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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
Verjamemo, da ste v tem mesecu glavo že 
preklopili na zabavo oziroma dopust, ampak 
preden nam pobegnete kam v južne kraje, naj vas 
opomnimo, da je pred vsemi nami še pomembna 
odločitev: celjska pokrajina: da ali ne. 
 
Ker se nam zdi zadeva izrednega pomena, smo se 
tokrat tudi mi malo »zasuknili« in Novice spravili 
skupaj  prej kot po navadi. 
 
Če si pomagamo s prispodobo, se nam ustanovitev 
pokrajine kaže kot lučka na koncu tunela. Samo 
pomislite, kako prestolnica, ki je nekako bliže 
»koritu«, od nekdaj z levo roko obvladuje razvojne 
programe, se veselo  

 
urbanizira, gradi in posodablja infrastrukturo, mi 
pa še vedno ostajamo na obrobju in dobesedno 
pobiramo drobtinice z bogatinove mize! 
 
Pokrajine so tako rekoč novo upanje za nas 
»provincialce«, da si tudi mi odlomimo svoj kos 
pogače in »poštimamo« zadeve na vasi, zato vam 
polagamo na dušo, da se na »gospodov dan«  
odločite pametno! 
 
Vroče Novice od še bolj vroče urednice (posledica 
»gužve« zaradi predčasnega izida časopisa)  pa brž 
prečešite po dolgem in počez, da le ne pade kaj 
vmes! 
 

 
 

Tatjana Kovče

 
 

Zakaj pokrajine - DA? 
 
Z države na pokrajine se prenesejo naslednje pristojnosti: 
-     zadeve s področja okolja in prostora (prenos zemljišč sklada, gradbena dovoljenja,…) 
- vse državne ceste (razen avtocest in hitrih cest) postanejo regionalne v upravljanju in vzdrževanju 

pokrajin 
- stanovanja in gradnja neprofitnih stanovanj  
- programi visokega šolstva in regionalne raziskave 
- srednje šole in dijaški domovi  
- socialnovarstvene storitve (domovi starejših, družinski pomočnik, pomoč družini na domu,…) 
- kultura (pokrajinski muzeji, galerije, gledališča,…) 
- delovanje zdravstva ( regionalne bolnišnice, ukrepi javnega zdravstva) 
- sistem zaščite in reševanja  
- dosedanja vloga upravnih enot preide iz državne pristojnosti na pokrajine 
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- okrog 4000 uslužbencev iz državnih organov preide na pokrajine, kar pomeni, da se ne bo povečalo 
število zaposlenih. V Celjsko pokrajino preide 400 državnih uslužbencev. 

- Celjska pokrajina bo razpolagala z lastnim proračunom preko 95 mio €, od tega kar 50% za 
razvojne namene 

 
In kar je pomembno, da se odločanje razvoja naše regije prenese iz Ljubljane v Celje. 
 
Občina Tabor bo v druščini še 22 občin v Celjski pokrajini s približno 193.000 prebivalci. 
 
Učinkovitost manjših občin dokazuje, da je decentralizacija države nujna za hitrejši in enakomernejši 
razvoj vseh področij Slovenije, zato sodelujte na nedeljskem referendumu in glasujte ZA! 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

Ekozastava plapola 
 

 
 

 
  

»Zemlja, na kateri živimo,  
bo slabša ali boljša le toliko,  
kolikor bomo mi slabši ali boljši.  
In tu nastopi moč ljubezni. 
Zakaj, če ljubimo, si zmeraj  
želimo biti boljši, kakor smo.« 
                                      (Paulo Coelho) 
 

 
 

Na svetovni dan okolja, 5. junija, smo na šoli 
Tabor končno dočakali veliki trenutek. Dve leti 
našega dela, učenja in okoljevarstvenega 
osveščanja je bilo poplačanih z zeleno EKO 
ZASTAVO. Kot se spodobi, smo njen prihod 
počastili s prireditvijo, v organizaciji Mateje 
Todorovski in Manje Majcen. Najpomembnejše 
trenutke našega dela pa ste videli tudi na zgibanki, 
ki jo je pripravil Branko Šketa. 
 

S tem smo vstopili v veliko EKO družino 
slovenskih šol, ki s svojim delovanjem 
dokazujemo, da nam ni vseeno v kakšnem okolju 
živimo. Preko svojega delovanja seveda izražamo 
tudi skrb za dediščino rodov, ki prihajajo za nami. 
 

O skrbi za odpadke, naravne vire in energijo je v 
današnjem času veliko govora. Počasi se vsi 
zavedamo, kako pomembna je, saj nam narava ne 
prizanaša. Težko je gledati prizore, ko tisoče ljudi 
ostane brez strehe nad glavo, brez pridelka, brez 
svetle prihodnosti. Ni kaj, narava z nami igra svojo 
kruto igro, v kateri pa svoje, žal, prispevamo tudi 
mi s svojim obnašanjem do nje. 
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Ves čas našega projekta smo opozarjali, da smo 
skupaj močnejši. Skupaj lahko spremenimo veliko. 
Dajmo našim otrokom možnost, da nas nekaj 
naučijo in poskrbimo, da jim bomo privzgajali 
ljubezen do narave. Le tako imamo morda še nekaj 
možnosti, da ohranimo naš planet tako čudovit kot 
je. 
 
 

V počitniškem času vam želim čim več Sonca, saj 
bodo tako naše luči lahko ostale ugasnjene.  
 

Izkoristite tople, dolge dni za medsebojna 
druženja, saj bodo tako televizorji, radii in 
računalniki počivali namesto, da bi po 
nepotrebnem trošili energijo. In predvsem, ločujte 
odpadke, saj je to najmanj kar lahko storimo kot 
posamezniki. 
 

LEPE POČITNICE! 
Mateja Todorovski,  

ekokoordinatorica 
 
 

Košarkarska tekma 
stari - mladi 

Tudi letos smo se po končani zimski sezoni v 
dvorani člani košarkaške sekcije pomerili v tekmi, 
kjer se razdelimo v dve starostni skupini se pravi,  

 
znamenita tekma STARI - MLADI. To poteka z 
manjšimi presledki že od leta 1998, tako da ima 
določeno tradicijo. Zaznamujejo pa jih večja 
motivacija, razigranost in želja po zmagi. 
 
Tudi letos ni bilo nič drugače, vendar vse v okvirih 
fair playa in brez poškodb, kar je najpomembneje. 
Mladi so bili letos zelo »nabrušeni« od samega 
začetka in si že v prvem delu priigrali lepo 
prednost, ki so jo skozi tekmo lepo ohranjali in na 
koncu slavili 51:38. Zaslužena zmaga, prehodni 
pokal in penina. 
 
 

V odmoru pa je potekalo tudi tekmovanje v metu 
trojk, iz petih pozicij, po trije meti. Zmago si je 
primetal Erazem Špacapan. Po stisku rok in 
čestitkah zmagovalcem, se je uradno končala 
košarkaška rekreacija v dvorani Tabor. 

 
ŠD Partizan Tabor 

_____________________________________ 
 

OB 100. OBLETNICI  
PGD OJSTRIŠKA VAS – TABOR 

1903 – 2003 
 

 

Kronika Prostovoljnega gasilskega 
društva Ojstriška vas – Tabor 

 

4. del 
 
Značilno za naše društvo je bilo dobro prijateljstvo 
med zelo delavnimi člani. Običajno smo priredili 3 
do 4 veselice na leto. Smo pa tudi organizirali 
izlete za članice in člane. Izleti so bili na Ptujsko 
goro- grad Ptuj z zaključkom na vinogradniški 
kmetiji Urek nad Ptujem, naslednje leto Marija 
Bistriška na Hrvaškem s kopanjem v Stubiških 
Toplicah in zaključkom v Virštanjskih goricah. 
 

Nekaj let pozneje smo se podali na Pohorje- 
Roglo-Pesek-Osankarico in zaključek na 
Braslovškem jezeru. Bili smo tudi na Veliki 
Planini nad Kamniško Bistrico, zaključili pa smo s 
poznim kosilom v gostilni pri Čibru v Tuhinjski 
dolini. 
 

V letu 1980 se je začelo dolgoletno 
predsednikovanje g. Milana Blatnika. Že prej kot 
poveljnik je bil odličen voditelj in vaditelj desetin 
za tekmovanje ali družabništvo. Zelo rad je 
organiziral prijateljska popotovanja v neznano. 
Taka srečanja so bila prvič pri Grabnerjevi kmetiji 
v Zaglinku, drugič na prijazni kmetiji Janka Šmita 
v Črnem Vrhu. Priredili smo tudi piknik pri 
Dominiku Kuglerju st. v Podvrhu. Vsa takšna 
srečanja so bila v veselem družabnem razpoloženju 
in niso minila brez raznih družabnih iger in 
tekmovanj. Obenem pa smo nabavljali v teh časih 
razno gasilsko orodje, cevi in tudi že kdaj 
popravljali gasilsko motorko. Požarov  smo imeli 
preveč. Gorelo je pri Malik v Taboru kozolec in 
sušilnica, pri Becej v Črnem Vrhu goveji hlev, pri 
Metelan hmeljska sušilnica, pri Rajevčevih v Dolu 
hmeljska sušilnica in svinjaki ter še vrsto manjših 
požarov. Sledile so poplave, posebno hude leta 
1989, 1991, 1994 in 1998. V vseh nesrečah smo 
gasilci reševali in pomagali. 
 

Leta 1983 smo zopet slavnostno praznovali 80-
letnico. Slavnostna seja je bila v dvorani Doma 
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krajanov. Sponzor tega praznovanja je bila 
Tekstilna tovarna Prebold na čelu z direktorjem g. 
Ivanom Žagerjem. 
 

Leta 1988 še vedno pod predsedstvom Milana 
Blatnika in poveljnikom Dragom Vraničem ob 
praznovanju 85. obletnice nabavili avto cisterne. 
To nabavo nam pomaga omogočiti župan občine 
Žalec naš rojak Ludvik Semprimožnik. Finančni 
zalogaj je bil ogromen. Zopet smo potrkali na srca 
darežljivih članic in članov domačega društva 
kakor tudi podpornih članov in prebivalcev iz 
območja sosednjih gasilskih društev. Botrovali so 
iz cele KS Tabor, KZ Tabor in okoliška podjetja, 
kjer so bili zaposleni naši članice in člani. V letu 
1993 se delno zamenja vodstvo PGD, predsednik 
je Jože Ribič, poveljnik Janko Natek. V 
naslednjem letu 1994 je bil nabavljen rabljen 
kombi. Ob prevzemu tega gasilskega vozila smo z 
enoletno zamudo proslavili 90. letnico društva. 
Člani so prejeli priznanja za dolgoletno delo v 
gasilskih vrstah. 
 

Stari kombi GASILEC iz leta 1973 pa se je prodal. 
V minulih 30.letih se v društvu nabavi: leta 1973 
20 sivih paradnih uniform, leta 1988 ponovno 25 
temno modrih paradnih uniform, veliko število 
delovnih uniform s šlemom in drugih gasilskih 
pripomočkov. 
 

V zadnjih 50. letih obstaja  gasilskega društva 
Ojstriška vas - Tabor smo prejeli 17 gasilskih 
odlikovanj in priznanj gasilske zveze ter 7 
občinskih priznanj različnih stopenj. To je kar lepo 
število priznanj-ali pa tudi ne. Mislim, da smo 
znali deliti in veliko narediti, premalo smo znali to 
poveličevati. Če pa predlogov ni, pa tudi medalj ni. 
Je pa tudi res kot pravi naš vojaški pregovor, da 
»šus in medalja ne trofi vedno pravega«. 
 

Leta 1996 je izvoljen za predsednika Franc Ribič, 
poveljnik pa Jože Ribič. V tem obdobju se 
postavijo na vhodni garažni strani dvojna železna 
vrata, dovolj velika za obe gasilski vozili. 
 

Zamenjajo se tudi vhodna vrata v sejno sobo na 
severni strani. Obnovi se fasada doma, dom dobi 
leto rumeno barvo. Pregradi se gasilska dvorana v 
namen garaže in sejne sobe. Finančna sredstva so 
dotekala z dotacijami KS Tabor in pozneje Občine 
Tabor. To se je uveljavljalo po zakonu. Denarja je 
bilo vedno premalo. Nekaj finančnih sredstev je 
bilo tudi od članarine članov in podpornih članov 
ob raznašanju koledarjev.  
 

V začetku leta 2002 je odstopil predsednik Franc 
Ribič. Za novega predsednika je bil izvoljen višji 
gasilski častnik Gregor Basle. Društvo se je 
zavedalo, da se nam bliža 100-letnica in začelo s 
povečanimi aktivnostmi. Nad vhodnimi vrati v 
sejno sobo se je naredil nadstrešek, obnovil se je 
asfalt pred garažnim vhodom, uredilo se je igrišče 

na Razganovem vrtu in se tam postavila utica. 
Občina Tabor pod vodstvom županje Vide Slakan 
nam je omogočila organizacijo Šentjurskega sejma 
in veselico in tudi organizacijo Taborske noči. Obe 
prireditvi sta nam lepo uspeli. 
 

Leta 2003 smo praznovali 100. obletnico obstoja 
Prostovoljnega gasilskega društva Ojstriška vas-
Tabor. Zadali smo si velike načrte. Naš strojni 
park-kombi in avtocisterna sta se iztrošila. 
Predsednik g. Gregor Basle je s podporo ostalega 
vodstva vodil aktivnosti v vezi nabave novega 
kombija VW TRANSPORTER in avtocisterno 
IVECO.  V veliko podporo pri tem pa nam je tudi 
naš novi župan Občine Tabor, g. Vilko Jazbinšek. 
 
Predstavil sem vam delovanje našega društva v 
obdobju sto let. Morda sem bil dolg. Najbrž pa bo 
kdo dejal-še več je bilo narejenega, a drugi bo 
rekel- preveč je povedanega. Vse, kar je v tej 
kroniki zapisano je povzeto po zapisnikih občnih 
zborov in sej našega društva. Nekaj pa je povzeto 
po ustnem izročilu naših umrlih članov. 
 

Milan Lesjak st. 
12.7.2003 

_________________________________________ 
 

Ogledali smo si braslovško občino 
 
Turistično društvo Braslovče je organiziralo 
spoznavni izlet po Občini Braslovče. Povabili so 
vse občane sosednih občin k ogledu. Iz  Tabora nas 
je bilo pet udeležencev. Bilo je zanimivo in poučno 
popotovanje po sosednji občini. Zvedeli smo 
veliko stvari za katere prej sploh nismo vedeli. 

 

 
Zbrali smo se na prireditvenem prostoru v 
Braslovčah. Avtobus nas je najprej odpeljal na 
Dobrovlje, kjer smo si ogledali cerkev svetega 
Janeza in Pavla. Po ogledu cerkve so nam postregli 
z domačim zajtrkom. Zelo okusne so bile domače 
marmelade. Bilo jih je kar štiri vrste: jabolčna z 
bučkami, slivova, grozdna in mešana. Poleg  
domačega kruha smo poskusili še več vrst skutnih 
namazov. Vse skupaj smo zalili še z dobrim 
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lipovim čajem in kavico z mlekom. Oglede smo 
nadaljevali v braslovški farni cerkvi. Gospod 
župnik nam je predstavil cerkev, zanimivo 
cerkveno dvorišče in malo kapelico. Pot smo 
nadaljevali proti  Žovneku in si ogledali razvaline 
žovneškega gradu, ki pa jih pridno obnavljajo. 
Gospod Kralj nam je orisal zgodovino gradu in 
njegovih prebivalcev. Po vrnitvi iz gradu smo se 
odpeljali v Grajsko vas. Tam so nam pokazali 
Lukančevo steklarsko delavnico in Siršetovo staro 
hišo. Ogledali smo si še cerkev sredi vasi. Gospa  
Kosu nam je povedala nekaj zanimivih stvari o 
nastanku cerkve in  o posebnosti same vasi. Nato 
smo bili povabljeni na grajsko malico na ranč 
Mustang. Tudi na vožnjo s konjsko vprego smo se 
odpravili. Nadaljevali smo v Letušu, kjer smo si 
ogledali maketo železnice in vlakcev in poskusili 
domače pivo. Vse to vidite v gostišču Pirnat. Izlet 
smo zaključili pri turistični brunarici. 
 

Vse skupaj je bilo še bolj zanimivo, ker nam je 
gospa Jasmina  kot organizator vse lepo razložila. 
Obljubila  je tudi, da bodo v jeseni ta izlet ponovili 
in vam priporočam, da se ga udeležite. Veliko 
zanimivosti spregledamo ob vedno večjem hitenju 
skozi življenje.     
 

Turistično društvo Tabor 
Hermina Zorenč 

_________________________________________ 
 

Iz rdeče v rdečo 
 
Letošnji zaključni koncert Mešanega pevskega 
zbora Tabor, ki je potekal 24. maja v Domu 
krajanov Tabor, je bil v znamenju rdeče barve. Že 
več let smo lahko namreč ženski del zbora 
občudovali v prepoznavnih rdečih oblačilih in tudi 
tokrat ni bilo drugače.  

 
Kot sta šaljivo komentirala napovedovalca, pa so 
obleke marsikomu postale že malce pretesne in 
zato je bil čas za spremembo. Najprej smo lahko 
zbor občudovali v starih oblekah, ki so 
prepoznavne po celotni Savinjski dolini, prav tako 
so v minulih letih z njimi gostovali v Nemčiji, 
Italiji, na Hrvaškem in nazadnje lani na Češkem. V 
drugem delu koncerta pa so se preoblekli v nove, 
malce temnejše rdeče garderobe.  
 

V prvem delu koncerta se je Mešani pevski zbor 
Tabor predstavil s pesmimi v tujem jeziku, z 
izjemo slovenske žalostinke Zapuščena, v kateri je 
solo odpela Špela Kasesnik. Slišali smo dve novi 
pesmi, nemško in francosko, mednarodni del pa so 
zaključili z ljubezensko pesmijo Elvisa Presleyja. 
 
V goste je Tabor povabil Moški pevski zbor 
Vojnik z zborovodkinjo Emilijo Kladnik Sorčan. 
Po dvorani je zazvenela slovenska pesem, ki je bila 
rdeča nit tudi drugega dela koncerta.  
 
Najprej se je v novih oblekah s tremi slovenskimi 
običaji predstavil nežnejši del zbora, nato so se jim 
v novih gvantih pridružili moški. Pod spretno roko 
zborovodje Milana Kasesnika smo lahko uživali v 
izvedbah slovenskih ljudskih in zabavnih pesmih. 
Zbor bo naslednje leto praznoval 20. obletnico 
delovanja. Pred tem pa jih čaka še kar nekaj 
nastopov in prelomnic. Med njimi naj omenimo 
junijsko gostovanje na pevskem festivalu na 
Tirolskem in snemanje nove zgoščenke v naslednji 
sezoni. Kot so poudarili na koncertu, pa vsega tega 
ne bi mogli izpeljati brez podpore sponzorjev, ki 
jim gre zahvala tudi za novo podobo. Koncert je bil 
tudi tokrat prava paša za oči in ušesa. 
 

Maja Omladič 
_____________________________________________ 

                    
Izlet na Primorsko 

 
Člani in članice PGD Ojstriška vas-Tabor smo se v 
soboto, 7. junija, odpravili na izlet na Primorsko. 
Točno ob 6.00 smo krenili proti Kopru, kje smo si 
ogledali GASILSKO BRIGADO, ki pokriva tri 
občine Koper, Izolo in Piran. Prikazali so nam film 
o delovanju brigade, ki deluje kot zavod za 
usposabljanje obalnih gasilcev. So eni izmed 
najsodobneje opremljenih gasilskih brigad v 
Sloveniji. Z zanimanjem smo si ogledali njihovo 
tehniko. Posebej nas je navdušilo dejstvo, da  
gasilci izvozijo na intervencijo v eni minuti. 
 
 

Nadaljevali smo pot v Luko Koper, kjer nam je 
vodička, ki je bila veliko let zaposlena v Luki 
Koper razložila razvoj luke. Zanimivo je bilo, da 
so včasih eno ladjo raztovarjali tri mesece, sedaj pa 
jo v štirih dneh s pomočjo modernih strojev. V luki 
je posebej zanimivo dejstvo, da so vsi avtomobili, 
ki pridejo z ladij odklenjeni s ključi v vratih, pa 
vendar ne beležijo nobene kraje.  
 

Pot smo nadaljevali v Vipavsko dolino, ki je pestra 
z naravno in kulturno dediščino, pomemben pečat 
dolini pa dajeta vino in kulinarika. Na Turistični 
kmetiji Rehar, ki je iz Vipave oddaljena 3 
kilometre, v vasi Lože pri Vipavi, so nas postregli 
z Vipavsko joto s klobaso, nato smo se odpravili na  
degustacije dveh avtohtonih vrhunskih vipavskih 
vin Zelena in Pinele v novi Vinoteki Vipava, kjer 
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predstavljamo 120 vrhunskih vin izbranih 
vipavskih vinarjev. Ogledali smo si krajši film o 
Vipavski dolini. 

 

 
Pot smo nadaljevali  do nasada češenj v Vrhpolju 
pri Vipavi pri družini Kobal, kjer nam je mladi 
gospodar razložil, kako se negujejo in pridelujejo 
češnje.  
Ekskurzijo smo nadaljevali z ogledom vojnega 
muzeja v Vipavi iz prve svetovne vojne, ki nas je 
prijetno presenetil. 
 

Polni novega znanja o Primorski in Vipavski dolini 
smo se zadovoljni vrnili domov za kar gre zahvala 
našemu predsedniku.  
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 
 

Gasilci v čast sv. Florijanu 
 

Zavetnik vseh gasilcev, sv. Florijan, goduje 4. 
maja. Vsako leto se ob njegovem godu v Miklavžu 
zberemo gasilci taborskega občinskega poveljstva 
in se udeležimo svete maše v cerkvici sv. Miklavža 
na Tisovi gori.  
 

Letos smo zamujali kar za debel mesec, saj smo se 
zbrali v soboto, 14. junija, ob 20. uri. Vreme nam 
žal ni bilo naklonjeno in ko smo se s kombiji 
pripeljali do Kisovarjove domačije, je kar pošteno 
lilo. Zbralo se nas je okoli šestdeset in s prapori 
smo se v koloni odpravili do cerkvice. Sveto mašo 
je tokrat daroval naš soobčan, gospod Dani 
Jesenik. Presenetil nas je z zanimivo pridigo o 
čudežih, ki smo ji z veseljem in pričakovanjem 
prisluhnili. Po sv. maši smo se vrnili na 
Kisovarjevo domačijo, kjer smo varni pred dežjem 
uživali v kulinaričnih spretnostih članov PGD 
Loke. Ti so poskrbeli, da nihče ni ostal lačen ali 
žejen. Zahvala velja tudi gospodarju domačije, 
gospodu Juretu Matku. 
 
Ponosni smo, da se člani taborskega občinskega 
poveljstva radi družimo tudi ob takšnih 
priložnostih, kot je sveta maša za žive in pokojne 
gasilce. 
 

 

 
Lipe Tekavc 

 
 

 
Tretje Bergantovanje 

 
V nedeljo, 8. junija 2008, je bil poseben dan za 
Bergantovo sorodstvo, saj se je že tretjič odvijal 
pohod po Bergantovih poteh. Pred tremi leti sta 
dala pobudo za tako druženje Zvonka in Tine in 
sorodniki ju od takrat z veseljem ubogajo vsako 
leto. 
 

V meglenem jutru, ko se je po malem pripravljalo 
k dežju, smo se začeli zbirati v Taboru pri Mihu in 
Dragici. Po prisrčnih medsebojnih pozdravih je 
bilo videti, da je dobre volje in energije za pot 
dovolj in da nam tudi dež ne more do živega.  

 
 

Po jutranji dobrodošlici pri Mihovih in prvih 
skupinskih fotografiranjih smo se pohodniki 
najprej spomnili tistih, ki so z nami le še v 
spominih. Prižgali smo svečke na Bergantovih 
grobovih in se posebej spomnili ata Antona in 
mame Angele Bergant, ki sta nekoč poskrbela za 
to, da se danes lahko srečujemo v takem številu. 
Nato smo se podali po poti čez Dol proti Črnemu 
vrhu. Med potjo ni manjkalo živahnega pogovora 
in smeha. Ko smo skrenili s ceste na levo, nas je 
čakala strma gozdna steza navkreber, ki nas je 
pripeljala h gnezdu, k našim skupnim koreninam. 



 7

Tam se je v letih od 1908 do 1928 rodilo štirinajst 
Bergantovih otrok, ki so si ustvarili svoje družine 
in poskrbeli za potomstvo, ki še danes goji pristne 
stike. Tu, pri Bergantovih v Črnem Vrhu 20, so 
veselo družbo sprejeli vesela teta Pepca in njeni 
otroci Pavli, Drago in Jože, ki so poskrbeli za 
pravo gostijo. 
 

 

 
Po počitku in živahnem kramljanju smo se lotili 
hriba proti Špilmeju, kjer je bila naša naslednja 
postojanka na domu Janka in Jožice v Črnem Vrhu 
12. Ravno ko smo se vsi skrili pod streho, se je 
dež, ki nas je od jutra prijazno čakal, lahko ulil, mi 
pa smo imeli spet čas za obujanje spominov, 
vsakdanje pogovore in okrepčilo. Pot pa se je 
kazala še naprej, dalje v Črni Vrh 11, k 
Paušarjevim, kjer sta preko 70 pohodnikov in tudi 
tistih Bergantovih, ki so se iz takšnih in drugačnih 
razlogov pripeljali na cilj, s piknikom pričakala 
Toni in Frančka. 
 

Bolj ko je bilo veselo in več kot nas je bilo, bolj se 
je jasnilo tudi nebo. Družba je zadovoljno 
ugotovila, da je tretje Bergantovanje uspelo, vmes 
pa kovala načrte za četrto srečanje. Glede na sonce, 
ki je ob tem zasijalo, smo prepričani, da se 
prihodnje leto spet srečamo, zagotovo v še večjem 
številu. 
 

Polona Učakar 
_________________________________________ 

 
Spoštovani nosilci kmetijskih 

gospodarstev 
 
Obveščamo vas, da smo se preselili na novo 
lokacijo, ki je tudi v Žalcu. Naslov je:  Mestni trg 
7, 3310 Žalec (v teh prostorih je bil pred tem 
Zavod za zaposlovanje, stavba je med  Banko 
Celje in  avtobusno postajo). 
Mestni trg 7 , 3310 Žalec, FAX:  710-17-81 
Vodja izpostave: Marko TEVŽ: 710-17-80 
Mira VRISK: 710-17-83 
Andreja ŽOLNIR:  710-17-84 
Maja KLEMEN COKAN:  710-17-86 
Specialistki:  
- za hmeljarstvo: Irena FRIŠKOVEC:  710 17 85  
- za varstvo rastlin: Iris ŠKERBOT: 710 17 88     

 

POMEMBNI ROKI:   

ZA ODDAJO ZAHTEVKOV 
1.  za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih 
govedi: 
-za telitev v obdobju od 11. 12.  2007 do 31. 3. 
2008, se zahtevek odda  od 1. 6. do  30. 6. 2008, 
-za telitev v obdobju od 1. 4.  2008 do 31. 7. 2008, 
se zahtevek odda  od 1. 10. do  31. 10. 2008, 
-za telitev v obdobju od 1. 8. 2008 do 10. 12.  
2008, se zahtevek odda  od 1.  1. do  31.1. 2009. 
2. za posebno premijo za bike in vole: 

- za prvo obdobje od 1. 1.  do 31. 5. 2008, se 
zahtevek odda od 1. 6.  2008 do 30. 6. 
2008, 

- za drugo obdobje od 1. 6. do 30. 9. 2008, 
se zahtevek odda od 1. 10. 2008 do 31. 10. 
2008, 

- za tretje obdobje od 1. 10. do 31. 12. 2008, 
se zahtevek odda od 1. 1.  2009 do 31. 1. 
2009. 

V primeru odpreme v drugo državo članico je 
treba, preden žival zapusti ozemlje Republike 
Slovenije, vložiti zahtevek za posebno premijo 
skupaj z originalnim listom in to označi v rubriki 
»odpreme v EU«.  
Navedene  zahtevke za krave in bike bomo 
izpolnjevali  po predhodnem dogovoru. 
3. OSTALI ROKI: 
Do 31. 8. 2008; oddaja obrazca »Podatki o 
pridelku energetskih rastlin, namenjenih za 
proizvodnjo biogoriva« v primeru oljne ogrščice . 
Do  31.  8.  2008 morajo imeti upravičenci, ki so se 
v izvajanje ukrepov SKOP  vključili v letu: 
- 2004 in se jim petletne obveznosti zaključijo v 
letu 2008, opravljen izobraževalni program v 
skupnem obsegu  najmanj 15 ur in sodelovati vsaj 
na enem demonstracijskem  prikazu oziroma 
prireditvi, 
- 2005 opravljen izobraževalni program  v 
skupnem  obsegu najmanj  11 ur, 
- 2006 opravljen izobraževalni  program v 
skupnem obsegu  najmanj 7 ur, 
- do  31. 8. 2008 morajo upravičenci, ki so 
vključeni v izvajanje podukrepov KOP, za 
izpolnitev obveznosti za leto 2008 opraviti najmanj 
4 ure izobraževanja. 
 

Do 15. 9. 2008 je rok oddaje kopije zapisnika o 
pregledu semenskega krompirja na polju v času 
vegetacije. 
Do 30. 9. 2008; oddaja zahtevka za neposredno 
plačilo na površino hmeljišča v obdelavi  
Do 30. 9. 2008 oddaja obrazca »Obvestilo prvega 
pridelovalca oziroma zbiralca o količinah prevzetih 
surovin  za biogorivo« v primeru oljne ogrščice. 
Do 31. 10. 2008; oddaja  obrazca »Podatki o 
pridelku energetskih rastlin, namenjenih  za 
proizvodnjo biogoriva« v primeru drugih 
energetskih rastlin. 
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Do 31. 10. 2008; oddaja obrazca »Obvestilo 
prvega predelovalca oziroma zbiralca o količinah 
prevzetih surovin za biogorivo« v primeru  drugih 
energetskih rastlin 
 

PREDVIDENA IZOBRAŽEVANJA in 
PRIREDITVE  
- TEČAJ za izvajalce ukrepov zdravstvenega 
varstva rastlin   
Tečaj bo od 15. do 17. 7. 2008; potrebno se je 
prijaviti na sedežu KSS Žalec do 30. junija 2008. 
Vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev tudi 
opozarjamo, da prazno embalažo pravilno očistite 
in odpeljete na zbirna mesta.  
- STROKOVNA SREČANJA HMELJARJEV - 
sestanki hmeljarjev bodo predvidoma vsakih 14 
dni, lokacije in datumi bodo sporočeni . 
- Prireditev IZBOR MLADE KMETICE LETA  bo  
v Šempetru  8. 8. 2008. 
 

OSTALA OBVESTILA : 
Agencija za kmetijske trge in razvoj  podeželja je 
pričela z aktivnostmi sledenja ukrepov SKOP in 
OMD. Pomembno je, da na pozive pravočasno 
odgovorite, saj se v nasprotnem primeru pojasnila 
ne bodo upoštevala. V primeru da boste 
potrebovali našo pomoč vas prosimo, da se 
naročite pri svojem svetovalcu. 

KGZ Celje 
Izpostava Žalec 

_________________________________________ 
                                                                                                           

Štipendije Slovenske vojske 
 

V 50. členu Zakona o službi v Slovenski vojski 
(Uradni list RS, številka 68/07) je opredeljeno, da 
minister podrobneje uredi štipendiranje za delo v 
vojski oziroma službo v rezervni sestavi vojske. 
V ta namen je delovna skupina pripravila Pravilnik 
o štipendiranju v Slovenski vojski, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS številka 50/08 z dne 
22. 5. 2008. 
V mesecu juniju bo objavljen javni natečaj, število 
štipendij pa bo odvisno od potreb Slovenske 
vojske. 
 

1. pogoji za pridobitev štipendije 
−da bo kandidat po štipendijskem razmerju sklenil 

delovno razmerje s Slovensko vojsko in ga 
opravljal najmanj dvakratni čas štipendiranja 
ali v skladu z Uredbo o pogodbenem 
opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi 
Slovenske vojske opravljal vojaško službo v 
rezervni sestavi najmanj 10 let; 

−kandidat se s štipendijo obveže, da bo med 
štipendiranjem opravil usposabljanja v skladu 
s programom usposabljanja štipendistov, ki ga 
predpiše minister; 

−da kandidat ob vpisu v prvi letnik srednje šole ni 
starejši od 18 let oziroma ob vpisu v prvi 

letnik višješolskega oziroma visokošolskega 
izobraževanja ni starejši od 22 let; 

−da je kandidat telesno in duševno sposoben za 
poklicno delo v Slovenski vojski; 

−da je kandidat varnostno preverjen in da zanj ne 
obstaja varnostni zadržek v skladu z Zakonom 
o obrambi za delo v Slovenski vojski; 

−da je kandidat državljan Republike Slovenije in 
nima dvojnega državljanstva; 

−da kandidat ni pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da ni obsojen na nepogojno 
zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo 
dejanje v trajanju več kot treh mesecev. 

 

2. javni natečaj za podelitev štipendij 
Štipendije se podelijo na podlagi javnega natečaja, 
ki ga ministrstvo za obrambo objavi na svoji 
spletni strani, lahko pa tudi na spletni strani 
ministrstva pristojnega za javno upravo, Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje ter v drugih 
sredstvih javnega obveščanja in informiranja 
najmanj 60 dni pred začetkom šolskega leta. Javni 
natečaj vsebuje navedbo izobraževalnih programov 
in smeri, za katere se razpisujejo štipendije, pogoje 
in merila za dodelitev štipendije, predvideno 
število prejemnikov štipendij, čas štipendiranja, 
zahtevano dokumentacijo, rok za oddajo prijave in 
druge potrebne podatke, ki so potrebni za prijavo 
na javni natečaj. 
 

3. prijava na javni natečaj  
Prijava prosilca v pisni obliki na javni natečaj 
obsega: 
−prijavnico za pridobitev štipendije; 
−izjavo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja; 
−izjavo o učnem oziroma študijskem uspehu; 
−življenjepis in morebitna priporočila; 
−izjavo, da nima dvojnega državljanstva; 
−soglasje za varnostno preverjanje; 
−izjavo, da za namen natečajnega postopka 

dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, 
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc; 

−izjavo, da je seznanjen, da z dnem zaposlitve v 
Slovenski vojski ne bo smel biti član nobene 
politične stranke. 

 

4. izbirni postopek 
Pri izboru prosilcev za podelitev štipendije 
Komisija, ki jo imenuje minister upošteva 
naslednja merila: 
−rezultati preverjanja gibalnih sposobnosti; 
−učni oziroma študijski uspeh v preteklem šolskem 

letu; 
−predvidena leta do zaključka izobraževanja; 
−predlog enot Slovenske vojske. 
Na podlagi opravljene izbire, komisija izdela 
prednostno listo prosilcev. Prosilce s te liste napoti 
na zdravniški pregled in zagotovi varnostno 
preverjanje v skladu s predpisi.  
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Z izbranimi prosilci, ki so telesno in duševno 
sposobni za delo v vojski oziroma za pogodbeno 
opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi 
Slovenske vojske in za njih ne obstaja varnostni 
zadržek v skladu z Zakonom o obrambi, 
ministrstvo sklene pogodbo o štipendiranju.  
Prosilcem, s katerim ministrstvo ni sklenilo 
pogodbe o štipendiranju, pristojna organizacijska 
enota ministrstva izda sklep, zoper katerega je 
dovoljena pritožba. 
 

5. izplačevanje štipendij 
Štipendije se obračunavajo z začetkom šolskega 
leta za vse štipendiste in se izplačujejo do 15. v 
mesecu za pretekli mesec za celotno šolsko 
oziroma študijsko leto. Višina štipendije je vezana 
na minimalno plačo v Republiki Sloveniji in 
izračun na dan 22. 5. 2008 znaša:  
−za dijaka je štipendija lahko v razponu od 113 

EUR do 187 EUR in 
−za študenta je štipendija lahko v razponu od 153 

EUR do 295 EUR. 
 

6. obveznosti štipendista 
−štipendist Slovenske vojske mora končati šolanje 

oziroma študij po pogodbi o štipendiranju; 
−štipendist najkasneje v 15 dneh od nastanka 

okoliščine, sporočiti ministrstvu vsako 
okoliščino, ki vpliva na štipendijsko razmerje; 

−štipendist se mora odzvati vabilu ministrstva na 
opravljanje usposabljanj v skladu s 
programom usposabljanja štipendistov, ki ga 
predpiše minister; 

−štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, 
če mu ministrstvo najkasneje v roku treh 
mesecev po prejemu pisnega obvestila o 
zaključku izobraževanja v skladu s pogodbo o 
štipendiranju, ne zagotovi sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi v Slovenski vojski oziroma 
pogodbenega opravljanja vojaške službe v 
rezervni sestavi Slovenske vojske. 

 

Bojan Završnik,  
poročnik 

 
 
 

Turistično društvo Tabor in Planinsko društvo Tabor 
 

vabita v počastitev dneva državnosti 
v sredo, 25. junija, ob 10. uri, 

vse občanke in občane  
 

NA POHOD PO PUNTARSKI POTI  
DO MEŽNARJEVE DOMAČIJE,  

 
kjer bo Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor pripravilo kulturni program. 

Odhod ob 9. uri izpred KZ Savinjska dolina. 
  
 Vabljeni! 

 

 
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 

 

organizira  
 

tradicionalno kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini,  
 

ki bo v nedeljo, 29. junija 2008.  
Odhod ob 8. uri izpred hotela Žalec. 

 
Prijavnina 10 € vključuje uporabno darilo, okrepčila ob poti in na cilju. 

Vse informacije na tel št. 03 710 04 34. 
Vabljeni! 
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Planinsko društvo Tabor 

 v sodelovanju z Društvom žena in deklet  
in Lovsko družino Tabor 

 
VABI 

 
 

v soboto, 5. julija in v nedeljo, 6. julija 2008 
na ZAJČEVE DNEVE na Zajčevo kočo. 

 

Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli od 13. ure dalje. 
 

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

 
Kosci imamo zbor v soboto, ob 15. uri, pri Šnep. 

 Vabljeni vsi, ki še znate kositi na način naših dedkov! 
Kosce bo čakala malica na koči. 

 
Prvi julijski konec tedna ste na Zajčevo kočo vabljeni 

 vsi ljubitelji zajčjih jedi in prijetne družbe! 
 

 
 

Ob Dnevu državnosti, 25. juniju, 
 

želimo občankam in občanom veselo in prijetno praznovanje. 
 

Občinska uprava 
 

 

 

 Med ljudmi ni niti enega, ki ne bi jedel in pil, vendar je le malo takih, ki resnično občutijo    
okus. (Jung) 

  
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. 


