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POZDRAV UREDNICE IZPOD ZASNEŽENE KRVAVICE 
 

Še dober teden nas loči od norčavega Pusta… Kam 
na pustovanje? Kakšno masko si nadeti?  
…to so zdaj skrbi za čas, ko po pustnih krofih 
zadiši … 
 

Nismo še dobro podrli novoletne jelke, pa smo z 
eno nogo že skoraj v februarju! In kljub temu, da 
zunaj še ne zeleni in nič ne kaže na pomlad, naj 
vam izdamo, da bomo prihodnji teden že začeli 
snovati program za občinski praznik 2010... 
 

Da pa ne prehitevamo preveč, se zdaj udobno 
namestite, na mizico skodelico s toplim čajčkom 
položite in se prebiranju dogodkov v šentjurski fari 
prepustite… 

 
 
 

 

 
 

Tatjana Kovče 

 

Imam zemljo, zakaj ne morem graditi? 
 

Nemalo žolča se na temo z gornjim naslovom 
v zadnjem obdobju zliva name kot župana, pa 
ne samo name, temu problemu je izpostavljena 
v tem trenutku večina županov. Ne dolgo nazaj 
me sicer prijazen mladenič, morda po dveh 
treh popitih pivih, naravnost povpraša: »Kdaj 
vendar, župan, boste razprodali svoje 
zazidljive parcele, da bom končno tudi jaz 
lahko dobil zazidljivo parcelo poleg domače 
hiše, kjer žive starši?« Podobno vprašanje, 
sicer malce bolj vljudno, se pojavlja tudi med 
današnjimi prispevki v novicah, bilo pa je že  

 
nič koliko podobnih telefonskih klicev. 
Posameznikom skušam razložiti, toda 
nazadnje mi vendar ostaja grenak priokus, da 
ljudje ne verjamejo mojim razlagam, saj 
vendarle velja splošno načelo, da je župan v 
občini »bog in batina« in da on odloča, kaj bo 
zazidljivo in kaj ne. Po različnih medijskih 
poročanjih in novinarskih interpretacijah je to 
še bolj očitno, saj je prostorska zakonodaja kar 
malce prezapletena, da bi se je tudi novinarji 
lotili študirati, preden o njej pišejo. Pa saj se 
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prodajajo pompozni naslovi člankov in ne 
novinarske študije, zato je takšno poročanje 
konec koncev tudi razumljivo. No, če se zopet 
povrnem k mladeniču z začetka mojega 
članka: nisem bil samo v dilemi, kako mu 
razložiti zakomplicirano prostorsko 
zakonodajo, temveč sem se osredotočil 
predvsem na informacijo, ki verjetno ni 
osamljena, o mojih lastnih neprodanih 
zazidljivih parcelah, ki  
so vzrok počasnega sprejemanja Občinskega 
prostorskega načrta (OPN). Resnica je seveda 
popolnoma drugačna. Ne, da nimam svojih 
zazidljivih parcel, kar bi mi verjetno zelo 
godilo, tudi sprejemanje prostorske 
zakonodaje v naši občini ni nič počasnejše kot 
drugje v državi. Izmed dvestodesetih občin 
ima izdelane nove občinske prostorske akte 
toliko občin, da jih lahko preštejemo na prste 
ene roke. To seveda ne more potolažiti tistih, 
ki si želijo čim prej zgraditi dom na lastni 
zemlji, kot še ne more razžalostiti tistih, ki so 
v preteklosti kupili zazidljivo parcelo za 
namen gradnje pa jim zaradi zakonske 
umestitve v območje razpršene gradnje grozi 
sprememba namembnosti zemljišča v status 
kmetijskega zemljišča. Vse te zgodbe okrog 
zazidljivosti so določene v Zakonu o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki ga 
občina mora izvrševati preko pooblaščenega 
urbanista. Vse pobude in želje občanov ter 
lokalne skupnosti mora urbanist v skladu z 
omenjenim zakonom pripraviti v osnutek 
OPN. Ta osnutek pregledajo številna 
ministrstva, ki nanj podajo svoje pripombe, ki 
jih mora občina obvezno upoštevati, sicer 
OPN ne dobi potrebnih soglasij in končne 
potrditve na Ministrstvu za okolje in prostor 
(MOP). Le tako potrjenega lahko sprejme še 
občina v obliki odloka, po katerem se nato 
izdajajo gradbena dovoljenja.  
 

In v kateri fazi je torej naš OPN? Pravkar sem 
z rok odložil pripombe, pridobljene z 
Ministrstva za kmetijstvo, ki ima škarje in 
platno pri potrjevanju spremembe 

namembnosti. V naslednjih dneh bo 
pooblaščeni urbanist uskladil vse pripombe 
posameznih ministrstev, vendar je tudi pogoj, 
da jih vse tudi prejmemo. Šele po prejemu 
pripomb vseh ministrstev, ki so soglasodajalci, 
bo osnutek OPN predstavljen na javni 
razgrnitvi, ki bo trajala 30 dni in bo v 
marsičem odgovorila že na večino vprašanj. 
To želimo spraviti pod streho pred poletjem. 
Po javni razgrnitvi in usklajevanju javnih 
pripomb, dobi osnutek že obliko predloga, ki 
ponovno roma nazaj na ministrstva, da 
preverijo, če smo upoštevali vse njihove 
smernice in pripombe. Ko nam ga usklajenega 
z vsemi ministrstvi in potrjenega vrne MOP, 
ga župan lahko predlaga kot odlok v sprejem 
občinskemu svetu. Kar precej sreče pa bo 
potrebno, da bo ta križeva pot končana do  
konca leta 2010. 
 

Župan torej ne bo spreminjal namembnosti, 
temveč bo pri zaključnem vsebinskem 
oblikovanju odloka moral do pike upoštevati 
mnenje kmetijskega ministrstva in ostalih 
soglasodajalcev, da ne omenjam težav, ki se 
pojavljajo zaradi nove uredbe o poplavnih 
območjih. 
 

Verjetno smo že vsi malce utrujeni od teh 
razlag, vendar je potrebno še enkrat poudariti, 
čeprav boste mnogi verjetno še kar kazali na 
župana, da o zazidljivosti zemljišča odloča 
država. In v posmeh vsem nam in vam, ki se 
skupaj bodemo z lokalnimi prostorskimi 
problemi, se v tem trenutku vlada najbolj 
ukvarja z odstavljanjem prostorskega ministra. 
Med vzroki odstavitve pa sploh ni omenjena 
počasnost postopka sprejemanja OPN, morda 
celo upravičeno, čeprav nam je pred mesecem 
na skupnem sestanku z župani celo obljubljal 
že tretjo spremembo prostorske zakonodaje po 
letu 2003. Pa smo se tega že kar malo 
razveselili, saj slabše tako ne more biti. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________

 
Januarski pozdrav Občinske uprave 

 

Letos pa zares lahko rečemo, da imamo čisto 
»ta pravo« zimo! Zgleda, da se bomo snega 
naužili za kar nekaj sezon nazaj. Po okoliških 

hribčkih se razlega smeh in vrisk sankačev, po 
malo večjih hribih, pa »navijanje« in vriskanje 
navijačev, saj naši športniki v zadnjem času 
dosegajo zavidljive rezultate. 
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Sneg pa žal ne pomeni samo zimskih radosti, 
ampak Občinski upravi nalaga številne 
aktivnosti: pluženje snega in posipanje okolice 
javnih površin, ogrevanje občinske zgradbe, 
Doma krajanov, šole in vrtca, koordiniranje 
pluženja in posipanja po nižinskih in hribovitih 
predelih občine s pogodbenimi izvajalci teh 
storitev ter skrb za deponije peska in ogrevanje 
prej naštetih objektov.  
 

 
 

Zaradi pogostosti snežnih padavin in nizkih 
temperatur, vmesne analize porabe kurilnega 
olja, peska in storitev pluženja kažejo, da bo 
plan  precej presežen, zato še posebej pri 
ogrevanju apeliramo na varčno ravnanje 
porabnikov. 
 

Nekaj nasvetov, sicer prekopiranih s spleta, pa 
vendar zelo uporabnih: 

• Stanovanja ne zračite predolgo. Bolje je, 
da prezračite dvakrat na dan za kratek čas, 
vendar temeljito (pribl. 5 minut). V tem 
času zaprite termostatske ventile. Tako 
odvajate le iztrošen zrak, ne pa toplote, ki 
se je akumulirala v stenah in pohištvu.  

• Dobro tesneča okna in vrata so seveda 
pogoj za varčno ogrevanje. Preverite 
tesnila in jih zamenjajte, če je potrebno.  

• Odzračite radiatorje, če so neenakomerno 
topli ali slišite pretakanje. Z odzarčevalnim 
ključem odvijte odzračevalni vijak in 
pustite zrak uhajati tako dolgo, da izstopi 
voda.  

• Ko se stemni, spustite okenske navojnice 
ali zagrnite zavese. Učinek tega je za 
stanovanje enak, kot ga ima odeja na 
postelji. Prihranek energije znaša pribl. 4 
%.  

 

Občane ob močnem sneženju prosimo za 
potrpežljivost. Režijski obrat skupaj s 
pogodbenimi izvajalci pluži in odstranjuje 
sneg kolikor hitro je to mogoče. Na delu so vsi 
razpoložljivi stroji, vendar pa ob večji 
intenziteti padavin ne gre pričakovati, da bo 
sneg s cestišč in javnih površin odstranjen 
takoj.  
                                       Saša Zidanšek Obreza 

________________________________________________________________________________ 
 
Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05 na 
osnovi 5. člena statuta), Občina Tabor  
 

razpisuje zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor 
 
Kriteriji 
Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko predlaga posameznika ali skupino po naslednjih 
kriterijih: 
 

1. »Častni občan« oz. »Častna občanka« ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika. 
Priznanje »Častni občan« oz. »Častna občanka« je najvišje častno priznanje Občine Tabor, ki se 
podeljuje posameznikom oz. posameznicam (v nadaljevanju: posameznik) za njihovo življenjsko 
vlogo v razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Tabor. Življenjska vloga posameznika, ki prejme to 
najvišje občinsko priznanje, je vezana na izjemne osebno-spominsko trajnostne dosežke na 
področjih kulture, prosvete, znanosti, gospodarstva, športa in rekreacije, naravovarstva, 
humanitarnih dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se dosežek posameznika lahko izkazuje z 
namenom podeljevanja najvišjega občinskega priznanja. 
 

Priznanje »Častni občan« oz. »Častna občanka« se lahko podeli občanu oziroma prebivalcu Občine 
Tabor ali od drugod, vendar največ en primer na leto. 
 

Imenovano najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI 
GRB OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega 
občinskega grba še naziv priznanja »Častni občan« oz. »Častna občanka« ter ime in priimek 
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dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in 
elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 
2. »Priznanje Občine Tabor« ima pomen priznanja za dosežke v zadnjem letu in preteklem 
obdobju. 
Priznanje »Priznanje Občine Tabor« je po rangu drugo najvišje občinsko priznanje. To priznanje se 
podeljuje posameznikom ali skupinam oziroma organizacijam, ki so dosegle velike uspehe in 
dosežke v zadnjem letu ali preteklem obdobju na različnih področjih življenja in bivanja v Občini 
Tabor. S temi dejanji so utrdili medsebojno razumevanje in vplivali na splošen razvoj, blaginjo in 
ugled Občine Tabor. 
 

Priznanje »Priznanje Občine Tabor« se podeljuje izjemoma največ v treh primerih letno, občanom 
in prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 
 

Imenovano drugo najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, 
KOVINSKI GRB OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg 
odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega 
častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so 
značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 

3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih 
področjih ustvarjalnosti ali panogah v zadnjem letu ali preteklem obdobju. 
Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja »Zlata plaketa Občine Tabor, »Srebrna plaketa 
Občine Tabor« ali »Bronasta plaketa Občine Tabor«, ki se podeljujejo glede na rangiranje dosežkov 
v smislu olimpijskega zaporedja žlahtnosti odličja. To priznanje je namenjeno posameznikom, 
skupinam ali organizacijam, ki so v zadnjem letu in krajšem preteklem obdobju dosegli na različnih 
področjih in panogah uspehe, ki imajo značaj ponovljivosti in stopnjevanja in priznanje plakete 
omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in vzpodbudo za bodočnost.  
 

Priznanje »Zlata plaketa Občine Tabor«, »Srebrna plaketa Občine Tabor« in »Bronasta plaketa 
Občine Tabor« se podeljuje največ v treh primerih letno, ne glede na vrsto plakete, občanom in 
prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 
 

Imenovano tretje najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, 
KOVINSKI GRB OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg 
odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega 
občinskega priznanja. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki 
so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 

Oblika vloge 
Predlog mora vsebovati:  
- točna imena in priimke predlagateljev (rojstne datume) oz. naziv pravne osebe,  
- točen naslov predlagateljev,  
- natančno opredelitev, za katero priznanje se posameznik predlaga,  
- točna imena in priimke (rojstne datume) predlaganih fizičnih oseb oz. naziv predlagane pravne 

osebe, 
- natančno opredelitev, zakaj se predlaganim osebam podeljuje določeno priznanje, 
- podpis predlagateljev (pravne osebe morajo vloge označiti s štampiljko). 
V kolikor predlog ne bo vseboval vseh elementov, se zavrne kot nepopoln. 
 

Predložitev vloge 
Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s 
pripisom »OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok je 18. februar 2010, do 12. ure. 
Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani. 

 
Mandatna komisija 

Janko Drča, predsednik 
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JAVNI RAZPIS 
za oddajo STANOVANJ V NEPROFITNI NAJEM 

 
I. Predmet razpisa: 
A. enosobno stanovanje: bivalna površina 44,18 m2,  terasa 11,95 m2, 
B. enosobno stanovanje: bivalna površina 43, 12 m2, terasa 37,90 m2, 
oboje v 3. etaži več stanovanjske hiše  Ojstriška vas 38, 3304 Tabor. 
 
II. Pogoji najema: 
Stanovanji se dajeta v najem občanom Občine Tabor. Stanovanji sta vseljivi takoj in se oddajata za dobo 
enega leta, z možnostjo podaljšanja in odkupa, pri čemer se plačane najemnine vštejejo v kupnino. Varščina 
za najem znaša tri mesečne najemnine in se plača ob sklenitvi najemne pogodbe ter se po poteku najemnega 
razmerja vrne najemniku. Najemnik mora pred sprejemom ključev za najeto stanovanje predložiti Občini 
Tabor potrdilo o plačani varščini. 
 
III. Višina najemnine: 
Neprofitna najemnina  znaša za stanovanje pod točko: 
I./A: 156,92 EUR 
I./B: 194,18 EUR  
 
IV. Druga določila: 
Interesenti za najem stanovanja morajo poleg podatkov o najemniku priložiti tudi podatke o osebah, ki bodo 
z njim uporabljale stanovanje.  
 
V. Kriteriji za izbiro: 

V primeru, da bo interesentov za najem stanovanj več,   bodo prednost pri najemu ob upoštevanju daljše 
dobe stalnega bivanja v Občini Tabor imeli občani Občine Tabor po naslednjem vrstnem redu: 

- mlade družine (tudi enostarševske) do 30 let, glede na višje število otrok 
- družine (tudi enostarševske) nad 30 let,  glede na višje število otrok 
- mladi pari do 30 let  
- osebe s statusom mladega raziskovalca 
- upokojenci  
- ostali  
Interesenti morajo vlogi priložiti potrdilo iz gospodinjske evidence družinskih članov (za mlade 
družine in mlade pare). 
 
VI. Oddaja vloge: 
Vlogo lahko interesenti dvignejo v sprejemni pisarni Občine Tabor. Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane 
do vključno petka, 12.02.2010, do 11. ure na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. V primeru oddaje 
vloge po pošti, se šteje vloga za pravočasno, v kolikor je oddana kot priporočena dne 12.02.2010. Ovojnica 
mora biti  opremljena z napisom: JAVNI RAZPIS ODDAJA STANOVANJ – NE ODPIRAJ! 
Za določitev seznama upravičencev, bodo upoštevane le popolne pisne vloge. Nepopolno vlogo lahko 
udeleženec razpisa dopolni v 5 dneh po pisnem obvestilu, sicer se taka vloga kot nepopolna ne obravnava. 
 
VII. Sprejem odločitve o oddaji profitnih stanovanj v najem: 
Odločitev o oddaji neprofitnih stanovanj v najem sprejme župan Občine Tabor in bo v pisni obliki 
posredovana vsem prosilcem v roku 8 dni od sprejema odločitve oz. najkasneje do 28.02.2010. 
 
V kolikor za najem stanovanj po tem razpisu ne bo interesentov s stalnim bivališčem v Občini Tabor, bo 
Občina ponudila najem stanovanj poljubnim ponudnikom za najemnino, 20 % višjo od neprofitne najemnine. 
 
Občina Tabor si pridržuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom. 
Informacije: 03/705 70 80, kontaktna oseba: Saša Zidanšek Obreza. 
 
Datum: 29.01.2010                                                                                                                           župan 

                 Vilko JAZBINŠEK, 
                       univ.dipl.inž.str.  l.r. 
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Medobčinska inšpekcija in 
medobčinsko redarstvo 

 

Obveščamo vas, da od 1. januarja 2010 dalje na 
območju občine Tabor deluje organ Skupne 
občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, 
redarstvo in varstvo okolja« (Odlok o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave »Medobčinska 
inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«, Ur. l. RS, 
št. 112/2009). 
 

Skupna občinska uprava, Medobčinska inšpekcija, 
redarstvo in varstvo okolja je bila ustanovljena na 
podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi, v 
katero je vključenih 15 občin ustanoviteljic. Iz 
področja medobčinske inšpekcije in 
medobčinskega redarstva se bodo opravljale 
naloge za naslednje občine ustanoviteljice: Občina 
Braslovče, Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, 
Občina Luče, Občina Mozirje, Občina Nazarje, 
Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Rečica ob 
Savinji, Občina Solčava, Občina Šmartno ob Paki, 
Občina Šoštanj, Občina Tabor, Mestna občina 
Velenje in Občina Vransko. 
 

Sedež Skupne občinske uprave je v Mestni občini 
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.  
 

Skupna uprava  za našo občino opravlja naloge 
medobčinske inšpekcije in medobčinskega 
redarstva. 
 

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo 
okolja opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, 
podzakonskimi predpisi in predpisi občin 
ustanoviteljic. Od januarja 2005 je medobčinska 
inšpekcija in medobčinsko redarstvo tudi 
prekrškovni organ, ki odloča o prekrških na prvi 
stopnji.  
 

Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije 
in medobčinskega redarstva vodijo prekrškovni   
postopek in odločajo o prekrških iz občinske 
pristojnosti, določenih z občinskimi predpisi. 
 

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna 
uprava, so prihodek proračuna občine, na območju 
katere je bil prekršek storjen, oziroma katere 
predpis je bil kršen. 
 

Način prijave prekrška: 
občani prekrške prijavijo na občino ustno ali v 
pisni obliki:  
 

OBČINA TABOR, Oddelek za okolje in 
prostor, Tabor 21, 3304 Tabor, 

kontaktna oseba: Lilijana Štor Krebs, 
telefon: 03/705 70 85, e-pošta: 

lilijana.stor.krebs@obcina-tabor.si 
 

Občina Tabor bo prijave posredovala na organ 
Skupne občinske uprave, ki bo proti znanim 
povzročiteljem ustrezno ukrepal, upošteval pa bo 

samo prijave, posredovane s strani občine in ne 
direktno ob občanov! 
 

Hkrati vas obveščamo, da je Odlok o javnem redu 
in miru v fazi obravnave. 
 

Saša Zidanšek Obreza 
_________________________________________ 

 
Obvestilo izvajalcem zimske službe 

 

Zaradi obračuna in posledično pravočasnega 
izplačila akontacije opravljenih del zimske službe 
do 31.1.2010, naj izvajalci zimske službe na 
Občino Tabor dostavijo dnevnike opravljenih ur 
pluženja in posipanja lokalnih in javnih cest.  
 

Rok za oddajo je sreda, 3. februar 2010. 
 

Vid Poznič 
________________________________________ 

 

Sklep o javni razgrnitvi načrtov 
zaščite in reševanja 

 

Sporočamo vam, da so s sklepom Štaba Civilne 
zaščite Občine Tabor, ki ga sedaj vodi poveljnik 
Ivan Derča, od 25. januarja 2010 do 14. 
februarja 2010, v 20-dnevni javni razgrnitvi, 
naslednji načrti ZIR: 

- poplava,  
- potres, 
- jedrska nesreča, 
- načrt za sprejem in nastanitev oseb ob 

jedrski nesreči, 
- kužne bolezni. 

 

To so načrti, ki jih naši občini predpisuje Zakon o 
varstvu pred požarom in Zakon o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Načrti so 
usklajeni z MOP, Upravo za zaščito in reševanje, 
Izpostava Celje, posebej pa so jih ta teden na 
razširjeni seji štaba CZ obravnavali vsi odgovorni 
organi in nosilci sistema zaščite in reševanja v 
občini, to pa so župan, podžupan, člani štaba CZ in 
predstavniki vseh treh gasilskih društev. Javna 
razgrnitev poteka na krajevno običajen način, to 
pomeni, da je gradivo na vpogled v prostorih 
Občine Tabor, na oglasni deski občine in na našem 
e- portalu.  

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 

Pregled dogajanja na področju 
priprave občinskega prostorskega 

načrta Občine Tabor 
 

Spoštovani,  
 

v nadaljevanju vas želimo obvestiti o poteku 
priprave občinskega prostorskega načrta Občine 
Tabor. 
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Kot ste že bili obveščeni, se je zakonodaja na 
področju prostorskega načrtovanja bistveno 
spremenila leta 2007. Zato je takrat Občina Tabor 
pristopila k spremembam in dopolnitvam 
prostorskega plana občine, in sicer za dve lokaciji: 
poslovno cono in varovana stanovanja. Postopek in 
s tem sprejem sprememb in dopolnitev plana se je 
zaključil tako, da je bilo z nosilci urejanja prostora 
usklajeno zgolj območje t.i. varovanih stanovanj 
(objava v Uradnem listu RS, št. 83/2008, dne 22. 8. 
2008), na katerem tako že poteka priprava 
podrobnejšega, izvedbenega prostorskega akta. 
Občinski podrobni prostorski načrt Tabor jug je 
trenutno v fazi pred pridobivanjem mnenj nosilcev 
urejanja prostora. 
  

Po zaključku sprememb in dopolnitev prostorskega 
plana je Občina Tabor nemudoma tudi formalno 
pristopila k izdelavi občinskega prostorskega 
načrta (OPN) za celotno občino, čeprav je nekatere 
neformalne korake vodila že prej (izdelava 
strokovnih podlag s področja poselitve, izdelava 
hidrološko hidravlične študije vodotoka Konjščice 
v odseku skozi Ojstriško vas, zbiranje pobud 
fizičnih in pravnih oseb ipd.).  
  

Prvi osnutek OPN je izdelal izbran načrtovalec, 
podjetje Urbanisti, d.o.o. iz Celja, v mesecu 
januarju 2009. Sledila so usklajevanja in 
dopolnitve s pripombami Občine, pa tudi 
obravnavi gradiva na dveh Odborih za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. 
  

Konkretni cilji, ki jim Občina Tabor sledi pri 
načrtovanju prostorskega razvoja in pripravi OPN, 
so naslednji: 
 

-          določitev strnjenih naselij kot enot urejanja 
prostora, kamor se usmerja nova poselitev, in 
sicer predvsem za naselja Tabor, Ojstriška vas, 
Pondor, Loke, Kapla in Črni Vrh, pa tudi za 
ostale oblike gostitve grajene strukture, ki se 
pojavlja kot zaselki (Hudimarje, območje nove 
poselitve v Pondorju – južno od Bolske, 
zaselkih v Kapli, ki so nanizani ob regionalni 
cesti Ljubljana – Celje, ipd.), 

 

-          določitev območja avtohtone razpršene 
poselitve kmetij v celkih, ki se kot taka 
ohranja, in sicer predvsem za širše območje 
naselij Miklavž pri Taboru, Loke in Črni Vrh,  

 

-          določitev območij avtohtone razpršene 
poselitve razloženih kmetij v osrednjem in 
severnem delu občine, ki se kot taka ohranjajo, 

 

 
          razvoj poselitve v območju naselja Ojstriška 

vas v skladu z zagotovitvijo ukrepov za 

poplavno varnost naselja ter določitev območij 
za zagotavljanje protipoplavnih ukrepov na 
območju vodotoka Konjščice,  

 

-          umestitev »vikend območja« na območju 
naselja Miklavž pri Taboru,  

 

-          umestitev nove obrtno poslovne cone ob 
regionalni cesti Ljubljana–Celje,  

 

-          zagotovitve možnosti turističnega razvoja 
na območju Posavskega hribovja v povezavi s 
sosednjimi občinami Prebold, Zagorje in 
Trbovlje, 

 

-          in drugo, kot npr. sprememba osnovne 
namenske rabe iz gozda v kmetijska zemljišča 
južno od občinskega lokacijskega načrta 
Pondor, in sicer v pasu min. 25 m, dolžina 
pribl. 500 m. 

, 

Pri pripravi OPN Občina Tabor ohranja dosedanji 
vzdržen in trajnostni prostorski razvoj in varuje 
kulturno dediščino ter naravno okolje in naravne 
vrednote v občini. Razvoj je načrtovan tako, da se 
nove prostorske ureditve predvidoma ne umeščajo 
v območja ohranjanja narave. 
 

Po uskladitvi gradiva je Občina Tabor nato osnutek 
OPN v mesecu oktobru 2010 poslala na 
Ministrstvo za okolje in prostor z namenom 
pridobitve  smernic pristojnih nosilcev urejanja 
prostora. Kljub temu, da imajo nosilci za izdajo 
smernic 30-dnevni zakonski rok, pa Občina Tabor 
do 31. 12. 2009 ni prejela vseh smernic, tako da 
trenutno teče faza pozivanja nosilcev k njihovi 
izdaji. Manjkajoče smernice tako pričakujemo še s 
strani nekaterih ključnih nosilcev urejanja prostora, 
med njimi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano za področje kmetijstva, Ministrstva za 
kulturo za področje kulturne dediščine in Agencije 
RS za okolje za področje voda. Prav tako še ni bila 
izdana odločba o potrebnosti izdelave celovite 
presoje vpliva OPN na okolje. 
 

Po prejemu navedenih manjkajočih podatkov 
bomo pristopili k izdelavi dopolnjenega osnutka 
OPN. S podrobnejšo vsebino OPN boste nato 
občani seznanjeni tekom javne razgrnitve in na 
javni obravnavi. O datumih vas bomo pravočasno 
obvestili tudi v Novicah. 
  

Mojca Furman Oman, Urbanisti, d.o.o.  
in Liljana Štor Krebs, Občina Tabor  
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________________________________________________________________________________

 

 
Spomin na nekoga… 
 

Boljši sem, kot on. 
Boljši sem demon, kot on! 
Pisal je pesmi, pa kaj… 
Ljubil je ženske, jaz tudi! 
Naredil je šole, jaz tudi! 
Pil je rad, jaz tudi! 
Boljši sem, kot on… 
Več spijem, kot on! 

TKSm 
_________________________________________  
  

Ime ji je bilo Štefka 
 

Ko sem zagledal tvoje oči, 
se mi je nekaj utrgalo! 
Gledam te oči… 
Ne morem verjeti  
v sinjino, v globino… 
Ne, ne to niso tvoje oči! 
To je lepota življenja, 
to niso tvoje oči! 
  
Ne morem in nikoli ne bom verjel, 
da si morala tako mlada umreti! 
Divjak na - cesti! 
 

Tvoje oči … 
iz globine sinjine… 

TKSm 
_________________________________________  
 

Očnica 
 

Vedno, ko se srečava sredi mesta, 
se nasmehneva drug drugemu 
in se spominjava očnic!! 
 

 
Vedno sem bil korak pred tabo, 
ko sva planirala od Vodnikovega doma 
do Mišelj vrha nad Velim poljem - pod Triglavom! 
Vedel sem, kje so najlepše. 
Vedel! 
Utrgal sem jo  
lepo očnico in  
ko sem pogledal v tvoje oči, 
ki so isto mehke, 
sem vedel, da si moja –lepa očnica! 
 

Pota so se razšla, 
a ti si vedno moja lepa –očnica!! 
 

Očnica – gorenjsko - planika! 
TKSm  

_________________________________________ 

 

Veselica 
 

S prijatelji pridem na grajsko veselico, ki je v vasi 
v tistem obdobju. Nisem prav ljubitelj veselic, ker 
pač leta teko. Pijemo pivo, ljudi zelo veliko, 
ambient v redu, ura je bila že pozna, vročina tudi, 
tako, da se nisem branil še enega piva. Glasno je 
bilo, harmonika je potegovala plesalce in plesalke 
na oder, meni pa se nikamor ni ljubilo - čudno! 
 

Spil sem dva piva- še ne do konca, kar jo 
zagledam! Obstal sem! Ne more biti res!? Je 
prava? 
Se poznava? Bil je odmor plesanja, počasi pijem 
pivo (a ne do konca) in grem odtočit… 
Vrnem se pravočasno, ko muzika zaigra, k njej 
grem in jo prosim za ples. Vzdigne se dvometrski 
možakar in se predstavi: »Jaz sem njen mož!« 
Odkorakam takoj domov… 
Veselica pa taka… 

TKSm 
 

Ali berete drobni tisk? 
 

Jaz sem ga navadno doslej kar preskočila ali pa 
samo na hitro preletela. Le kdo bi se mučil s 
povečevalom pri raznih pogodbah, nagradnih 
igrah, navodilih ipd., čeprav nas vsi svarijo, da se 
lahko v njem skriva kar dosti "hakeljcev ". Malo 
uvoda je bilo potrebno, da vam sedaj povem, da 
Novice izpod Krvavice preberem od prve do 
zadnje vrstice – vse, razen drobnega tiska. Pred 
dnevi pa sem le prebrala tudi drobno tiskano 
besedilo v okvirčku in ugotovila, da lahko  
prispevek  pošljem pravzaprav po e-pošti! No, e-
pošto si sicer s prijatelji izmenjujem že skoraj eno 
leto. Res  pa je, da se moram za vsak novi klik kar 
pošteno potruditi. 
 

Pa še eden prvič. V začetku  oktobra sem prvič 
obirala oljke in to v bližini Pule. Bilo je zanimivo, 
zabavno in tudi naporno. Drevesa so bila bogato 
obložena s temno vijoličastimi olivami. Obiralci pa 
Nemci, Avstrijci, Italijani, Hrvatje in jaz, edina 
Slovenka. 
 

Ste že jedli skorš? Drevo je podobno jerebiki, 
sadovi pa so kot drobne hruškice, zelo okusni, 
morajo pa biti čisto omehčani. Tudi tega sem jedla 
prvič, ko sem naletela nanj v gozdovih, ki rastejo 
čisto blizu obale. Pri nas pa je skorš najbolj pogost 
v Beli krajini. 
 

Saj mi je kar nerodno povedati, ampak dejstvo je 
pač takšno… Ob dnevu kulture,  3. decembra,  sem 
bila prvič v Pokrajinskem muzeju v Celju. Najprej 
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je bil voden obisk po razstavi Alme Karlin, potem 
pa še ogled celotnega muzeja. Večkrat sem že 
nagovarjala prijateljice, da bi se odpravile kot 
turistke na izlet v Celje.  Ampak to pa že ne, v 
"Cele" se pač gre samo po trgovinah, uradih ali pa, 
bog ne daj, v bolnico. Pri izletih Celje preskočimo 
in si ogledujemo druga,  bolj oddaljena mesta. 
 

Zdaj pa še malo o smeteh, ki ležijo ob vseh naših 
cestah. Tretji dan v novem letu  sem se odpravila 
na kratek potep s kolesom. Od Ojstriške vasi do 
Kurnika pa me je presenetilo pravo malo bogastvo 
odvrženih pivskih pločevink in litrskih steklenic.  
Hm, sem si dejala, do čistilne akcije v aprilu je še 
daleč. To nesnago bo treba prej pobrati in to vsako 
stran posebej. In prešteti? Zelo me namreč muči 
"firbec" ali so naši vrli občani bolj žejni ko gredo 
od doma in jih neznanska žeja prime že na koncu 
Ojstriške vasi ali pa potem, ko se vračajo in ne 
morejo zdržati do doma.  Številke bodo povedale 
svoje, ampak šele potem, ko bo sneg skopnel, saj 
mi je preprečil, da bi to izvedeli že danes. 
 

Sneg pa je skril tudi najmanj  deset "žakljev od 
štupe". Kje? V idiličnem gozdiču sredi Mrzlega 
polja. To pa opaziš šele, če prideš v gozdiček s 
spodnje strani, to je od Bolske. Kdo jih je skril pod 
grmovje? Prav gotovo nihče iz Lok ali Miklavža. 
 

Ali se bomo v letošnjem letu kaj zamislili in se 
poboljšali? 

Roža 
 

Zima, zima bela 
 

Sedim v naslanjaču in gledam v sončno zimsko 
jutro ter občudujem pokrajino. Pok«, prileti ptiček 
in se zaleti v okno. Pogledam, če ni slučajno 
ranjen. Z njim je vse v redu. Nasujem še semena v 
krmilnico. Dodam še pogače in nadaljujem z 
opazovanjem. Kmalu se zbere cela jata siničk. 
Čebljajo in se prepirajo za seme. Priplazi se vaški 
muc in oprezuje za plenom. Mačka pokličem pod 
nadstrešek in mu dam ostanke od kosila. Ves vesel 
skoraj zaprede, ko pa se naje, se odpravi na 
sosedov kozolec k počitku. 
  
Vnukinja me vpraša: »Babi, zakaj se ptičke tako 
tepejo za hrano?« Razložim ji, da je to tako kot pri 
vama z bratcem, oba imata isto igračo najraje 
istočasno, čeprav jih imata cel kup. Ko se mi 
spravi v naročje in opazujeva skozi okno 
preletavanje in odletavanje naših siničk, opaziva, 
da je v potok priletela siva čaplja. Zopet sledijo 
vprašanja. Odgovarjam kolikor morem. Pri srcu mi 
je pa lepo, ker vem, da moji odgovori budijo 
domišljijo v mali glavici in vprašanj ne bo nikoli 
konca. 
 

Upam, da bo preživelo čim več ptic in nas 
spomladi razveseljevalo s svojim  ščebetanjem.   

 
Hermina Zorenč 

 

Eko že drugo leto 
 

V Vrtcu Tabor smo se v šolskem letu 2008/09 
priključili mednarodnemu projektu EKO ŠOLA 
KOT NAČIN ŽIVLJENJA, saj želimo postati 
EKO VRTEC. Lani smo si pridobili mednarodni 
certifikat EKO LISTINO, v letošnjem šolskem letu 
2009/10 pa bomo z EKO dejavnostmi nadaljevali 
in se potegovali za EKO ZASTAVO.               
 

Odločili smo se, da s projektom ZGODNJE 
NARAVOSLOVJE, TEMELJ ZA TRAJNOSTNI 
RAZVOJ nadaljujemo, ker želimo otrokom 
približati naravo, jih naučiti živeti z njo in skrbeti 
zanjo. V njih želimo spodbuditi zanimanje za 
naravo, s poudarkom na opazovanju in opisovanju. 
V naravi želimo preživeti čim več časa, se gibati na 
svežem zraku in si tako krepiti in utrjevati zdravje. 
V sklopu krovnega projekta smo se odločili za 
podprojekt ŽIVALI IN MI, kjer bomo živali 
spoznavali, jih hranili in skrbeli zanje. 
 

 
 

Tako smo v okviru svetovnega dneva varstva živali 
(4. 10.) zbirali hrano za živali v zavetišču. Otroci, 
starši in strokovne delavke smo pridno prinašali 
hrano v velikansko škatlo, ki se je kaj kmalu 
napolnila. Ob zaključku zbiralne akcije so iz 
zavetišča ZONZANI sami prišli po hrano, obiskala 
pa nas je tudi predstavnica živali, katerim je bila ta 
hrana namenjena.  
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Otroci so psičko popeljali na sprehod, jo božali in 
se z njo igrali. Ob koncu srečanja smo lahko videli 
radost tako v otroških, kot tudi pasjih očeh. Cilj je 
bil dosežen. Ljubezen in skrb za živali se je 
odražala v količini zbrane hrane, pojem rad imej 
živali pa se je pokazal v ravnanju s temi ubogimi in 
zapuščenimi živalmi. Na svoje dejanje smo bili 
ponosni.  
 

 
 

                                              Renata Košica,  
EKO koordinatorka 

_________________________________________ 
 

 

Veseli december v šoli 
 

V decembrsko vzdušje smo zakorakali 8. 
decembra z BOŽIČNO-NOVOLETNIMI 
DELAVNICAMI za starše in otroke. Skupaj 
smo ustvarjali izdelke namenjene prodaji na 
stojnici trgovskega centra City center Celje ter že 
tradicionalnem dobrodelnem koncertu ŽAREK 
UPANJA, ki se je na Vranskem odvijal v petek, 
11. decembra. Letos je bil že deseti po vrsti. S 
svojim nastopom so program popestrili učenci 
starejšega in mlajšega pevskega zbora ob 
spremljavi orffovega krožka. 
 

 
 

Letos smo 24. decembra zaključili v prijetnem 
vzdušju šolske jedilnice, kjer so učenci pripravili 
program, ki so ga pokazali tudi Božičku. Ta seveda 
ni prišel praznih rok. Ustvarjalne in pridne otroke 
je nagradil z darili, novimi družabnimi igrami, ki 
jim bodo sedaj krajšale prijetne šolske urice med 
odmori in v podaljšanem bivanju. Mi smo v novo 
leto zakorakali polni novih idej in pričakovanj.  
 

 
 

Učenci in kolektiv šole Tabor vam v 
prihajajočem letu želimo obilo iskrenih 
prijateljev, širokih nasmehov ter toplih 
objemov. 
 

 
 

Mateja Todorovski 
 

________________________________________________________ 
 
 

V zimski šoli v naravi…, 
 

ki je potekala na smučišču Vogel, so bili učenci 6. 
razreda. 
  

 
 

Svoje vtise so takole strnili: 
»… sem se imel lepo.« Jan Pader 
»… mi je bilo všeč, ker smo smučali in tekačili.« 
Jan Krivec 
»… mi je bilo všeč.« Arlind Bytyqi 
»… je bilo romantično. Imeli smo se super.« David 
Strožič 
»… sem se imeli lepo, ker smo počeli veliko 
različnih reči.« Eva Ribič 
»… mi je bilo zelo všeč in sem spoznal novo 
punco.« Leonardo Vrenko 
»… je bilo zelo romantično.« Žiga Marko 
»… je bilo lepo, saj smo smučali.« Urša 
Semprimožnik 
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»… mi je bilo zelo všeč, še najbolj na avtobusu.« 
Rok Uranjek 
»… mi je bilo všeč, ker smo se veliko smučali.« 
Sergeja Bec   
________________________________________________________________________ 

 

Morje ali knjige 
 

Ivanka Banka 
police ima, 

da je nanje knjige zložila. 
 

Ko nekoč v banko je odšla, 
da bi za denar prosila 
in na morje se odpravila. 

 

Bi kopala se…, 
pa voda premrzla je bila. 

 

Ivanka Banka 
je razmišljala: 

 

»Raje bi doma ostala 
in dobre knjige brala!«  

 

Matic Matko, 4. c  

________________________________ 
Jaz 

 

Rojena sem bila na pusta, 
a imam bolj majhna usta. 

Rada se nasmejem in govorim, 
z njimi rečem ene par rim. 

 

Govorim, kakor za stavo 
in to mi je v zabavo. 
Če še hitreje govorim, 
se zraven še nasmejim. 

 

Moj R ni lep, 
zato se hitro z L-jem zlep'. 
Imam bolj nežen glas, 
a na glavi veliko las. 

 

 
 
 
 

 
Sem blondinka, 

a zato še nisem Finka! 
Oči pa modro nasmejane, 
čeprav nisem iz Ljubljane. 

 

Meni Tea je ime, 
in mi dobro v šoli gre! 

                                                                         

  Tea Pustoslemšek 
OŠ Vransko – Tabor 

_________________________________________ 
 

Enak svet za vse 
 
 

Naše otroštvo je kot pisan cvet, 
vsak obraz, ki ga srečaš, je prijazen in brezskrben. 

Iskren se zdi nam svet, 
v njem ni prostora za strah in za bojazen. 

 

Široko v svet nam okno je odprto, 
da se lahko igramo, učimo 
in na varnem spimo. 

Vse naše sanje so na dosegu roke, 
saj starši žrtvujejo se za nas – otroke. 

 

A žal ne sije sonce na vse enako, 
to življenje tudi ima napako. 

Že ko se otrok rodi, lahko umre, 
ker hrane in zdravil zanj ni. 

 

V njihovi deželi dekleta manj so vredna, 
da bi v šolo hodila, 

saj taka so njihova  pravila. 
Fantje lahko bi se igrali, 
a zgodaj morajo vstati 
in na delo se podati. 

 

Na vse nas isto sonce sije, 
tudi če različnih smo ver in ras, 

a vsi otroci: rumeni, črni, rjavi in beli 
morali bi biti le veseli! 

 

Nina Kreča, 5. c 
 

 

Obvestilo upokojencem 
 

Društvo upokojencev Tabor obvešča vse 
upokojence, da se bo pobirala članarina za leto 
2010, ki znaša 6 evrov,  zadnjo nedeljo v januarju, 
to je 31. 1. 2010, in prvo nedeljo v februarju, 7. 2. 
2010, od 8. do 11. ure v Domu krajanov Tabor.  
 

Poleg tega vas obveščamo, da je upravni odbor 
ZDUS v Ljubljani  sklenil, da se  članarina  
 
 
 

 
 
vzajemne samopomoči za leto 2010 zviša na 9 
evrov, ki jo boste člani prav tako lahko poravnali 
31. 1. 2010 in 7. 2. 2010.   
 

Vabljeni vsi zvesti člani DU Tabor,  ter prisrčna 
dobrodošlica vsem novim članom! 
 
 

UO Društva upokojencev Tabor 
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Kuharski tečaj 
 

Članice Društva žena in deklet 
občine Tabor smo se 12. 
januarja  udeležile kuharskega 
tečaja v Domu sv. Jožefa v 
Celju, ki ga je vodila  gospa 
Jožica Ferleš. 

 

Iz ponudbe izbora kuharskih 
tečajev smo izbrale SLAVNOSTNE 
JEDI. Izbor jedi je bil izbran tako, da je 
vsaka udeleženka, bilo nas je enajst, 

pripravila v sodelovanju z gospo Jožico 
po eno jed.  
 

Pripravile in skuhale smo naslednje jedi: 
 

- sirove zalogajčke, 
- korenčkovo juha s skutinimi cmoki, 
- pljučne ruladice z zelenjavo, 
- žajbljevo rulada, 
- sesekljano mesno rulado v listnatem testu, 
- krompirjeve štruklje s suhim sadjem, 
- porov narastek s kuto, 
- zelenjavno torto, 
- paradižnik z blitvo v solati, 
- jogurtovo strnjenko z jagodnim prelivom, 

- refoškove palačinke z dušenimi jabolkami. 
 

Po dokaj uspešnem kuhanju smo pripravljene jedi 
poskusile in bile navdušene nad dobrim okusom in 
izgledom. 
 

Kljub temu, da pri kuhanju nismo začetnice, da je 
velik dostop do receptov v kuharskih knjigah, na 
televiziji in na internetnih straneh,  lahko hrano 
veliko bolje skuhaš, če praktično vidiš, kako se 
pripravi.  
 

 
 

Izredno zadovoljne in polne vtisov smo se vračale 
domov v večernih urah in že razmišljale, kako 
bomo s pridobljenim znanjem  s tečaja razveselile 
svoje domače ali morebitne naročnike. 
                                                                      

Društvo žena in deklet občine Tabor 

 
Spoštovani vrtičkarji in kmetje 
(predstavitev ekoloških semen 

Amarant ) 
 

Čeprav narava v vsej svoji snežni lepoti še vedno 
počiva, mnogi že potihoma razmišljamo o tistih 
prvih pravih pomladansko sončnih žarkih. O delu 
na zemlji, pravilni ekološki pripravi tal in semen. 
Zato sem medse povabila osebo, ki s 
pridelovanjem ekoloških semen osvešča k 
ohranjanju zdravega življenja, gospo Fanči Perdih. 
Lahko jo gledamo na TV, v oddaji  Na vrtu, njene 
članke pa prebiramo v revijah Gaia, Viva…  
 
 

Kaj več nam predstavi na predavanju 
v četrtek, 4. 2. 2010, ob 17. uri, v društvenih 

prostorih Doma Krajanov Tabor, 
kjer boste lahko kupili vsa semena.  

Predavanje je brezplačno  
in vsi vljudno vabljeni. 

  

Semena Amarnat so delno iz slovenske ekološke 
pridelave, delno iz ostalih ekoloških semenarskih 
hiš v Evropi. V spektru našega standardnega 
pakiranja imamo okrog 70 različnih sort 
zelenjadnic in zelišč, od tega cca 30 iz slovenske 
pridelave.  

 

Ekološko seme, zakaj? 
Seme nosi s seboj informacijo o prednikih. V 
genski osnovi ima tako zapisane sortne lastnosti  
 
(obliko, barvo, okus, doba rasti,...), poleg tega pa 
tudi, kako je bila vzgojena matična rastlina. 
Lastnosti in način vzgoje prednika se tako prenaša 
na seme in določa, ali bo za ohranjanje zdravja 
mlade rastline zadostovalo gnojenje z organskimi 
gnojili (komposti) ter nega rastlin z okolju 
prijaznimi pripravki, kot so zeliščni čaji... ali pa je 
sorta vzgojena tako, da brez intenzivnega 
škropljenja s pesticidi enostavno ne more 
funkcionirati.  

 

Če torej izberemo ekološko pridelano seme, bodo 
naše rastline v osnovi lahko rasle brez uporabe 
pesticidov.  
 

V našem asortimanu imamo poleg že znanih 
slovenskih sort tudi sorte, ki smo jih našli na naših 
kmetijah in smo jih dali v postopek vpisa v sortno 
listo, ker se v ekološki pridelavi dobro obnesejo, 
saj so prilagojene na naše klimatske pogoje. Med 
njimi je tudi pritlikav paradižnik Jani, ki zraste le 
80 cm visoko, je zelo zgodnja sorta in ga lahko 
gojimo na vrtu ali pa v zabojčkih na balkonu. 
Posebnost: rastline ne pinciramo, saj na vsakem 
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stranskem poganjku obrodi 5-7 rdečih plodov 2-
7cm premera. 

Amarant 
Lea Zupan  

_________________________________________ 

Mama, radi bi živeli tu! 
 

Pred šestimi leti je bil za naju res srečen dan, ko je 
prišla hčerka iz Ljubljane in nama dejala, da bi si 
rada zgradila hišo blizu doma. Danes je redko, da 
bi mladi želeli graditi v tako oddaljenem kraju brez 
infrastrukture in vseh ugodnosti, ki jih prinaša 
mesto. 
 

Začeli smo pogovore in se informirali. Naša 
»kmetija« je majhna in skoraj brez ravnine in tako 
za kmetijstvo nezanimiva. Izmeriti smo dali 
parcelo, ki je na robu posestva, in jo uveljavljali 
kot nadomestno parcelo, za tisto, ki ni primerna za 
gradnjo. Po dveh letih nam je bilo rečeno, da je 
gozd preblizu. In smo prestavili cesto, izmerili 
novo parcelo na bivši cesti in strmem delu 
travnika, kjer raste med redko travo samo še 
praprot. Tako bi bila parcela na zemlji, kjer nič ne 
raste in strmini, kjer nimaš kaj kositi. In smo 
čakali.  
 

Ta parcela bi pa res lahko bila gradbena, saj na njej 
nič ne raste in bi zemljo vsaj tako izkoristili, smo 
modrovali. Ampak ne, to je verjetno preslaba 
zemlja, saj se pri nas gradi tam, kjer je ravnina in 
dobra obdelovalna zemlja. In tako je minilo več 
kot šest let čakanja in negotovosti. Na koncu je 
bilo rečeno, da je prioriteta drugje. 
 

Do sedaj so se še nekako stiskali, sedaj sta »ta 
mlada« sprevidela, da sta njuna prioriteta otroka, 
od katerih gre eden v šolo, šolarju pa le moraš 
nuditi prostor, vsaj za pisalno mizo. In tega na 
žalost v najini hiši ni. In, ko bosta končno našla 
hišo ali stanovanje, bo taborska šola izgubila še 
dva bodoča učenca. Mladi bodo odšli, midva pa 
bova gledala, kako se bo počasi vse zaraslo. Tudi 
na to se bova morala navaditi. 
 

Taborska občina se zelo trudi, da bi napolnila vrtec 
in šolo, po drugi strani pa mladim s hribovskih 
kmetij ne da možnosti, da bi si zgradili svoj dom 
na domačiji in tako prispevali tudi h kvaliteti 
življenja starejših. 
 

Ko se peljeva proti Žalcu oziroma Celju in vidiva, 
kje se gradi, nama pride na misel marsikdaj kakšna 
krepka. 
 

Danijela in Marjan Zupanc iz Miklavža 
_________________________________________ 
 

Hmeljarske starešine na obisku pri 
županu Občine Tabor 

 

V adventnem času je priložnost za obiske pri 
prijateljih, poslovnih sodelavcih, donatorjih in še in 
še, da si izmenjajo mnenja o delu preko minulega 
leta in ocenijo rezultate uspehov. Priložnost 
izkoristijo za načrtovanje skupnega dela v 
prihodnjem letu. 
 

Hmeljske starešine – aktualni letošnji starešina, 
Oto Špor, starešina Ivo Rakun in domači starešina 
smo obiskali župana Občine Tabor gospoda Vilka 
Jazbinška. V prijetnem pogovoru smo ocenjevali 
sodelovanje v minulem letu.  
 

Gospod župan je pohvalil sodelovanje hmeljarskih 
starešin in princese na svečani paradi ob priliki 
občinskega praznika. Hmeljarski starešine smo 
obljubili udeležbo na paradi občinskega praznika v 
letu 2010. Ob priliki te svečanosti pa želi župan 
Vilko Jazbinšek pripeti svečani trak Občine Tabor 
na prapor Društva hmeljarjev, hmeljskih starešin in 
princes Slovenije. 
 
Hmeljski pozdrav - srečno.  

 
Milan Lesjak, 

domači starešina 

 

11. košarkarski turnir »trojk« 
 

Tradicionalni košarkarski turnir »trojk«, ki ga 
vsako leto med božično-novoletnimi prazniki 
organizira Športno društvo Tabor, je doživel že 11. 
epilog. Če je bil sprva kot turnir med vasmi v 
občini, se je z leti širil in letos smo gostili ekipe že 
kar oddaljenih občin, kot so Trbovlje in Velenje. 
Skupaj smo gostili osem ekip, ŠD Vepol Velenje, 
Hidro Zavrh, Miners I Trbovlje, Miners II 
Trbovlje, Štepih-Boys Ločica, Komšije Tabor, 
Kapla-Pondor in ŠD Tabor. Po začetnem žrebu 

skupin in delitvi v dve skupine se je turnir lahko 
začel. Prva dva iz vsake skupine pa v polfinale in 
zmagovalca v finale, oziroma poraženca za tretje 
mesto. Po razburljivem finalu so slavili gostje iz 
Velenja, ki so premagali Hidro Zavrh. V tekmi za 
tretje mesto je domača ekipa ŠD Tabor dosegla lep 
uspeh in dokaj prepričljivo ugnala Miners II, proti 
kateri je izgubila v predtekmovanju. Moštva so bila 
zelo izenačena, tako da je veliko odločal trenutni 
navdih in borbenost. 
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Na koncu je bilo zadovoljstvo ob uspešni 
organizaciji, igranja v okvirjih fer playa, ter brez 
poškodb popolno. Prihodnje leto se zopet dobimo. 
 

 

Športno društvo Partizan Tabor 
_________________________________________ 
 

Tradicionalna novoletna nogometna 
tekma stari : mladi 

   

Tudi letos se je na novega leta dan v organizaciji 
ŠD Partizan Tabor odvijala tradicionalna novoletna 
nogometna tekma stari - mladi na igrišču Razgan v 
Ojstriški vasi. Ob igrišču se je zbralo lepo število 
navijačev, saj so bili vremenski pogoji prav 
spomladanski in kot nalašč za ogled tekme. 
Temperatura zraka je bila namreč krepko nad 
lediščem, kar je bilo za ta čas precej nenavadno. Še 
bolj nenavaden pa je bil tudi končni rezultat tekme.  
 

Ekipa mladih je zmagala z rezultatom 5 : 0, kar je 
najvišja in obenem edina zmaga mladih na 
dosedanjih novoletnih tekmah (naj spomnim, 
lansko leto sta  se ekipi razšli brez zmagovalca). 
Veselje na strani mladih je bilo razumljivo veliko, 
prav nasprotno pa so igralci ekipe starih še 
dolgo zatem analizirali potek tekme in iskali 
vzroke za tako visok poraz. Kot kaže, je ekipi 
starih novoletno rajanje pustilo bistveno večje 
posledice kot ekipi mladih.  
 

O tem, ali je bil rezultat pravičen glede na 
prikazano na igrišču, pa naj presodijo gledalci na 
tekmi.   

Športni pozdrav, 
Klemen Žura. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Podjetniki in kmetje  
na srečanju z županom 

              
Že vsa leta županovanja  župan občine Tabor Vilko 
Jazbinšek organizira srečanje s podjetniki in kmeti  
oziroma srečanje z nosilci zasebnih, javnih 
gospodarskih in negospodarskih ter kmetijskih 
dejavnosti, kot so to srečanje poimenovali v Občini 
v letošnjem letu. Tako kot vsa dosedanja srečanja 

je bilo tudi to organizirano v sejni  sobi občine 
Tabor. Kot običajno pa tudi na tem druženju ni 
manjkalo nekaterih gostov iz drugih življenjskih in 
delovnih okolij. Že tradicionalno se srečanja 
udeleži sekretar Zbornice zasebnega gospodarstva 
Žalec Danilo Basle. Poleg njega pa so tokrat bili 
gostje še direktorica UPI- ljudske univerze Žalec 
Tanja Centrih, direktor Razvojne agencije Celje 
Janez Jazbec, načelnik Upravne enote Žalec 
Marjan Žohar in direktorica KZ Savinjska dolina 
Darinka Pikl, ki ima sedež sicer v Preboldu, 
poslovno enoto pa tudi v Taboru. 
 

Vsak od njih je na srečanju pridal svoj prispevek, 
pri čemer so predstavili svoje delovanje s 
posebnim poudarkom na delovanju  in sodelovanju  
v taborski občini.  Izrazili pa so tudi pohvalo 
županu in nasploh razvoju te najmanjše občine v 
Spodnji Savinjski dolini, ki pa ima zaradi bližine 
avtoceste pomembno in zanimivo strateško 
pozicijo in še velike možnosti za nadaljnji razvoj.  
 

O tem je v svojem nagovoru veliko besed 
spregovoril tudi župan Vilko Jazbinšek, ki pa je 
poskušal na udeležence vplivati  nadvse 
optimistično in recesijo predstaviti tudi kot nekaj 
dobrega, pozitivnega, saj se z njo ustavilo obdobje 
divjega kapitalizma, ki je segalo že v nerazumne 
višave. Z njo so se cene marsikje umirile, apetiti po 
velikih in tudi nelegalnih zaslužkih pa zmanjšali. 
Recesija dela čistko, hkrati pa daje nove 
priložnosti, možnosti in izzive  zasebnemu 
gospodarstvu pa tudi kmetom. Zasebništvo se je v 
minulih letih v občini Tabor  povečalo kar za 500 
odstotkov.   
 

 
 

To je poudaril tudi Danilo Basle, ki je še povedal, 
da so danes v občini Tabor 103 podjetja, od tega 
25 družb z omejeno odgovornostjo, ostalo pa so 
samostojni podjetniki. S tem dosegajo povprečje v 
Sloveniji, saj se 20 odstotkov aktivnega 
prebivalstva ukvarja in živi od malega 
gospodarstva. Ker pa je to občina, ki ima še  precej 
kmetov, pa jih vsaj še enkrat toliko živi delno ali 
povsem od kmetijske dejavnosti.  
  

Kot se za novoletno oziroma ponovoletno srečanje 
spodobi, tudi tokrat ni manjkalo besed z lepimi 
željami, stiskov rok ter zdravice s penino, s katero 



 15 

so nazdravili novemu letu in novim izzivom. Za 
taborsko lokalno skupnost je zagotovo največji 
izziv dograditev osnovne šole in uvedba popolne 
devetletke, ki naj bi zaživela v letošnji jeseni. 
 

 
 

Tako kot običajno, tudi na letošnjem druženju ni 
manjkalo kulturne in vesele vsebine. Zanjo je 
poskrbel Nejc Zupan s harmoniko, v družabnem 
delu pa sta se mu pridružila s harmonikama še 
njegov oče Robi Zupan in županov sin Blaž 
Jazbinšek. Za kulinarične dobrote in tisto, kar sodi 

zraven, pa je poskrbel domači gostinec Stane 
Gržina, ki je tudi eden tistih Taborčanov, ki si 
služijo kruh z zasebništvom. Podjetništvo se bo v 
tej občini zagotovo še razvijalo. K temu bodo svoje 
doprinesli sedanji občani, ki se bodo podali na 
takšno pot ali širili obstoječo in seveda vsi tisti, ki 
bodo svoj življenjski in poslovni prostor našli v 
Taboru iz drugih krajev Slovenije. Vsekakor 
optimizma v Taboru ne manjka. 

 Darko Naraglav 

 
 

KMEČKA TRŽNICA V TABORU, 
se bo odvijala 

V NEDELJO, 31. januarja 2010, 
od 8. ure dalje, 

na parkirišču župnijske stavbe. 
 
 
 

Vabijo vas 
ČEBELARSKO DRUŠTVO TABOR 

  
  
 

 
         
 

KULTURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR TABOR 
DRAMSKA SEKCIJA TELOH 

vabi na 
                                                                                                                                                             

PRAZNOVANJE SLOVENSKGA 

KULTURNEGA PRAZNIKA 
 

v nedeljo, 7. 2. 2010, ob 18. uri, v Domu krajanov Tabor. 
(Upoštevajte to uro, ne ure navedene v Utripu) 

 
Program bodo sooblikovali učenci POŠ Tabor, člani KD Ivan Cankar Tabor  

in Pevsko društvo Tabor. 
 

Slavnostna govornica bo predsednica KDIC Tabor Inka  Jazbinšek. 
 
 

VLJUDNO VABLJENI! 
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              Vse otroke vabimo na  
               OTROŠKO MAŠKARADO, 

  
                  ki bo v nedeljo, 14. februarja 2010, 

                     od 15. do 16. ure, 
                  v Domu krajanov Tabor. 

 
                                           Pustni pozdrav! 

 
      

                                  Turistično društvo Tabor 

 

 

Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, tisoč in tisoč zvezd med nami, 
                                                         da gre po svetu - rama ob rami – svetloba z nami. 

iisoč zvezd je nad nami, tisoč in tisoč zvez med nami, Tisoč in tisoč zd je nad 

nami, tisoč in tisoč zve VALENTINOV PLES 
 
 

Društvo podeželske mladine Tabor prireja Društvo podeželske mladine Tabor prireja Društvo podeželske mladine Tabor prireja Društvo podeželske mladine Tabor prireja     
12. gala valentinov ples.12. gala valentinov ples.12. gala valentinov ples.12. gala valentinov ples.    

 

Vzemite si čas in se poveselite skupaj z nami in z dobro glasbo ansambla 

VESELI SVATJEVESELI SVATJEVESELI SVATJEVESELI SVATJE....    
    

Vabimo Vas, da se nam pridružite v soboto, 20.20.20.20. februarja  februarja  februarja  februarja 2222010, ob 20.010, ob 20.010, ob 20.010, ob 20. uri uri uri uri 
V DV DV DV Domu krajanov Tomu krajanov Tomu krajanov Tomu krajanov Taboraboraborabor....    

Vljudno vabljeni!Vljudno vabljeni!Vljudno vabljeni!Vljudno vabljeni!    
 

� Vstopnice naprodaj od 1. februarja 2010 pri Jerci Gržina, tel: 040 595 194. 
� Dodatne informacije pri predsedniku Alenu Kovačiču, tel.: 051 234 575. 

 

 Nikoli ne zapusti tistega, ki ga ljubiš, zaradi nekoga, ki ti je všeč. (neznani avtor)  
 

 Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino 

in slovnično formo. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno 

je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v 

mesecu. 


