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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
Pozdravljeni, dragi bralci in snovalci Novic! Mi 
smo tu – kaj pa vi? Nič zato, če ste nam nekateri 
pobegnili na dopust, Novice vas bodo zvesto 
čakale v poštnem nabiralniku tako, da ne boste 
prav nič prikrajšani za domače pripetije in pisarije! 
 

Pridružilo se nam je tudi nekaj novih poetov. 
Korajža velja! Kje ste ostali???? Čakamo! 
 

Tokrat smo pomolili nos: 
• v Dom Krajanov, kjer se je zgodil slavnostni 

podpis Eko listine za Vrtec Tabor,  
• na svečano otvoritev ceste Šalamon-Klovn-

Orešnik, 
• na zanimiv izlet MPZ v Belo krajino,  
• na pohod taborskih osnovnošolcev na Vrhe,   
• na Festival domače glasbe v Marija Reki, kjer 

so se »naši« prav dobro izkazali, 

• na 4. srečanje Bergantovih,  
• na strelsko tekmovanje Društva upokojencev, 
• na medobčinske športne igre občin SSD, 
• na podoknico Kladarjev v Hrastovljah in še in 

še! 
 

Vidimo se na praznovanju ob 30. obletnici 
Planinskega društva Tabor pri Zajčevi koči!  
 

  

 
Tatjana Kovče 

Razkopana Spodnja Savinjska dolina 
 
Mnogo občanov se je zadnje čase obrnilo name s 
vprašanjem: »Po celotni Spodnji Savinjski dolini 
se koplje in gradi kanalizacija. Ali smo v Taboru 
zaspali?«  
 

Res je. V Spodnja Savinjski dolini, natančneje v 
občinah Žalec, Prebold, Braslovče ter Polzela, 
poteka izgradnja primarnih kanalov za odvajanje 
odpadne vode. Po teh primarnih vodih naj bi 
odpadne vode iz naštetih občin odtekale v 
centralno čistilno napravo (CČN) v Kasaze. 

Izgradnja projekta poteka po operativnem 
programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki 
smo ga vse občine Spodnje Savinjske doline 
sprejele v letu 2005. Po tem operativnem 
programu, ki temelji na Uredbi EU o čiščenju 
odpadnih komunalnih voda, je potrebno zagotoviti 
čiščenje odpadnih voda do leta 2015 oz. 2017. 
Obveznosti iz te uredbe so odvisne od gostote 
poseljenosti in tehnične in tehnološke 
upravičenosti izgradnje posameznih sistemov 
čiščenja. Zaradi redke poseljenosti občin Vransko 
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in Tabor se operativni program odvajanja in 
čiščenje odpadnih voda za obe občini razlikuje od 
operativnih programov zgoraj navedenih občin 
Spodnje Savinjske doline. Bistvena razlika 
operativnih programov je v upravičenosti gradnje 
primarnih vodov do velikih čistilnih naprav v 
primerjavi z gradnjami malih čistilnih naprav. 
Preprosto povedano pomeni, da za občini Vransko 
in Tabor ni ekonomske in tehnološke upravičenosti 
(redka poseljenost) za gradnjo primarnih vodov do 
CČN v Kasazah, temveč se v teh dveh občinah po 
operativnih programih izvaja izgradnja manjših 
čistilnih naprav (MČN), odpadno blato pa se za 
končno nevtralizacijo odvaža v CČN v Kasaze. Z 
upoštevanjem pogojev upravičenosti izgradnje 
posameznih sistemov je možno priti do 
sofinanciranja iz sredstev EU tudi do 85% 
vrednosti investicije (DDV ni vštet v priznane 
stroške).  
 

Iz navedenega torej sledi, da v Taboru nič kaj manj 
ne gradimo sistemov za odvajanje in čiščenje voda, 
saj sta bili v zadnjem letu zgrajeni kar dve mali 
čistilni napravi, in sicer v naselju Plankov log ter 
Tabor center s kapacitetami med 65 ter 150 PE. PE 
pomeni populacijska enota, ki se smatra kot enota 
za odpadne vode, ki jo ustvarja ena oseba z 
normalno porabo čiste vode na dan. In če 
upoštevamo še izgradnjo MČN pri osnovni šoli v 
letu 2005, smo torej v zadnjih štirih letih zgradili 
tri MČN, ki presegajo kapacitete preko 45 PE. Z 
izgradnjo posameznih stanovanjskih hiš pa je bilo 
zgrajeno še vsaj 10 MČN kapacitet z okoli 4-6 PE. 
 

Pravkar poteka tudi javna razgrnitev izgradnje 
naselja Tabor jug, v okviru katerega se naj bi 
zgradil tudi dom starejših in oskrbovana stanovanja 
in tudi na tem območju je predvidena izgradnja 
MČN kapacitete cca 250 PE, ki naj bi na tem 
območju delovala do takrat, ko bi bila zgrajena 
nekoliko večja ČN ob Bolski in bi se odpadne vode 
do te ČN pretakale po primarnem vodu za katerega 
že imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
relacijo Tabor jug – Ojstriška vas center.  
 

Poleg omenjenih malih čistilnih naprav po naseljih 
je torej po operativnem programu vendarle 
predvidena nekoliko večja ČN kapacite 800-1500 
PE ob Bolski, ki naj bi sprejemala vse odpadne 
vode na relaciji Tabor jug – Ojstriška vas ter iz 
naselij Pondor in Kapla. Vendar je ta izvedba resno 
ogrožena zaradi težav pri služnostih v Ojstriški 
vasi, kar pomeni verjetno spremembo operativnega 
programa, da se bo zgradilo MČN nekje na 
lokaciji, do koder smo uspeli priti z izgradnjo 
primarnega voda (Ojstriška vas zahod). V 
naslednjih treh letih pričakujemo namreč kar nekaj 
državnih in evropskih razpisov za izvedbo 

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
za redkeje poseljena območja in prijava na razpis 
brez gradbenega dovoljenja ni možna. Žal bo 
območje Ojstriške vasi sever in vzhod verjetno 
rešeno kasneje, ko bodo tudi nekateri tamkajšnji 
prebivalci čutili, da so predvsem sami odgovorni 
za svoje okolje. 
 

Operativni program sprejet leta 2005 je predvidel, 
da bi z izgradnjo ČN ob Bolski večje kapacitete 
lahko na to ČN priklopili tudi vsa tista naselja, ki 
imajo zdaj zgrajene lastne MČN in bi le te 
prestavili na druge lokacije v naši občini (Loke, 
Miklavž, Črni Vrh), naselji Pondor in Kapla pa bi 
se prav tako povezala z ČN Bolska. Ker je torej 
projekt Bolska ogrožen je potrebno spremeniti tudi 
načrte za naselji Pondor in Kapla. V pogovorih z 
Direkcijo za državne ceste naj bi prišlo do 
rekonstrukcije državne ceste Pondor – Tabor v 
letih 2010-2011. Do takrat mora sistem za 
kanalizacijo v Pondorju biti dorečen, saj bi se 
rekonstrukcija ceste izkoristila za položitev 
primarnega kanalizacijskega voda v cestno telo, da 
se ne bi ponovila nesrečna zgodba nepodeljenih 
služnosti iz Ojstriške vasi. Torej je Pondor rešljiv z 
lastno MČN ob Bolski do leta 2012. Zaradi 
razpotegnjenosti naselja in višinski razlik je 
nekoliko težje rešljivo naselje Kapla, kjer bo 
verjetno prišlo do kombinacije reševanja 
kanalizacije z občino Vransko. Ta lokacija naj bi 
bila rešena v letu 2015. 
 

Nekaj odgovorov na začetno vprašanje je torej bilo 
navedenih. Če je to dovolj, bo presodil vsak sam. 
Realizacija vseh načrtov okrog odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda pa je odvisna od nas samih 
in denarja. Ko omenjam nas same, mislim na 
ekološko zavest, da je vsak občan dolžan iz 
svojega gospodinjstva ali gospodarstva spuščati 
očiščene vode, sicer počasi iz vodovodnih pip ne 
bo več čiste pitne vode. K tej zavesti štejem tudi 
omogočanje izvedbe čistilnih sistemov brez 
onemogočanja služnosti in odškodninskih 
zahtevkov, če do dejanske škode pri gradnji ne 
prihaja. Pri denarju pa se tako ali tako vse konča. 
Za to pa so na razpolago nepovratna državna ali 
evropska sredstva, ki pa zahtevajo lastne deleže in 
gradbena dovoljenja. 
 

Za tokrat bodi dovolj. Stopili smo v poletje, 
praznovali svoj največji državni praznik, recesija je 
zagotovo porušila nekaj dopustniški načrtov, 
napovedana nova gripa nas je obšla, vsem pa želim 
še prizanesljivosti narave, ki je v nekaterih predelih 
naše države že pokazala svojo nadmoč nad 
človekom.  

Vilko Jazbinšek, župan 
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Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja na  podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Občine Tabor leto 
2009 (Uradni list RS, št. 18/2009),  na podlagi sklepa št. 11 s 15. redne seje Občinskega sveta Občine 
Tabor, z dne 27.10.2008 in sklepa št. 14  z 20. redne seje OS Občine Tabor, z dne 15.06.2009 
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
za prodajo nepremičnin – SUBVENCIONIRANIH STANOVANJ -  Občine 

Tabor 
 
1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 
    OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 Tabor, matična številka: 1357727, davčna št.: SI43471862 
2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN SUBVENCIONIRANA CENA 
2.1 Občinsko stanovanje št. 15 v skupni izmeri 56,13 m2, s subcencionirano ceno: 53.900,00 EUR  
2.2 Občinsko stanovanje št. 14 v skupni izmeri 81,02 m2, s subvencionirano ceno: 74.500,00 EUR.  

Oboje stanovanj se nahaja  v 1. nadstropju več stanovanjske stavbe, na naslovu Ojstriška vas 38, 3304 
Tabor,  parc.št.:1994, k.o. Ojstriška vas, občina Tabor in je namenjenih izključno za prodajo  občanom 
Občine Tabor. 

3. POGOJI PRODAJE 
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno« in bo prodana ponudniku, za katerega bo          
      ugotovljeno, da  je podal ponudbo, najbolj skladno z   razpisnimi pogoji in bo izbran s sklepom  župana.           
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno predpogodbo v roku 8 dni po opravljenem izboru in  
prodajno  pogodbo v roku 60 dni po opravljenem izboru. V  nasprotnem  primeru se bo štelo, da je od nakupa 
odstopil in ima Občina Tabor pravico  zadržati vplačano varščino. 
3.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena  sestavina  pogodbe. 
4. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB 
4.1 Ponudnik je dolžan poravnati varščino v višini 10 % subvencionirane cene nepremičnine na TRR Občine  
      Tabor, pri UJP Žalec št.: 01384-0100004757. Plačana varščina se izbranemu ponudniku  vračuna v 
kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire  najprimernejšega 
ponudnika. 
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 
- podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov,EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke 

za  vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, 
-      priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od dneva objave javnega 

zbiranja  ponudb v Uradnem listu (objava bo 03.07.09). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z 
določili, ne bo upoštevana. 

4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 
ponudba  za nakup nepremičnin – stanovanj v Občini Tabor« na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 
Tabor, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tabor. 

4.5  Ponudniki morajo ponudbi priložiti: 
- potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta, 
- potrdilo iz gospodinjske evidence družinskih članov (za mlade družine in mlade pare) 
- dokazilo o statusu mladega raziskovalca (za mlade raziskovalce) 
-      dokazilo o upokojitvi (za upokojence) 
-      potrdilo o plačani varščini, 
-      izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, 
- izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 30.08.2009 
S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno subvencionirano ceno nepremičnin. 
5. DODATNE INFORMACIJE 
    Dodatne informacije in ogledi stanovanj: Saša Zidanšek Obreza, direktorica OU, tel.št. 040/490-713. 
6. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 13.07.2009,ob 14.00 uri v sejni sobi Občine Tabor. 
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6.2 V primeru večih enakovrednih ponudb glede na razpisne pogoje, bo pristojna Komisija  ponudnike, 
pozvala  na razgovor, v roku 3 delovnih dni. 
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 dni po odpiranju prispelih ponudb. 
6.4 Župan oz. imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti   postopek razpolaganja  s 
stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla. 
7. POSEBNI KRITERIJI: 

Prednost pri nakupu stanovanj bodo 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  
8. POSEBEN POGOJ: 

Kupec stanovanja ne sme prodati najmanj pet (5) let od sklenitve kupoprodajne pogodbe. 

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, to je na oglasni deski Občine 
Tabor, na spletni strani Občine Tabor: http://www.obcina-tabor.si in v Uradnem listu RS. 

                                                                                                                                   OBČINA TABOR 
                                                                                                                                   ŽUPAN 

                                                                                                                                     Vilko Jazbinšek, l.r. 
____________________________________________________________________ 

 
Naprej, zastave slave! 

 

 
 

S ponosom smo obeležili dan državnosti in se 
udeležili srečanja na Mežnarjevi domačiji, kjer 
smo v veseli družbi rekli kakšno »po domače« in 
nazdravili naši preljubi Sloveniji. 

 

Nekateri so v tem času že na dopustu, drugi pa 
komaj čakajo, da se odpravijo v hribe, na morje, 
potovanje ali pa se bodo relaksirali kar doma. Star 
angleški pregovor pravi: »Home is where the heart 
is« ali po slovensko: »Dom je tam, kjer je srce.«  
Zato je veliko ljudi najbolj srečnih, če lahko 
dopustniške dni preživi doma, se prepusti 
prijetnemu domačemu vzdušju, ob tem kaj malega 
postori in uživa v krasnih poletnih jutrih, ki jih 
sicer preživi na poti v službo in še bolj krasnih 
dnevih, ki jih sicer preživi v službi. Seveda, če 
imajo v teh časih  srečo, da službo oz. delo sploh 
imajo. Marsikdo to poletje tehta med odločitvijo ali 
preživeti dopust v Sloveniji ali pa se odpraviti v 
sosednjo Hrvaško. Medsosedske zdrahe in (na 
srečo redke) slabe izkušnje, žal, dajejo misliti. 
 

Zato sta mi  še posebej všeč letošnja slogana 
Slovenske turistične agencije: »Blizu doma - blizu 
srca« in »Oddih v Sloveniji je blizu. Je blizu doma 
in je blizu srca.« Pomislimo, kako dobro poznamo 
svojo deželo in koliko lepega še moramo odkriti! 

Zakaj ne bi enkrat za spremembo to poletje ostali 
kar »doma«? 

Saša Zidanšek Obreza 
_________________________________________ 

 

Otvoritev ceste  
Šalamon – Orešnik - Klovn 

 
V petek 19. junija 2009, ob 18. uri je pri domačiji 
Urhovih potekala slovesnost otvoritve cestnega 
odseka Šalamon – Orešnik – Klovn.  
 

 
 

Cestni odsek je bil zgrajen z občinskimi sredstvi in 
sredstvi občanov, kar je še posebej poudaril Vilko 
Jazbinšek, župan in hkrati tudi krajan Miklavža. 
Opisal je potek priprav na koriščenje sredstev 
programa Mreže lokalnih cest Spodnje Savinjske 
doline, potek del na zelo zahtevnem terenu, ki jih 
je opravil Zvonimir Podpečan, s.p. s svojo ekipo, s 
strani Občine Tabor pa jih je nadzoroval zunanji 
sodelavec Anton Sitar in so bila uspešno 
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zaključena v letu 2008. Vrednost opravljenih del, 
skupaj z  asfaltnimi priključki do posameznih 
domačij, znaša 120.000 EUR. 
 

Prisrčno prireditev, ki se jo je udeležilo veliko 
število domačinov, je spremljalo lepo vreme in 
prekrasen razgled na Savinjsko dolino. Cesto sta 
otvorili občanka Beti Laznik in Izza Štih. Po 
otvoritvi se je v imenu uporabnikov ceste za veliko 
pridobitev zahvalil Ivan Šalamon.  
 

Blagoslov je opravil duhovnik Dani Jesenik, 
trenutno na magistrskem študiju na papeški 
univerzi v Rimu. Obreda se je udeležil tudi dekan 
Leopold Selčan. Dani Jesenik je vsem 
udeležencem zaželel predvsem varno uporabo 
ceste. 
 

Vaška skupnost Miklavž se je še posebej izkazala 
tudi v prijetnejšem delu, kjer so pridne šmiklavške 
gospodinje na dvorišču Urhove domačije poskrbele 
za odlično postrežbo.  

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Fotoreportaža z daleč najboljših 
medobčinskih športnih iger,  

Tabor 2009 
 
Pa smo se  zorganizirali! 18. junija popoldne. 
Vreme kot naročeno, družba še boljša. Da o 
prekrasnem ambientu ribnika Lesjak sploh ne 
govorim! Zatajil je le Prebold, ki pa ga je v 
posteljo položila bolezen.  
 

Kot se za dobre organizatorje spodobi, smo 
postregli z izvirnim repertoarjem iger v 
kombinaciji z židano voljo, ki je poskrbela za pravi 
smejalno-tekmovalni duh med ekipami občin 
Spodnje Savinjske doline. 
 

Že prva igra, imenovana »PRELUKNJAN AJMER 
VODE NE DRŽI«, je izzvala prave salve smeha, ko 
so tekmovalci morali iz ribnika prenesti čim večjo 
količino vode in z njo napolniti sod. Obvezna 
oprema so bili trikrat preveliki škornji in seveda 
vztrajnost. 
 

 
 

Na sliki: Naša Tatjana, ki ji (iz ajmerčka) curlja in 
kaplja, v ozadju levo pa Vid, ki je pridno zajemal vodo 
(in sapo) 
 

Ustrezno smo poskrbeli tudi za vso potrebno 
varnost tekmovalcev v primeru padca v vodo, 
vendar pa je naš reševalec dogajanje raje opazoval 
z varne razdalje in močno upal, da mu ne bo 
potrebno tvegati kakšnega skoka v ribnik.   

 
 

Na sliki: Reševalec Franci v pripravljenosti 
 

V drugi igri: »S PECIKLOM PO KLANČKU GONITI 
TEŽKO MI NI« je naš župan zopet dokazal, da 
 

 
 

zdrav duh v zdravem telesu pri njem še kako drži. 
Ovinke je polagal kot za šalo in z vetrom v laseh 
pridrvel skozi cilj. Oprtali smo mu tudi nahrbtnik, 
a žal ne poln hladne pijače, kot bi si želel, pač pa 
vezane letne izdaje uradnih listov, da je vse skupaj 
izgledalo bolj profesionalno… 

 

Tretja igra: »LAŽJE TE NOSIM, KOT PA 
POSLUŠAM« je bila sprva namenjena reševanju 
ranjenih županov, vendar je bilo po strokovni 
presoji posebne komisije ugotovljeno, da bi bile 
nekatere ekipe tekmovalcev v bistveni prednosti 
zaradi top fit kondicije županov, medtem ko bi se 
druge nerodno opotekale pod težo tovora…, zato 
so si ekipe ranjence lahko izbirale. 
 

Ranjenca je bilo potrebno najprej glede na 
poškodbo ustrezno oskrbeti  in mu nuditi vsa 
ustrezna sredstva za lajšanje bolečin po načelu: 
bolj boli – več spij! 
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Na sliki: Vid in Saša pri nudenju prve pomoči 
 

Sledila je vožnja čez drn in strn do najbližje 
reševalne postaje … 
 

 
 

Na sliki: Reševanje računovodkinje Petre 
 

… polna vzponov in padcev. Operacija uspela – 
vsi pacienti preživeli! 
 

Četrti preizkus moči z nazivom »GUMMYTWIST 
SKAČEM - OTROŠTVA SPET LAČEN« je nekaterim 
ekipam prinesel zavidljive uspehe. Izkazale so se 
dolgonoge žalske, braslovške in vranske antilope, 
ki so elastiko prestopale kot bi rekel keks. 
 

 
 

Na sliki: Vranska ekipa se veseli uspeha 
 

Peta igra: »ŠTAFETA MLADOSTI – HLADEN PIR V 
HOSTI« je tekmovalcem izpila še zadnje moči, 
vendar so se vsi požrtvovalno borili do zadnjega 
diha, pa čeprav na koncu niso več vedeli, ne kod ne 
kam … 
 

 
Na sliki: Vransko, Braslovče, Žalec tavajoč v krogih 

 

Po skrbnem seštevku rezultatov smo prvim trem 
ekipam podelili nagrade, vendar pa je prišlo do 
neljubega zapleta, ker se ekipe Braslovč, Polzele in 
Tabora nismo uspele zediniti, kdo je najbolj 
zaslužen za 3. mesto in bo upravičeno pobasal 
nagrado. 
 

 
 

Na sliki: Moja bo! 
 

Na koncu je sledila liga prvakov ali »STRELJANJE 
(KOZLOV) NA 11 M«. Naš Vilko jim je tudi tu 
pokazal, kdo je car – še dolgo se ga bomo 
spominjali! 
 

 
 

Na sliki: Strelja Jazbinšek in gool! 
 

Medobčinske športne igre smo zaključili ob dobri 
pijači in jedači kuharskega mojstra Matjaža, ki se 
mu zahvaljujemo za gostoljubje, veseli številčne 
udeležbe in prijetnega druženja občinskih uprav in 
županov malo drugače. 
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Na sliki: Najboljše športnice in športniki občin SSD 
 

Da pa  brez »fovšije« ne gre, je bilo jasno takoj, ko 
Tabor na ogled svojega super terenca postavi – v 
svojem avtoparku imeli bi ga vsi župani! 
 

 
 

Na sliki: Naš Piaggio in savinjski glavarji 
 

Saša Zidanšek Obreza 

 
Poletje 
 
Toplo jutro,  
nasmeh in žar v očeh. 
 

Čutim vetrič,  
ki pihlja mi v laseh. 
 

Tako lahek, prožen je korak, 
smisel življenja dobi svoj pridah. 
 

Kako lepo je vse v naravi, 
kako so lepe rože v zeleni travi. 
 

Kako omamno vse diši, 
ko te dan poletni pridobi. 
 

Žar sonca, toplota,  
svetloba dneva,  
to je poletje, ki v meni odmeva. 

jl 
________________________________________ 

 
Vidim te, 
kot da bi sedaj živela! 
Vidim tvoje temne oči, 
s katerimi si oživela, 
krasne noči!! 
 

Zdaj te ni več 
v mojem srcu. 

Ostajaš samo še 
kot spomin 
na srečo, 
ki sva jo doživela! 
 

Bodi srečna 
in tvoje oči 
naj najdejo tisto, 
kar si sama si-želela! 
 

TKS-m 
________________________________________ 

 
Videl bi te rad! 
Spogledljivo,  
s svojimi očmi 
radovednih izrazov  
na obrazu… 
Rad bi te spoznal, 
a vendar nočem, 
da sredi teh duhtečih trav 
bi iznova spet spoznal 
tvojo trmo… 
Bodi trmasta, 
bodi!! 
Samo z ljubeznijo do mene!!! 

 

TKS-m 
 

 

 

Drage bralke, bralci! 
 

Vabim vas, da se pred počitnicami oglasite v našo 
občinsko knjižnico v Kulturnem domu pri šoli. 
Knjižnica je odprta vsako sredo popoldne in vsako 
soboto dopoldne. V času pred počitnicami ste še 
posebej vabljeni, da nas obiščete in izberete knjige, 

ki smo vam jih pripravili v knjižnici kot nekakšen 
»počitniški paket«, pa četudi samo za branje doma. 
 

Za vas smo izbrali nekaj knjig, novejših in 
starejših, ki vam jih ponujamo v branje. 
Zato še enkrat vljudno vabljeni v Občinsko 
knjižnico Tabor. 
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ODPIRALNI ČAS OBČINSKE KNJIŽNICE TABOR 
SREDA: od 16. do 19. ure 

SOBOTA: od  8. do 11. ure 
Nekaj iz našega izbora: 

 
 

 
 

 
Napeta knjiga o mafiji in njenih 
metodah. 

Zanimiv pogled na 
življenjsko zgodbo 
mladega »čefurja«. 

Ljubezen, srednji vek in 
vitezi. Zagotovo napeta 
zgodba. 

France Bučar je 
vedno zanimiv 
govorec. 

Že stoletja hrepenimo po 
njej, jo iščemo. Skrivnost 
je sedaj razkrita. 

 
Uroš Zorenč 

_______________________________________________________________________________________ 
 

»Nastati inu obstati« 
 
Zgornji naslov je parafraza besed Primoža 
Trubarja, ki je prvi »javno« sanjal o državi 
Slovencev. Samo da malo osvežimo spomin, vam 
ponujam kratek pregled dogodkov » daljnega« 
junija 1991. 
 

Slovenska skupščina je ustavni zakon o 
samostojnosti sprejela 25. junija 1991, na mejnih 
prehodih so bile jugoslovanske table in zastave 
zamenjane s slovenskimi in postavljeni mejni 
prehodi proti Hrvaški. Isti večer se je v Beogradu 
sestal Zvezni izvršni svet. Sprejel je odlok o 
zavarovanju državnih meja v Sloveniji, s čimer sta 
imeli JLA in zvezna policija odprto pot za 
oborožen nastop proti Sloveniji. 
 

Vojaško-policijski nastop je bil v prvi fazi uperjen 
proti slovenskim mejam in letališču Brnik. Ko bi 
bila Slovenija odrezana od sveta, bi v drugi fazi 
prišel na vrsto obračun z delom Slovenije, ki je 
zagovarjal samostojnost, zamenjali pa bi tudi staro 
politično vodstvo z novim, ki bi bilo marioneta za 
uresničevanje srbskih ciljev. 
 

Proti mejnim prehodom z Italijo so 26. junija prve 
krenile oklepne enote reškega korpusa. Med potjo 
so naletele na nebranjene barikade in na spontan, 
ponekod zelo odločen nastop domačinov, zlasti v 
Vrhpolju. Neoboroženi prebivalci pohoda tankov 
niso mogli preprečiti, odločno pa so reagirali proti 
agresiji, kar je bilo pozneje značilno za vso 
Slovenijo. Kot grožnja slovenskim demonstrantom 
je v Divači ob 14.30 padel tudi prvi strel, ki ga je 
sprožil oficir JLA. 
 

Taktika nastopa JLA proti slovenskim mejnim 
prehodom je bila opredeljena s posebnim ukazom, 
ki je najprej pozival k predaji prehoda, nato je 
sledila grožnja z orožjem in nazadnje streljanje v 
bližino prehoda in v centre odpora. Po izkušnjah na 
Kosovem in na Hrvaškem je JLA tudi v Sloveniji 
aktivirala oborožene sile, vendar napačno 

predvidevala, da bodo tudi Slovenci pokorjeni brez 
težav. Zato so bile enote JLA brez ustrezne 
logistične podpore za daljše vojskovanje, 
upoštevana pa niso bila bistvena taktična načela, da 
tanki ne nastopajo brez podpore pehote. 
 

Enote za vojaški poseg proti Sloveniji so 
oblikovali ljubljanski, mariborski, reški, zagrebški 
in varaždinski korpus ter letalski korpus JLA. Vsi 
so bili pod poveljstvom 5. armadnega poveljstva v 
Zagrebu. V Sloveniji je imela JLA približno 
22.300 vojakov, slovenska Teritorialna obramba 
16.000 pripadnikov, med vojno pa se je število 
povečalo na 35.200. Slovenska policija je imela 
okoli 10.000 aktivnih in rezervnih pripadnikov, 
JLA pa je imela popolno premoč v orožju in 
močne oklepne enote s podporo vojnega letalstva. 
Slovenska vojska in policija sta imeli samo 
pehotno oborožitev, nekaj protiletalskih topov 20 
mm in minometov 82 mm, vendar niti enega tanka, 
letala ali topniških enot. 
 

27. junij 1991 
Vojna za Slovenijo se je začela ob 1:15 ponoči, ko 
je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki 
prestopila državno mejo. Ob 2:40 je iz vojašnice na 
Vrhniki proti letališču Brnik krenil 1. oklepni 
bataljon. 

 
Barikade 
 

Kolono oklepnikov, ki je prodirala skozi Belo 
krajino, je sestavljalo 12 bojnih oklepnih vozil s 
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tricevnimi protiletalskimi topovi 20 mm in več 
tovornjakov. Ustavila jih je barikada v Pogancih. 
 

V stopnjevanju napetosti med pripadniki 
Teritorialne obrambe in vojaki so padli prvi streli. 
Ob 10.30 je kolona odpeljala proti Ljubljani, 
vendar jo je ob 15:45 ustavila zapora na cesti pri 
Medvedjeku. 
 

Oklepni bataljon z Vrhnike je proti Brniku prodiral 
v dveh kolonah. Na poti je naletel na 
improvizirane, nebranjene barikade iz 
avtomobilov. Ena oklepna kolona je prodirala po 
avtocesti in ljubljanski obvoznici ter skozi Trzin in 
Mengeš, druga po stari cesti, pri čemer je po 
pomoti zavila v gozdove na Toškem čelu in pri 
obračanju na ozki cesti izgubila dva tanka. Prvi 
tanki so prišli na letališče Brnik okoli 5. ure zjutraj. 
Zavzeli so okolico letališča, enota Teritorialne 
obrambe pa jih je napadla okoli 18. ure. Po napadu 
so tanki zavzeli položaj za krožno obrambo. 
V Trzinu so za kolono JLA z Vrhnike ostali trije 
oklepni transporterji in vozilo za zveze. Proti 
večeru so se iz dveh helikopterjev JLA izkrcali 
pripadniki diverzantskega odreda, ki so prišli na 
pomoč oklepnikom. V približno 20 minut 
trajajočem spopadu s policijsko specialno enoto in 
Teritorialno obrambo so padli štirje vojaki JLA in 
pripadnik Teritorialne obrambe. Drugi vojaki JLA 
so se predali, vojaki diverzantskega odreda JLA pa 
so se umaknili proti Depali vasi in bili naslednji 
dan ujeti. 
 

Deset tankov je iz Maribora približno ob 9. uri 
odpeljalo proti Šentilju, pet tankov ter 10 
oklepnikov pa proti Dravogradu. Kolono, ki je 
prodirala proti Šentilju, je ustavila branjena 
barikada v Pesnici. Okoli poldneva so jo začeli 
obstreljevati in jo zažgali. Pripadniki Teritorialne 
obrambe so tanke napadli okoli 17.30. Na mostu 
čez Dravo je bila zavrnjena tankovska kolona 
polkovnika Popova, ki je poskušala prodreti s 
hrvaške smeri. Ustavljena je bila oklepna kolona, 
ki je prišla v Slovenijo pri Razkrižju. 
 

Zvečer je bil pri vasi Rigonce ustavljen poizkus 
vdora oklepne kolone JLA. Ob 20.45 je bil z 
dvema minometoma 82 mm izveden napad na 
letališče Cerklje ob Krki, nato pa je večina letal 
letališče zapustila. Do ostrega spopada s kolono 
JLA je prišlo v Kosezah pred Ilirsko Bistrico, padli 
so trije vojaki JLA. Zvečer je bil sestreljen vodilni 
od treh helikopterjev Mi-8 med poskusom 
raketiranja in desantiranja na 510. učni center TO 
na Igu in drugi s slovenskim pilotom med preletom 
Ljubljane (kasneje se je izkazalo, da naj bi 
prevažal hrano). 
 

28. junij 1991 
Ponoči so slovenske oborožene sile krepile blokade 
in novo mobilizirane enote Teritorialne obrambe 
usmerjale proti zavzetim mejnim prehodom. Vse 

koordinacijske podskupine so dobile ukaz: »Na 
vseh točkah, kjer so oborožene sile RS v taktični 
prednosti, izvršite ofenzivne akcije proti 
okupatorskim enotam in objektom. Nasprotnika 
pozivajte k predaji, določite čim krajši rok in 
izvedite akcijo z vsem razpoložljivim orožjem. Pri 
akcijah poskrbite za evakuacijo in varnost življenj 
civilnega prebivalstva.« 
 

 
Kolone oklepnikov na Dolenjskem 
 

Tanki, ki so prenočili pred barikado v Pesnici, so 
do sedme ure zjutraj barikado odstranili in 
nadaljevali z vožnjo proti Šentilju. Ustavila jih je 
barikada na Ranci, pri Kaniži sta dva tanka 
obtičala. Druge tanke je okoli 10.30 ustavila 
branjena barikada v Štrihovcu. Pripadniki 
Teritorialne obrambe in policije so tanke napadli. 
Po 11. uri so prišla tankom na pomoč letala 
jugoslovanskega vojnega letalstva in raketirala ter 
obstreljevala barikado. Ob 13.30 so spet napadla 
štiri letala, pri tem so bili štirje vozniki 
tovornjakov ubiti. Tankovska kolona je nato 
barikado obšla, vendar se je kmalu ustavila. 
 

Ob 9.50 so slovenske enote napadle oklepno 
kolono JLA na Medvedjeku. V napadih letalstva 
JLA je bilo ubitih šest voznikov tovornjakov. 
 

V Limbušu pri Mariboru sta bila uspešno napadena 
dva tanka JLA. Na Gibini je bil ustavljen prodor 
oklepne kolone s Hrvaške. Pred Dravogradom je 
bila ustavljena oklepna kolona JLA, ki je prodrla iz 
Maribora. Po ostrem spopadu je bil zavzet mejni 
prehod Holmec. Padla sta dva policista in trije 
vojaki JLA, 91 je bilo zajetih. Enote Teritorialne 
obrambe so napadle vojašnico Bukovje pri 
Dravogradu. Jugoslovanska letala so napadla 
letališče Brnik, oddajnike Krim, Kum, Boč in 
Nanos ter Karavanški predor, Kočevsko Reko in 
Mursko Soboto. Oklepna kolona polkovnika 
Popova, ki je v Slovenijo prodrla pri Razkrižju, je 
zavzela mejni prehod Gornja Radgona. Domači 
prostovoljci so ji zažgali tovorne avtomobile. 
Zavzeto je bilo skladišče JLA v Borovnici, s čimer 
se je oborožitev Teritorialni obrambi bistveno 
izboljšala, zavzeli so skladišče v Leskovcu, 
neuspešen pa je bil napad na vojašnico v Ribnici. 
V Črničah v Vipavski dolini je Teritorialna 
obramba odgovorila na ogenj iz kolone JLA, dva 
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vojaka sta padla. Po napadu bojne skupine majorja 
Lisjaka je bil zavzet mejni prehod Rožna dolina, 
dva tanka sta bila uničena, trije zajeti, trije vojaki 
JLA so padli, 98 pa je bilo ujetih. Zavzet je bil 
prisluškovalni center JLA na Rožniku pri Ljubljani 
in uničen prisluškovalni center JLA na Suhi. 
Izvedena sta bila napada na vojašnico Škofja Loka 
in skladišče JLA Drulovka. Na letališču Brnik je 
JLA ubila dva avstrijska novinarja. Ponoči se je 
tankom ob letališču približal pripadnik Teritorialne 
obrambe Peter Petrič, streljal na poveljniški tank, 
ranil poveljnika in pri tem izgubil življenje. 
JLA je ob 21. uri razglasila prekinitev ognja, saj so 
bile obkoljene enote v vedno težjem položaju. 
 

29. junij 1991 
V noči s petka na soboto so se predstavniki 
Slovenije v Zagrebu sestali s tremi zunanjimi 
ministri Evropske skupnosti in predsednikom ZIS. 
Sprejeli so dogovor o ustavitvi sovražnosti, ki pa je 
bil tako nejasen, da do njegove uresničitve ni 
prišlo. 
 

Dopoldne so se vdali vojaki in zvezni policisti, ki 
so bili obkoljeni v letalski bazi JLA na letališču 
Brnik. V skladišču goriva JLA v Mokronogu je 
podoficir streljal na poveljnika, ki se je hotel vdati, 
in grozil, da bo razstrelil rezervoar z gorivom. 
Uspešen je bil napad na bojno oklepno vozilo JLA 
pri Moretinih in spopad policistov z vojaki JLA pri 
Škofijah. V Štrihovcu je bila razbita tankovska 
kolona, ki je prodirala proti Šentilju. Tanki 

razpadle kolone so pozneje sestavljali tankovsko 
četo Teritorialne obrambe. 
 

Od Predsedstva RS in Vlade RS je JLA s pisnim 
ultimatom zahtevala kapitulacijo Slovenije. Zadnji 
rok je bil 30. junija ob 9. uri. Zvečer se je sestala 
slovenska skupščina, se opredelila za mirno rešitev 
krize, vendar slovenska neodvisnost ni smela biti 
ogrožena. 
 

30. junij 1991 
Ob 9. uri je bil zračni alarm, z letališč na 
Hrvaškem so proti Sloveniji poletela letala JLA, 
vendar so se kmalu obrnila in vrnila na letališča. V 
varaždinskem, zagrebškem in reškem korpusu je 
JLA oblikovala nove sile za napad na Slovenijo. 
 

Enote Teritorialne obrambe so napadle ploščad 
pred Karavanškim predorom, ponoči pa je bil 
sprejet dogovor o izročitvi predora. Zavzeli so 
center zvez nad Senožečami. Iz zaplenjenih tankov 
je bila pri Novi Gorici organizirana tankovska četa 
Teritorialne obrambe z devetimi tanki…. 
 

Seveda ima ta »zgodba« tudi nadaljevanje, pa tudi 
množico individualnih izkušenj, ki so nas skupaj 
pripeljale do samostojne države, s čimer smo 
izpolnili stoletja dolga hrepenenja naših dedov. 
Zato bodimo v prihajajočih dneh ponosni, da smo 
sinovi sanj, ki so jih sanjali naši predhodniki in da 
nam je bilo dano, da smo in da ustvarjamo 
današnjo SLOVENIJO. 

po virih povzel 
Uroš Zorenč 

 

V gledališču 
 

V ponedeljek, 8. 6. 2009, smo se učenci  drugega 
in tretjega triletja OŠ Tabor – Vransko odpeljali z 
avtobusi v Celje. Od postaje smo odhiteli po ulicah 
ter skozi težka vrata vstopili v celjsko gledališče. 
V gledališču sem sedla v drugo vrsto parterja. Igra 
Čarovnice avtorja  Davida Wooda se je začela. 
 

Glavni junak nam je pretreseno zaupal, da sta se 
mu iznenada v prometni ponesrečila mama in oče, 
zato se je moral preseliti k babici na Norveško. Na 
počitnice sta odpotovala v Anglijo. V istem hotelu, 
kjer je bivala dobrosrčna babica z vnukom, je bilo 
srečanje vseh čarovnic. Načrtovale so, da bi vse 
otroke začarale v miši. Dečka in njegovega novega 
prijatelja Bruna so uspele začarati v dva miška. 
Toda, glavni junak mišek, je imel načrt. Ko so se 
čarovnice zbrale na večerji, se je mišek potihoma 
splazil v hotelsko kuhinjo in zlil čarovni napoj v 
grahovo juho. Hudobne čarovnice so juho pojedle 
in otrpnile…! Tako je našemu mišku uspelo rešiti 
otroke hude nesreče. Mišek je v ljubečem naročju 
babice povedal spoznanje: »Ni pomembno, 

kakšen je tvoj izgled, pomembno je, da te ima 
nekdo rad!« 
 

Odhiteli smo na avtobusno postajo in počakali 
avtobus št.1. Polni vtisov smo se odpeljali v našo 
šolo v Taboru.    
                                                       Anja Vranič, 4. c 
                                     OŠ Tabor – literarni krožek 
_________________________________________ 
 

Vrhe 
 

V četrtek, 18. 6. 2009, smo se ob 13.15 uri zbrali 
pred šolo v Taboru in  se z Rajevčevim kombijem  
odpeljali skozi Loke in še naprej. Prispeli smo do 
domačije Veteršek. Jaz sem že mislila, da se bomo 
celo pot samo peljali. To bi bil res super pohod. 
No, šalo na stran.  
 

Pot smo nadaljevali seveda peš in vila se je  samo 
še navhrib. Noge so nas bolele kot bi bili stari 82 
let. Prišli smo do Zajčeve koče, kjer smo se 
okrepčali s pijačo in sendviči. Na prelepem 
novem kozolcu pri Zajčevi koči smo se tudi 
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fotografirali. Nadaljevali smo pot, ker smo morali 
do cilja. Celo pot smo spraševali učiteljico, kdaj 
bomo že na vrhu. Ustavili smo se pri neki hiši, ker 
je ravno takrat bil sladoledar. Mi ne bi nikoli 
spregledali sladoledarja! Učiteljica nas je počastila 
z lučko, njam! 
 

 
 

Ko smo končno  prispeli do doma na Vrheh, smo 
spet malicali. Nekateri smo si pri oskrbniku doma  
naročili pijačo, malo smo še poklepetali… Ni 
boljšega kot klepet s prijatelji! Nato smo se 
skrivali… Odpravili smo se v dolino. Ker smo 
imeli še čas, smo se ponovno ustavili pri naši ljubi 
Zajčevi koči, se igrali na igralih ter v svojem 
bunkerju... 
 

Pripešačili smo nazaj do Vetrškovih, kjer nas je že 
čakal kombi, ampak mi se nismo mogli upreti 
prijaznemu gospodarju, ki nas je počastil s  
češnjami, celo veliko vejo polno sladkih podov je 
odtrgal za nas. 
Srečo smo imeli, da nas je voznik kombija g. 
Brane tako potrpežljivo čakal, da smo se lahko 
nazobali češenj. Voznik nas je varno pripeljal do 
šole Tabor. Po nas so prišli starši in izčrpane peljali 
domov. Kljub  peklenski vročini in potolčenih 
kolen smo bili srečni!    

Nina Kreča, planinski krožek 
_________________________________________ 

 

List papirja 
(kriminalka) 

 

Nekoč je živela deklica Zala. Rada je reciklirala, 
nato pa je en krvav list priletel skozi okno. Zelo se 
je prestrašila.  
 

Poklicala je svojo mamo in mama je poklicala 
policijo. Skupaj s krvavim listom sta odšli na 
policijsko postajo. Naredili so preiskave in 
izkazalo se je, da je kri na papirju človeška. 
 

Načelniku se je to zdelo čudno. Po vsej vasi so 
preiskali skrite kotičke a niso našli trupla. Zala je 
naslednji večer imela nočno moro.  
V šoli se ji je spet zgodilo nekaj groznega. V šolski 
omarici je našla človeško roko. Hitro je poklicala 
ravnatelja in ravnatelj policijo. Roko so vzeli pod 
drobnogled in res je bila človeška. Bila je ženska 
roka.  
 

Nekaj dni je bilo vse mirno, nato pa kar naenkrat 
Zala odkrije, da že nekaj dni manjka njena 
razredničarka. Ime ji je bilo Katarina. Bila je 
mlada. Ta učiteljica je imela rada Zalo. Policist ji 
je povedal, da je nemogoče, da bi bila ona. Roka 
kaže, da je bila ženska poročena. To sem videl po 
poročnem prstanu. In ta ženska roka kaže, da je 
bila ženska stara že čez 50 let. Zala že nekaj dni ni 
videla svoje babice. Tudi dedka ne. Groza! 
Čez nekaj dni so našli v šolskem stranišču tudi 
moško roko. Preiskali so Zalino hišo. Na 
podstrešju so našli truplo njene babice in njenega 
dedka. Oba sta imela odrezano levo roko. Na tleh 
je bilo polno krvavih listov. Po nekaj oziroma kar 
veliko preiskavah in preizkusov so odkrili da je 
Zalinega dedka in babico umorila njena mati. 
Odšla je v zapor, Zala pa v Ameriko k očetu. 
 

Tea Pustoslemšek 
_________________________________________ 

 
 

Slovo šestošolcev 
 

Prvi september v šolo smo šli 
s torbo na rami in »znanjem« v glavi. 

Stopili v šolo smo tiho mi, 
a so opazili nas čisto vsi. 

 

Nato pa hitro v drugi razred smo stopili 
ter še  tret´ga in četrt´ga  naredili. 

Postali smo glasni in nagajivi 
in marsikaj smo utajili. 

 

V petem razredu smo jokali vsi, 
da bomo iz šole šli, smo vedeli. 
V šestem razredu že reka je bla`, 

zdaj pa res gremo - zato prisrčna hvala. 
 

Nas boli, ker gremo od vas, 
zdaj drugim bomo tratili čas. 

Škoda je to, ker na Vransko gremo 
in ker vas z nami več ne bo. 

 

Zdaj tukaj smo še zadnjič z vami, 
po šestih letih gremo mi. 

Ko zadnjič stojimo tukaj pred vami, 
nam srce in kri kar ledeni. 

 

Tea Pustoslemšek, 6.c 
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Podpis eko listine in zaključek 
šolskega leta v Vrtcu Tabor 

 
V Vrtcu Tabor smo se v letošnjem šolskem letu 
priključili mednarodnemu projektu  EKO ŠOLA 
KOT NAČIN ŽIVLJENJA, saj želimo postati 
EKO VRTEC in si pridobiti svojo EKO 
ZASTAVO. Odločili smo se za celostni projekt z 
naslovom ZGODNJE NARAVOSLOVJE, 
TEMELJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, 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. 

 

S pomočjo programa EKO ŠOLA KOT NAČIN  
ŽIVLJENJA skozi vzgojno izobraževalni proces 
gradimo različne načine varovanja okolja in 
vzgajamo naše otroke v odgovorne prebivalce naše 
dežele in našega planeta. Vrednote in razmišljanja, 
ki jih bodo pridobili v EKO vrtcu in naprej v EKO 
šoli, bodo nosili s seboj vse življenje. Zavedamo 
se, da je vključevanje vrtcev in šol v okoljske 
aktivnosti ključnega pomena za uresničevanje  
sonaravnega razvoja naše države. Z dejavnostmi in 

aktivnostmi v naravnem okolju si otroci razvijajo 
večjo empatijo do živali in okolja ter krepijo 
samozavest. 
 

Prvi koraki so bili naporni, a nam je ob podpori 
lokalne skupnosti, OŠ Vransko – Tabor, EKO 
koordinatorke na POŠ Tabor, gospodične Mateje 
Todorovski in delavnosti strokovnih delavk vrtca, 
uspelo. Prišel je čas, da naredimo še zadnji korak v 
tem šolskem letu in podpišemo EKO LISTINO. 

  

Z njo smo se zavezali: 
- da bomo gojili spoštljiv odnos do narave in 
živih bitij, 
- razvijali in negovali pozitivne  medsebojne 
odnose,  
- premišljeno ravnali z energetskimi viri,  
- ločeno zbirali odpadke,  
- skrbeli za urejene prostore vrtca in okolice,  
- raziskovali in skrbeli za šolsko gozdno učno 
pot,  
- s posaditvijo  dreves, grmovnic in rož, 
poskrbeli za zeleno okolico vrtca 
- in z zgledom osveščali in ozaveščali krajane 
o prijaznem načinu življenja do okolja.  
 

Še pred podpisom so se staršem, predstavnikom 
lokalne skupnosti in OŠ Vransko – Tabor ter 
nacionalnemu EKO koordinatorju za vrtce, vodju 
projekta Zgodnje naravoslovje, temelj za trajnostni 
razvoj, gospodu Danetu Kataliniču predstavili naši 
najmlajši. S kratkim kulturnim programom, 
vezanim na naravoslovni projekt, so obogatili dan 
ter na svoj prisrčen način pozdravili svetovni dan 
okolja (5.6.) in zaključili v vseh pogledih plodno 
šolsko leto 2008/09. Z lepimi željami in obljubo 
materi naravi, da jo bomo spoštovali še naprej, smo 
se radostnih src poslovili in razšli v veri, da smo v 
tem letu naredili veliko dobrega za naravo, samim 
sebi pa ozaljšali življenje. 
 

za Vrtec Tabor 
Renata KOŠICA, EKO koordinatorka 
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Likovniki in pesnice 
 

 
 

Ustvarjalni in dejavni so člani likovne sekcije 
»Mavrica«, KD »Ivan Cankar« Tabor. Tako so ob 
občinskem prazniku  v občinskih prostorih pripravili, 
kakor vsako leto doslej, društveno likovno razstavo.  
 

Razstavljali so: Tanja Hrastovec, Ina Gržina, Rudi 
Friškovec, Franc Bregar, Julija Juhart, Petra Jug in Vid 
Hanžič. Za spremno besedo je poskrbela predsednica 
društva Darinka Jazbinšek, razstavo pa je otvoril župan 
občine Vilko Jazbinšek. 

 

Da je bila otvoritev res slavnostna, so poskrbele 
pesnice: Saša Zidanšek-Obreza, Stanislava Kopušar in 
Ivanka Jelen. Tako se je dvorana s slikarskimi deli 
povezala  s pesmimi, ki so izpovedovale  ljubezen in 
čutnost prihajajoči pomladi.  
 

 
 

Julijana Juhart 
_________________________________________ 

Člansko tekmovanje GZ Žalec 
 
V nedeljo, 31. maja, je bilo tekmovanje GZ Žalec za 
člane in članice. Tekmovanje se je odvijalo zraven 
gasilskega doma Braslovče na travniku. 
 

Pomerili smo se v suhi vaji trodelnega napada z MB, 
sledil je teoretičen test in vaja razvrščanja. 
 

Iz OP Tabor smo se tekmovanja udeležili kar z 8 
ekipami, in sicer: 
PGD Kapla-Pondor: 4 ekipe, PGD Loke: 2 ekipi, PGD 
Ojstriška vas-Tabor: 2 ekipi. 
 

Rezultati so naslednji: 
 

Članice B (sodelovalo je 8 ekip): 
PGD Kapla-Pondor: 3. mesto, 
PGD Loke: 4. mesto. 
 

Člani A (sodelovalo je 29 ekip): 
PGD Kapla-Pondor 1: 7. mesto, 
PGD Ojstriška vas-Tabor: 13. mesto, 
PGD Kapla-Pondor 2: 15. mesto. 
 

Člani B (sodelovalo je 21 ekip): 
PGD Loke: 8. mesto, 
PGD Kapla-Pondor: 9. mesto, 
PGD Ojstriška vas-Tabor: 20. mesto. 
 

 
 
Kot zanimivost naj povem, da imata ekipi iz Kaple in 
Lok pri članih B popolnoma isti rezultat. Z rezultati smo 
bili gasilci iz Kaple in Pondorja izredno zadovoljni, saj 
smo po dolgih letih prišli do pokala za tretje mesto. 
Člani A2 iz Kaple so dosegli zelo lep uspeh, glede na to, 
da so prvič tekmovali. 
 

Prvih pet ekip ima v vsaki kategoriji možnost 
napredovanja na regijsko tekmovanje, vendar po 
predhodnem izbirnem tekmovanju. 
 

Takšnih uspehov si želimo tudi v prihodnje. 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
 

                                                   PGD Kapla-Pondor                       
Martina Pustoslemšek 

_________________________________________ 
 
 

Izlet MPZ Ivan Cankar Tabor  
v Belo krajino 

 

Ob zaključku sezone smo se pevci z ženami odpeljali 
22. maja 2009 na enodnevni izlet v Belo krajino. 
Organizator je bil naš predsednik, vodila nas je Alenka. 
Najprej smo zjutraj pred odhodom popili dobro kavico, 
s katero nas je častil Blaž. Nato pa smo se odpeljali proti 
Ljubljani do Novega mesta, kjer smo si iz avtobusa 
ogledovali prekrasen stari del in mimo tekočo reko 
Krko. Nismo se mogli načuditi, kako razvita je tudi 
novomeška industrija. 
V gostišču Na prepihu nas je Alenka častila z 
enoločnico. Okrepčani smo nadaljevali pot proti Beli 
krajini v Metliko. Ustavili smo se v metliški kleti. Tu 
smo imeli kaj videti. Koliko žlahtne kapljice v veliki 
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sodih in njihova znana metliška črnina! Vodička v 
vinski kleti nam je veliko povedala o njeni preteklosti, 
razvoju, pridelavi in vrstah vin. Predvsem pa je dala 
velik poudarek  na pitju vina in kulturi pitja. Degustirali 
smo dve vrsti vina in zraven prigriznili značilno 
belokrajnsko pogačo. 
 

Po ogledu kleti smo pot nadaljevali do Adlešičev. Pred 
tem pa smo si ogledali tudi na travniku stoječi angleški 
avion, ostanek druge svetovne vojne. Takrat je Bela 
krajina postala od kapitulacije Italije v jeseni 1943 do 
osvoboditve osvobojeno ozemlje.   
V Adlešičih smo si ogledali domači muzej pridelave 
lanu. Gostiteljica nam je slikovito predstavila to 
industrijsko rastlino od sejanja do obdelave lanenih 
vlaken na statvah. To laneno blago je značilnost 
belokrajnskih narodnih noš. Ogledali smo si tudi način 
izdelave belokrajnskih pisanic. 

 
Po plitvem krasu smo nadaljevali pot. Videli smo 
mnogo vrtač, na katerih belokrajnci obdelujejo zemljo. 
Breze in praprot na glinenih tleh – to so belokrajnski 
steljniki. Nastali so v preteklosti, ko je bilo treba iz 
skope zemlje pobrati vsak prirastek, ki je pomagal 
preživeti. Beli krajini so steljniki spomin na nakdanje 
trdo in obenem lepo kmečko življenje.  
 

V Stranski vasi smo imeli v urejenem kmečkem turizmu 
dobro kosilo, seveda pa ni manjkalo tudi pesmi in dobre 
volje. Nato pa smo si ogledali izvir Krupe pod mogočno 
steno pri Stranski vasi.  
 

Domov smo se vračali veseli, sproščeni in dobre volje, 
saj smo videli del dolgo pozabljene in odročne  
slovenske zemlje, pa vendar z ljudmi odprtih src. Danes 

je njihov kruh manj grenak in se prav zaradi stare 
kulturne dediščine in turizma znatno spreminja.  
Povsod je lepo, doma je najlepše. Veseli smo lahko, da  
imamo tako bogato zemljo, na kateri se nam ni treba 
bati revščine. Hvaležni pa smo tudi vsem, ki ste se 
potrudili pripraviti ta nepozabni izlet v drugačen svet 
naše lepe Slovenije.  
3 

MPZ IC Tabor 
_________________________________________ 

 

 
7. festival ansamblov domače glasbe 

 
V organizaciji KD Marija Reka je v nedeljo, 21. junija 
2009, potekal festival domače glasbe za »VELIKO 
NAGRADO SAVINJSKE DOLINE«. 
 

Tekmovanja se je s pesmima Kralj ulice in Slovenska 
ohcet udeležil tudi ansambel Zaka' pa ne, ki ima sedež v 
Taboru. Avtorja besedil sta Tone Gaberšek in Matjaž 
Vrh, glasbe pa člana ansambla Matej Vidovič in Gašper 
Jazbinšek. 

 
Ansambel je zasedel odlično drugo mesto (50% 
občinstvo, 50% strokovna komisija), po mnenju 
strokovne komisije pa je bil izbran za najboljši 
ansambel festivala. 
 

Vse od svojih začetkov ubiramo »Zakapanejevci« svojo 
pot, ki prinaša svežino v slovensko narodno zabavno 
sceno. Nagrada strokovne komisije je dala članom 
ansambla veliko nove energije za nadaljnje ustvarjanje, 
saj smo dobili potrditev, da smo na pravi poti. Hvala 
vsem Taborčanom, ki ste nas prišli vzpodbujat in z nami 
delili veselje ob prejetih nagradah.   

Gašper Jazbinšek 

 
Župan obiskal starejšo občanko 

 

Pred dnevi je Slavka Leskovšek praznovala jubilej, 90–
letnico. Ob tej priliki sta ji prišla voščit tudi župan 
Občine Tabor g. Vilko Jazbinšek in predsednik Društva 
upokojencev g. Milan Blatnik. 
V prijetnem pomenkovanju je veliko povedala o svoji 
dolgi življenjski poti, kar smo ji prisotni z zanimanjem 
prisluhnili. 
 

Alojzija Leskovšek ali Slavka, kot jo vse življenje 
kličejo, se je rodila 12.06.1919 v Kamenčah, mami 
Luciji, ki je bila tudi Taborčanka in očetu Jakobu 
Juhartu, kot predzadnja od šestih otrok. Kljub 
težavnemu življenju na mali kmetiji, sta oba starša 
doživela častitljivo starost, 90 oz. 94 let. To je tudi ključ 
njeni dolgi življenjski poti, saj se z odličnim spominom 
še vedno spominja lepih družinskih in sosedskih zgodb.  
 

Iz otroških let se najbolj spominja pešačenja. 
Vsakodnevno, leto za letom pešačenje v osnovno šolo  
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iz Kamenč v Braslovče, nato še tri leta iz Kamenč v 
Ojstriško vas zaradi vajeniške dobe. Tu se je pri Marjeti 
Žibret učila za šiviljsko pomočnico. Usoda pa ji je 
pripeljala naproti soseda Lojzeta, ki je bil takrat že 
krojaški pomočnik, pozneje pa priznan krojaški mojster. 
Kupila sta staro krajevno sušilnico sadja, na njenem 
mestu zgradila hišo in ustvarila dom še za hčerko Marto 
in sina Marjana. Obetavno življenje pa je močno 
spremenila 2. svetovna vojna, v kateri sta tudi oba 
sodelovala, moža Lojzeta pa je z boleznijo zaznamovala 
za vse življenje, kar so občutili še vsi ostali. Slavkina 
vloga je bila zaradi tega bremena še večja, tako pri 
šivanju v delavnici, gospodinjstvu, zdravljenju in pri 
otrocih. V veliko veselje pa ji je bil vrt pred hišo, kjer je 
vedno mnogo rož.  
 

 
 

Sedaj preživlja čas v krogu sinove družine. Veseli se 
obiskov, treh vnukinj, dveh pravnukov in rada 
pokramlja z mimoidočimi. 

Tatjana Kovče 
_____________________________________________ 

 
Že 4. srečanje Bergantovih … 

 

Prvo nedeljo v juniju se je že četrtič zbralo Bergantovo 
sorodstvo in si tako popestrilo malce bolj deževen dan. 
Tudi letos se nas je zbralo kar lepo število, saj nas je 
bilo kar nekaj čez 60, in smo prišli iz vseh vetrov, to je 
iz Savinjske doline, Ljubljane, Dunaja… Nekaj se nas je 
ponovno srečalo, pridružili so se nam pa tudi nekateri, 
ki jih vsaj mlajši še nismo poznali. Srečanje, lahko 
rečemo, je postalo že kar tradicionalno … 
 

Tudi letos smo se zbrali pri Mihu in Dragici, vendar pa 
smo se odpravili po drugi poti. Naš cilj je bila Zajčeva 
koča. Tisti bolj zagrizeni planinci so se tja odpravili iz 
Ojstrice preko Krvavice, ostali pa smo se odpravili iz 
Lok in mimo Šekovarja in Zaberložnika. 
 

 
 
Že na začetku poti nas je dež malce zmočil, vendar smo 
vseeno vztrajali in  prišli do koče, sicer malo mokri, 

ampak dobre volje. Tam so nas pričakali s hrano in 
pijačo… Na Zajčevi koči pod kozolcem so se nam 
pridružili tudi tisti, ki so prišli kar z avtomobili. Sledilo 
je veselo popoldne, ki smo si ga popestrili tudi s 
prepevanjem ob kitari… 
 

Ob koncu srečanja pa smo se dogovorili, da se ponovno 
dobimo tudi drugo leto. 

Nataša Bergant 
_________________________________________ 

 

Upokojenci smo aktivni 
 V DU Tabor sekcija za šport,  smo se za druženje in 
povezovanje članov odločili in organizirali društveno 
tekmovanje v streljanju z zračno puško. Tekmovanje je 
potekalo v  prijateljskem a na trenutke v prav napetem 
vzdušju. V streljanju smo se preizkusili vsi prisotni, 
nekateri celo prvič in ugotovili da imamo upokojenci še 
kar mirne roke. Prve tri udeleženke ženske ekipe in prvi 
trije udeleženci moške ekipe so prejeli  priznanje,  ter 
nagrade, katere  nam  je sponzorirala  Občina Tabor in 
se ji ob tej priliki prav iskreno zahvaljujemo.  Po 
podelitvi nagrad je sledilo prijetno kramljanje ob 
dobrem prigrizku in kozarčku vina. 
 

   
 

Prav tako je za nami že drugi letošnji izlet, ki je potekal 
po Logarski dolini, preko Pavličevega sedla v Avstrijo. 
Ogledali smo si župnijsko cerkev Sv. Mihaela v Železni 
Kapli, ter prisluhnili tamkajšnjemu župniku gospodu 
Poldeju Zunderu, ki nam je v lepi slovenščini slikovito 
predstavil njihove krajevne značilnosti, težave z 
gospodarstvom, ter še mnogo drugih  novosti. Pot  smo 
nadaljevali preko Jezerskega  mimo Preddvora do 
Cerkelj, kjer smo se ob glasbi tudi malo zavrteli.  
 

Naj vas opomnimo, spoštovani upokojenci, da bo 
letošnji prvi pohod potekal na Zajčevo kočo, in sicer v 
nedeljo, 5. 7. 2009, to je dan, ko praznuje Planinsko 
društvo Tabor 30. obletnico obstoja. Pridite in si oglejte  
rezultate njihovega marljivega dela. Imajo obnovljeno 
cesto do koče in čudovit nov kozolec. Pa tudi za dobro 
razpoloženje bodo poskrbeli.   

  
Društvo upokojencev Tabor 
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Kladarji (vaški običaj)  
na podoknici v Hrastovljah 

 

 
 

Kladarji iz Ojstriške vasi in Tabora so se na povabilo 
Turističnega društva Hrastovlje  udeležili Podoknice 
Nedeljskega, ki je bila v petek, 19. junija ob 19. uri v 
Hrastovljah. Podoknico je Denis Kocjančič skupaj z 
ženo Ester namenil svoji mami Eldi Kocjančič. 

 
 

V Podoknice Nedeljskega so sodelovsli: podokničar 
Franc Pestotnik, ansambel Nagelj, domači oktet, 
dramska skupina iz Hrastovelj, Denis Novato s 
spremljavo, kladarji… Kladarji so v programu imeli 
nalogo, da preprečijo podokničarju dostop do 
slavljenke, gospe Elde Kocjančič. 
 

V programu so sodelovali tudi naši muzikanti Jože 
Križnik in Blaž Kovče. Za konec programa so nas 
presenetili člani Turističnega društva Hrastovlje z 
domačo hrano ob malvaziji in refošku. 
 

Domov smo se vračali s prijetnimi vtisi in odličnim 
petjem deklet Ine, Jerice, Teje, ki so nas 
presenetile z ubranim sodobnim petjem.  

 
Tatjana Kovče 

________________________________________________________________________________ 

        
 

                         Še so tiste stezice… 
 

 

VABILO 
na 30. obletnico  

   Planinskega društva Tabor 
(1979 – 2009) 

 

Zajčeva koča, sobota, 4. julij in nedelja, 5. julij 2009 
 

PROGRAM 
 

4. in 5. julij: Zajčevi dnevi 
5. julij: 

8:00 pohod na Zajčevo kočo izpred šole v Lokah 
8:30 začetek košnje pri Šnep (pri odcepu za Zajčevo kočo) 

11:00 proslava ob 30. obletnici PD Tabor 
12:30 blagoslov in otvoritev kozolca: g. Izidor Pečovnik-Dori 
13:00 družabni del: dobra glasba, zajčje jedi…    

                                                                                          Vabljeni! 
 

 
sobota, 11. julij od 15. do 15.30  

parada Društva šoferjev in avtomehanikov Savinjske doline 
od Kmetijske zadruge do POŠ Tabor 

Združenje šoferjev in avtomehanikov Savinjske doline (03 5701-616) 

 

 Če nimate zaupanja vase, ste dvakratni poraženec tekme. Če ga imate, pa ste zmagali, še preden se je tekma 
začela. (Marcus Garvey) 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 480 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana 
pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Prispevkov brez navedenega 
avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko 
na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 


