozahodne štajerske je 
organiziralo v petek, 15. junija, na Ribniku pri 
Lisjaku družabno srečanje, katerega se je 
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udeležilo cca 100 članov. V to društvo je 
včlanjeno tudi nekaj naših občanov. 
Na ta dogodek so povabili tudi predstavnika 
Občine Tabor. V prijetnem pogovoru in 
druženju smo jim na kratko  predstavili 
občino, hkrati pa spoznali njihovo delo.  
Društvo je organizirano z namenom, da 
članom in vsem gibalno oviranim ljudem 
pomaga pri premostitvi invalidnosti in 
aktivnem vključevanju v vsakodnevno 
življenje. Društvo združuje ljudi s poškodbami 
hrbtenjače, večinoma nastalih zaradi 
prometnih nesreč. Posledica teh poškodb je 
trajna paraliziranost in zato so paraplegiki in 
tetraplegiki do konca življenja prikovani na 
invalidski voziček. 
Kljub temu je večina teh ljudi neverjetno 
psihično in fizično aktivnih, kar je najboljša 
terapija. Društvo jim pri tem nudi podporo 
tako, da jim organizira pomoč, izobraževanja, 
organizirajo srečanja in spodbujajo športne 
aktivnosti. Veliko jim pomenijo aktivnosti v 
naravnem okolju . 
Po besedah predstavnika društva zadolženega 
za Spodnjo Savinjsko dolino, tudi težkega 
paraplegika, so se za Lisjakov ribnik odločili 
takoj po prvem ogledu. Nasmejani obrazi 
udeležencev so to potrdili. Prostor je urejen 
tako, da ne predstavlja večjih ovir za njihovo 
gibanje, hkrati pa nudi uživanje na svežem 
zraku in v lepem zelenem okolju. 
Tudi mi smo lahko ponosni, da se naša občina 
lepo razvija tudi na področju turizma in jo 
spoznava čedalje več ljudi.   

 
Vid Poznič 

_____________________________________ 
 

Kolesarjenje 

V soboto, 16.6.2012 smo se po dolgem času zopet 
zbrali na kolesarjenju. Glede na težavnost smo se 
odločili za dve progi. Prva, lažja, nas je vodila 
mimo Pondorja, skozi Prekopo do gradu Žovnek. 
Da izlet ne bi bil le kolesarski, smo se peš povzpeli 
tudi do gradu. Pot smo nadaljevali do Kamenč in 
naprej do Gomilskega. Že po močnem soncu in 
prijetno utrujeni smo se vrnili do brunarice 
športnega društva. Druga, daljša, proga je tekla po 
stranskih cestah do Žalca in preko Polzele nazaj 
proti Taboru. Tudi ta skupina se je na poti seveda 
ustavila in se okrepčala. Po končanem kolesarjenju 
je sledila zaslužena malica, ki jo je na žaru 

»pričaral« Igor. Prijetno, sončno dopoldne se je 
prevesilo v popoldne. Nastala je ideja o 
kolesarskem izletu v Logarsko dolino, ki bo naš 
naslednji cilj. Vsekakor moramo pohvaliti vse 
udeležence, posebej pa najmlajše kolesarje Izo, 
Anžeta, Nejca in Evo. 

Športno društvo »Partizan« Tabor  

________________________________________ 

Dan državnosti na »malih Trojanah« 
 

 
 
Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki 
se ga praznuje 25. junija. Ta dan je v Sloveniji 
dela prost dan. Takrat obeležujemo spomin na 
25. junij 1991, ko je Slovenija formalno 
postala neodvisna. Na ta dan je bila sprejeta 
Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in 
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in 
neodvisnosti Slovenije. Vsako leto na 
predvečer praznika poteka praznovanje na 
Trgu republike v Ljubljani. 
 
V Občini Tabor in Braslovče ta dan vsako leto 
obeležimo s srečanjem na domačiji Mežnar, 
kjer nas gostoljubno sprejmejo in si zaslužijo 
našo hvaležnost. Letos smo se Taborčani in 
Braslovčani  srečali na proslavi v organizaciji 
Turističnega društva Tabor, Planinskega 
društva Tabor in KD IC Tabor. 
 
Na začetku je vse pohodnike pozdravila 
predsednica TD Tabor, Hermina Zorenč. 
Pohodnike sta nato pozdravila župana Občine 
Braslovče Branimir Strojanšek in župan 
Občine Tabor  Vilko Jazbinšek. 

 
Tatjana Kovče 
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Planinsko društvo Tabor 
 v sodelovanju z Društvom žena in deklet  

in Lovsko družino Tabor 
 

VABIJO 
 

v soboto, 30. junija in v nedeljo, 1. julija 2012 

na ZAJČEVE DNEVE na Zajčevo kočo. 
 

Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli v soboto od 13. ure dalje, v nedeljo pa cel dan. 
 

Ob tej priložnosti bomo z Lovsko družino Tabor organizirali  
tudi prikaz ročnega načina košnje trave na Šnepovem travniku. 

 
 

Kosci imamo zbor v soboto, ob 16. uri, pri Šnep. 
 

 Vabljeni vsi, ki še znate kositi z navadno koso! 
 

Prvi julijski konec tedna ste na Zajčevo kočo vabljeni 
 vsi ljubitelji različnih zajčjih jedi in prijetne družbe! 

 
 
 

 

 
 

Čebelarsko društvo Tabor 
 

prireja dan odprtih vrat 

v soboto, 14. julija, ob 9. uri 
 z naslednjim dnevnim redom: 

 

 

 

- ob 9. uri ogled čebelarskega muzeja pri Miri Pepel v Ojstriški vasi, 
- ob 10. uri prikaz točenja medu v Darkovem čebelnjaku v Klovnu (Miklavž pri 
Taboru) 
- ob 11. uri predstavitev spremenjenega AŽ panja in tehnologija čebelarjenja,  
   vabljeni tudi čebelarji. 
 
Organizator bo poskrbel, da udeleženci ne bodo izpostavljeni čebeljim pikom. Vendar kljub temu prosimo, 
da si osebe, ki so preobčutljive ali alergične na čebelji pik priskrbijo ustrezno zaščito, oziroma se ne 
udeležijo predstavitve! 
 

Udeleženci bodo lahko poskusili kostanjev med. 
 

NAJ MEDI! 
Informacije na GSM: 031 766 533 
 

Čebelarsko društvo Tabor 
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Prireditve v juliju in avgustu 2012 
 

sobota in nedelja, 30. junij in 1. julij 
ZAJČEVI DNEVI NA ZAJČEVI KOČI 

košnja trave pri Šnep, v soboto, ob 16. uri 
zajčje jedi v soboto od 13. ure dalje 

(Planinsko društvo Tabor, Društvo žena in deklet in Lovska družina Tabor, 03 5727-
214) 

 
sobota, 14. julij 

DAN ODPRTIH VRAT 
Čebelarski muzej Pepel, čebelnjak Darka Nemivška  

 (Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 
 

 
nedelja, 29. julij, ob 8. uri 

KMEČKA TRŽNICA 
na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 
nedelja, 5. avgust, s pričetkom ob 9. uri 

MEDDRUŽINSKO LOVSKO STRELSKO TEKMOVANJE 
Lovska koča 

(Lovska družina Tabor, 031 524 111) 

 
nedelja, 26. avgust, ob 8. uri 

KMEČKA TRŽNICA 
na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 
 
 
 

 

Življenje ne more biti proces samega dela in nič počitka. Pomembno je dati na stran zadostno 

količino časa za obnovitev naših moči. (Jim Rohn) 
 

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. 


