
 1

  
POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 

 

Kresnic spet tisočero je v poletju zaživelo, 
v nočni ples jih na jasi je stotine pohitelo. 
Prijeten vonj po pokošeni travi jih je povabil, 
na nočni ples svetlikajočih ni pozabil… 
 
 

V tej številki boste lahko prebrali:  
- novice iz občinske uprave, 
- o ekološkem kmetovanju, 
- o arabsko-slovenskem večeru, 
- o uspešnih taborskih športnikih, 
- o načrtovanih prireditvah in še marsikaj… 
 

Tatjana
 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Poziv staršem in učencem 
 

Hura, počitnice so tu! Upam, da je pri večini 
učencev in dijakov dovolj zadovoljstva ob 
doseženem uspehu, saj so na to vezani tudi 
počitniški užitki. Pa vendarle bo dva meseca 
večino misli na šolo potisnjeno v ozadje 
zavesti, v ospredju pa zabava in dopust. Za vse 
pa vendarle ne bo tako, saj nastala situacija 
vpisa v novoustanovljeno popolno devetletno 
podružnično osnovno šolo v Taboru vzbuja 
razočaranje za vse tiste, ki so se zadnje 

desetletje izjemno trudili v domači kraj 
ponovno pripeljati popolno osnovno šolo. 
Zadnji podatki kažejo, da so se starši kar 
sedmih učencev iz Kaple odločili, da svojih 
otrok v šolskem letu 2011/12 ne vpišejo v 
osnovno šolo v domačem kraju.  
 

Mar šole res ne potrebujemo in je bolje in 
koristneje, če otroci obiskujejo osnovno šolo 
izven domačega kraja? Prepričan sem, kot 
starš in kot župan, da je takšna odločitev 
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staršev zgrešena, saj škoduje lokalni skupnosti 
in odtujuje otroka iz domačega okolja. Bo že 
držalo, da je načelo demokracije pravica do 
samoodločitve, vendar se ta pri naši 
demokraciji razume običajno samo pri iskanju 
pravice, ne pa tudi pri obveznostih. Če ne 
ponovim trditve, da to ne vpliva pozitivno na 
domoljubni razvoj mladostnika, pa moram 
posebej poudariti, da se s tem povzroča velika 
škoda lokalni skupnosti, saj izpad kar 5% 
domačega potenciala učencev predstavlja 
velike težave organizacije pedagoškega 
procesa, saj je kombinacija pouka neizogibna. 
Preprečitev kombinacije pa je možna samo z 
dodatnim financiranjem ločenih oddelkov iz 
proračuna občine, saj nepopolnjenih razredov 
Ministrstvo za šolstvo ne financira.  
 

Mar nimamo tega denarja možnost porabiti kje 
drugje, če imamo sicer dovolj otrok? Za 
primerjavo naj navedem, da financiranje enega 

ločenega oddelka letno lokalni skupnosti 
povzroči okrog 20.000 evrov dodatnih 
stroškov, kar bi nam v tem trenutku nujno prav 
prišlo pri opremljanju nove računalniške 
učilnice. Če dodatni pogovori s starši ne bodo 
rodili sadov, se bodo občinski svetniki morali 
odločati verjetno o dodatnem financiranju kar 
dveh ločenih oddelkov, mi občani pa zagotovo 
na takšne dogodke ne bomo mogli biti 
ponosni. Še posebej ne, če vemo, da bo v 
našem vrtcu do konca leta že 90 otrok in da je 
za naprej zagotovljeno zadostno zaledje 
šolarjev, le na sprejemnem izpitu bomo padli.  
 

Zdi se, da dejstvo, ki se zadnje čase večkrat 
sliši, da Slovenci ne vemo, kaj bi s svojo 
mlado državo, drži tudi za našo občino. Zdaj, 
ko jo imamo, je ne spoštujemo niti toliko, da 
bi vpisovali svoje otroke v lastno šolo. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  

 

• 19. maja se je v ljubljanski porodnišnici rodila 3.580 g težka in 52 cm velika deklica Ula, 
staršema Neži Berra in Gorazdu Kovačiču iz Tabora. 
 

• 14. junija se je v celjski porodnišnici rodila 2.910 g težka in 48 cm velika deklica Iris, staršema 
Karmen in Alešu Lukmanu iz Tabora. 
 

• 18. junija se je v celjski porodnišnici rodila 3.250 g težka in 50 cm velika deklica Zala, 
staršema Nataši in Borutu Žlaberju iz Ojstriške vasi. 

 
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v 
naslednji številki Novic, na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si . 
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Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Tabor in Spremembe in dopolnitve 
prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) Občine Tabor 

 
V zadnjih dnevih maja so se pričele talne meritve profilov na območju Konjščice. Na terenu bodo meritve 
potekale še nekaj tednov. 
 

Za končno izdelavo poplavnih  kart za OPN Občine Tabor moramo poleg teh meritev pridobiti še LiDAR 
posnetke (zračno lasersko skeniranje-Light Detection And Ranginig, je tehnologija daljinskega zaznavanja 
zemeljskega površja in objektov na njem), katerih naročnik je Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska 
uprava RS. Glede na to, da v pomladnih mesecih, ko vegetacija še ni bila tako bujna, LiDAR še ni bil posnet, 
upamo, da bo to opravljeno jeseni, ko bodo ogolela drevesa omogočala LiDAR posnetke. 
 

Za javno razgrnitev PUP so potrebne le talne meritve, ki dokazujejo, da obravnavana območja niso poplavno 
ogrožena, zato lahko pričakujete v naslednjih mesecih javno razgrnitev PUP. Naznanilo bo objavljeno v 
Novicah izpod Krvavice in na portalu Občine Tabor. 

 
 

PROJEKTI  2011 
 

V juliju 2011 se bodo na terenu izvajala naslednja dela: 
 

zap. 
št. 

 
VRSTA PROJEKTA 

 
IZVAJALEC 

 
STANJE 

PREDVIDEN 
KONEC 

1. sanacija plazov na cestah: 
Grajska vas – Miklavž in Sp. 
Hosta - Urankar 

VOC, d.d., Celje projekt v teku 15.8.2011 

2. sanacija plazov na cestah: Pri 
Tonu – Konjščica in Loke - 
Ravne 

VOC, d.d.,  Celje projekt v teku 15.8.2011 

3. sanacija plazov na cestah: 
Vetršek –Dečman-Vrhe in 
Črni Vrh - Pavšar 

Sašo Cizej, s.p., 
Vransko 

Projekt v teku 15.8.2011 

4. rekonstrukcija in izgradnja JP 
992 361 Tabor – Vinogradi –
Loke, obnova komunalnih 
vodov v cesti 

VOC d.d., Celje 
 
 
JKP d.o.o., Žalec 

projekt v teku 15.9.2011 

 

Na izvedbo se pripravljajo: 

zap. 
št. 

 
VRSTA PROJEKTA 

 
IZVAJALEC 

 
STANJE 

PREDVIDEN 
KONEC 

1. izgradnja ČISTILNE 
NAPRAVE TABOR 

 javno naročilo za 
izbor izvajalca 

 

2. izgradnja kanalizacije 
Ojstriška vas II. faza 

 javno naročilo za 
izbor izvajalca 

 

3.  projektna dokumentacija za 
kanalizacijo Pondor - Kapla 

SAVINJA 
PROJEKT 

meritve na terenu  

4. projektna dokumentacija za 
Tabor-jug 

 naročilo male 
vrednosti za izbor 
projektanta 

 

 
Lilijana Štor Krebs 
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Župan obiskal najstarejšo občanko 
 
 

 
 
 

Pred dnevi je Slavka Leskovšek iz Ojstriške vasi 
praznovala jubilej, 92–letnico. Ob tej priliki sta ji 
prišla voščit tudi župan Občine Tabor Vilko 
Jazbinšek in predsednik Društva upokojencev 
Milan Blatnik. V prijetnem popoldanskem 
pomenkovanju se je slavljenka spominjala lepih 
družinskih in sosedskih zgodb. 
 

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

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 

Župan je sprejel zlate učence in 
dobitnike posebnih nagrad v šolskem 

letu 2010/2011 
 

Šolsko leto je naokoli in spet delimo pohvale 
učencem, ki so se trudili in prispevali svoj 
kamenček v mozaik svojih uspehov in znanja. Prav 
vsak učenec zasluži pohvalo, prav vsak izstopa na 
katerem področju, izmed vseh pa se izluščijo 
»prvaki«, ki jim je uspelo biti najboljši. 
 

Župan je zlate učence in dobitnike posebnih nagrad 
sprejel 20. 6. 2011 v prostorih občine in jim 
zaželel, da bi »prvaki« ostali celo življenje, za kar 
pa je potrebno še veliko truda in pridobiti veliko 
znanja. 
 

Zlati učenci, ki so bili odlični vseh 9 let 
osnovnošolskega izobraževanja, so v šolskem letu 
2010/2011: 
Neža Lesjak, Maruša Leskovšek in Anja 
Terglav. 
 

Dobitniki posebnih nagrad v šolskem letu 
2010/2011 so: 
- z Osnovne šole Vransko-Tabor: 
o Tibor Zupan je osvojil srebrno priznanje iz 
vesele šole, 

o Klavdija Bastl Enci je osvojila srebrno Vegovo 
priznanje iz matematike, srebrno priznanje iz 
znanja geografije in srebrno priznanje iz vesele 
šole, 
o Tea Pustoslemšek je osvojila srebrno priznanje 
iz angleškega jezika, 
o Sabina Sirše je osvojila priznanje iz zgodovine, 

 

- s Poslovno-komercialne šole Celje:  
o Žan Bergant je osvojil srebrno priznanje na 
regijskem tekmovanju iz matematike in bronasto 
priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni 
matematični kenguru.  
 

 
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 
Župan sprejel turške in  

madžarske učence 
 
 

Župan je 20. 6. 2011 sprejel madžarske in turške 
učence in učitelje, ki so spoznavali našo občino v 
okviru projekta Comenius, katerega pobudnik in 
izvajalec je Osnovna šola Vransko Tabor. 
 

 
 

Tatjana Kovče 
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Ogled ekoloških kmetij 
 
 

V soboto, 16. 7. 2011, organiziramo skupaj s kmeti 
iz Občine Prebold in Vransko ogled ekoloških 
kmetij: 

-  Primož Krišej, Hotemaže 27, Preddvor (kjer 
nas čaka domača malica), 

-  Gregor Šlibar, Cesta na hudo 23, Tržič. 
  

Odhod izpred Kmetijske zadruge Tabor ob 8.15, 
prihod se predvideva ob 18. uri. 
Cena ogleda ekoloških kmetij za 40 oseb znaša 
25,00 EUR. 
Prijave se zbirajo na Občini Tabor v  tajništvu.  

 
Maja Klemen Cokan in Tatjana Kovče 

 

 
 

Javni poziv delodajalcem k oddaji 
vlog in potreb po štipendistih  

za vključitev v enotno regijsko 
štipendijsko shemo Savinjske regije  
za šolsko/študijsko leto 2011/2012 

 
PREDMET POZIVA 
 

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev 
v Regijsko štipendijsko shemo (v nadaljevanju: 
RŠS)  Savinjske regije v šolskem/študijskem letu 
2011/2012. 
Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 
»Spodbujanje podjetništva«; prednostne usmeritve 
»Štipendijske sheme«. 
 

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz dveh delov v 
sledečem razmerju: 

• sredstev Evropskega socialnega sklada1, (v 
višini 50% dodeljene kadrovske štipendije 
brez dodatkov delodajalca, vendar največ v 
višini 30% minimalne plače, skladno s 37. 
členom Zakona o štipendiranju), 

• sredstev delodajalcev (v višini 50% 
dodeljene kadrovske štipendije). 

Za delodajalce s sedežem dejavnosti na območjih 
občin Kozje, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, 
Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Zreče bodo 
sredstva za sofinanciranje deleža delodajalca 
zagotovljena iz proračuna teh občin v višini do 25 
% deleža delodajalca. 
Višina štipendije se izračuna na podlagi Pravilnika 
RŠS in ne sme biti nižja od višine štipendije 
določene v Zakonu o štipendiranju. Vire 
financiranja ter sestavo štipendije podrobneje 
opredeljujeta Zakon o štipendiranju in Pravilnik 
RŠS.  
                                                           
1 Sredstva Evropskega socialnega sklada vključujejo: 

•sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 85%; 

•sredstva na postavkah slovenske udeležbe za 
sofinanciranje kohezijske politike: 15%. 

 

 

Pravilnik RŠS je dostopen v poslovnih prostorih in 
spletni strani štipenditorja: Razvojna agencija 
Savinjske regije, Ulica XIV. divizije 12, 3000 
CELJE, www.rasr.si . 
 
POGOJI 
 

Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje 
kadrovskega štipendiranja imajo delodajalci, ki so: 
- pravne osebe zasebnega prava, 
- fizične osebe, 
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in 

javni gospodarski zavodi ter druge osebe 
javnega prava, ki so posredni uporabniki 
državnega proračuna ali proračuna lokalne 
skupnosti 

in se prijavijo na javni poziv s predpisanimi 
obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje 
pogoje skladno s Pravilnikom RŠS: 

• imajo sedež ali poslovno enoto na območju 
Savinjske statistične regije, 

• imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza 
razvojni potrebi in poslovni dejavnosti 
delodajalca, programu prestrukturiranja oz. 
je utemeljena s šolanjem za nadaljevanje 
(prevzem) poslovanja družinskega podjetja 
ali kmetijskega gospodarstva delodajalca 
in hkrati ustreza perspektivnosti poklica ter 
je skladna z lokalno listo deficitarnosti 
poklicev v razvojni regiji ali posebno 
prioriteto, ki jo določi štipenditor, 

• kadrovska potreba je utemeljena v 
kadrovskem planu, ki ga podjetje priloži v 
prijavi na javni poziv, programu 
prestrukturiranja, izkazan z neuspešnim 
iskanjem ali kako drugače utemeljena; 

• bodo zagotavljali sredstva za izplačilo 
štipendije iz RŠS za celotno dobo 
šolanja/študija štipendista,  

• bodo zagotavljali štipendistu po končanem 
šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem 
mestu za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom oziroma zaposlitev najmanj za čas, 
enak obdobju prejemanja štipendije, 

• ne sme biti v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije ter kapitalske 



 6

neustreznosti glede na določila zakona, ki 
ureja finančno poslovanje podjetij; 

• niso insolventni glede na 2. točko 3. 
odstavka 14. člena Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/07). 

 
 

NAČIN PRIJAVE 
 

Delodajalci se prijavijo na obrazcu »Prijavni 
obrazec – javni poziv«. Prijavnemu obrazcu mora 
biti priložena: 

o Izjava o zagotavljanju sredstev in 
zaposlitvi štipendista po končanem 
štipendiranju (»Izjava« iz razpisne 
dokumentacije); 

o kadrovski načrt oz. utemeljitev potrebe po 
kadru ter 

o fotokopija sklepa o vpisu v Sodni register 
oz. Poslovni register oz. drugo dokazilo o 
registraciji pri pristojnem organu. 

 

Delodajalci, ki so že pridobili pravico do vključitve 
v RŠS, izpolnijo v razpisni dokumentaciji  
»Prijavni obrazec – javni poziv« le rubriko »II. 
Štipendije« ter »Izjavo« in ju do izteka razpisnega 
roka predložijo štipenditorju. 
 

Navedeni pogoji so določeni v 5. in 8. členu 
Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih 
štipendijskih shem (RŠS), ki je dostopen na sedežu 
in spletni strani štipenditorja.  
 
POSTOPEK IZBIRE  
 

Štipenditor je imenoval Komisijo za štipendiranje, 
ki bo odločala o pravici za vstop delodajalca v 
RŠS. Vloga se šteje za popolno, če je izpisana na 
zahtevanih obrazcih (OBR1 - javni poziv), če so 
priložene vse zahtevane priloge, če je ustrezno 
naslovljena in označena. 
 

Vloga na javni poziv mora biti oddana v zaprti 
ovojnici, pravilno naslovljena in opremljena:  

• vidno označena z napisom »NE 
ODPIRAJ: Prijava na javni poziv – 
Regijska štipendijska shema Savinjske 
regije«, na hrbtni strani ovojnice pa mora 
biti izpisan poln naslov pošiljatelja  

ali  
• opremljena z obrazcem OPREMA 

OVOJNICE, ki je priložen prijavni 
dokumentaciji in ga je potrebno izpolniti in 
nalepiti na ovojnico velikosti A4, v kateri 
je vloga na javni poziv. 

 

Vloge so lahko predložene: 
• - priporočeno po pošti na naslov: RASR, 

Razvojna agencija Savinjske regije 
d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, 

ali  

- osebno oddane v poslovnih prostorih (v 
tajništvu) RASR, Razvojna agencija 
Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. 
divizije 12, vsak delovni dan med 8. in 12. 
uro. 

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 
najkasneje zadnji dan roka za oddajo oddana s 
priporočeno poštno pošiljko na naslov RASR, 
Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica 
XIV. divizije 12, 3000 Celje ali če je bila oddana v 
tajništvu RASR, Razvojna agencija Savinjske 
regije d.o.o. do 12. ure.  

 

Rok za oddajo vlog je 20. 7. 2011. 
 

Odpiranje vlog bo izvedeno  do 1. 8. 2011 za 
vloge, oddane do 20. 7. 2011. Odpiranje vlog ne bo 
javno. 
 

Vloge, ki bodo prispele po 20. 7. 2011, bodo 
zavržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem 
javnega poziva, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 
 

Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo 
Komisija za štipendiranje v roku 5 dni od odpiranja 
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. 
Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva 
prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne 
zavržene. Prav tako bodo zavržene dopolnitve 
vlog, ki bodo prispele prepozno. Vloge, ki ne bodo 
ustrezale pogojem javnega poziva, bodo kot 
neutemeljene zavrnjene. 
 

Delodajalci bodo o rešitvi vlog pisno obveščeni v 
roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.  
 
DODATNE INFORMACIJE IN 
DOKUMENTACIJA 
 

Dokumentacija javnega poziva (OBR1_javni 
poziv) je od njegove objave na voljo na spletni 
strani štipenditorja: www.rasr.si . 
 

Dodatne informacije so na voljo na: tel. 589 40 82 
(Petra Gregorc) in 589 40 94 (Barbara Mikuš 
Marzidovšek), na e-naslovu: 
razvojna.agencija@rasr.si ter na: Razvojna 
agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. 
divizije 12, 3000 Celje.  

                    
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., 

Janez Jazbec, direktor 
_________________________________________ 

 
 
 

Informacije glede ekološkega 
kmetovanja 

 
Posredujem informacije, da se boste v prihodnje 
lažje odločali za morebitno preusmeritev v 
ekološki način kmetovanja. Potrošniki iščejo 
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ekološko hrano. Potrošniki je ne morejo kupiti, ker 
je je premalo (in nič slovenskega izvora) na 
trgovinskih policah. Slovenija ima odlično klimo 
za pridelovanje.  
  

Več najdete na: 
 

www.kmetijskizavod-celje.si 
www.kgzs.si 
 
ZEKOS 
o BIODAR in prodajna mesta lokalnih & eko 
živil  
o Kdo je ZEKOS? 
  
 Pridruži se nam kot kmet  
 Pridruži se nam kot potrošnik  
  

o Kdo nas podpira?  
o Naroči se na E-novičke za potrošnike  
o PARTNERSKO kmetijstvo – pridruži se 
nam!  
o Postani WWOOF-er – prostovolec na eko 
kmetiji!  
o ZEKOS in SPOROČILA za JAVNOST – 
naroči se!  
 
• Kontakt: 
ZEKOS - Združenje ekoloških kmetov osrednje 
Slovenije, Metelkova 6, 1000 Ljubljana 
Tel.: (01) 548 10 90 
Email: info.zekos@gmail.com 
 
• Organizacije za ekološko kmetijstvo 

• Organizacije za ekološko kmetijstvo 
 
o AFSIC – Alternativni kmetijski sistemi v 
ZDA  
o Agriculture and Agri-Food Canada  
o ATTRA – National Sustainable Agricultural 
Information Service  
o Bio Austria  
o Bio Suisse  
o BioLand Markt  
o Demeter Avstrija  
o Demeter Nemčija  
o Ekološko kmetijstvo v Evropi – novice, 
raziskave  
o FIBL – Das Forschungsinstitut für 
biologischen Landbau  
o Friends of the Earth Europe  
o Grain.org – organizacija za podporo malih 
kmetij  
o IFOAM – Worldwide organic movement  
o Ja natuerlich!  
o NaturLand Nemčija  
o Navdanya – mreža eko kmetov v Indiji  
o Oeko Landbau.de  
o Organic Center  
o Rodale Institut – ameriški inštitut za eko 
kmetijstvo  
 

Maja Klemen Cokan, 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje, 

Izpostava Žalec, 
tel: 710-17-86, 04 -498-266 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Mesec je spet na okoli in na Kmetiji Laznik bomo za vas odprli vrata v  
soboto, 2. 7. 2011, od 9. ure dalje. 

Vljudno vas vabimo, da nas ponovno obiščete in si privoščite kakšen domač izdelek. 
 Tudi tokrat vam ponujamo: sveže svinjsko in goveje meso, domačo pašteto, žolco, 

meso za žar in suhomesnate izdelke… 
Ponudbo smo obogatili z domačimi jajci, skuto ter mladim krompirjem. 

 

Informacije: Adi, 041-543-396 
                                                                            Vabljeni! 
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_______________________________________________________________________________ 

 
 

Potep po Miklavžu 
 
 

Nad našo vasjo Miklavško hribovje leži, 
sv. Nikolaj nad nami bedi. 
Na pohod se podaš, 
Savinjsko na dlani imaš. 
 

Med lipami cerkvica stoji, 
pesem zvonov vabi k procesiji. 
Od blizu in daleč smo prišli, 
da lepo nedeljo preživeli bi. 
 

Za gasilce g. župnik bo mašo bral, 
sv. Florjan pred ognjem nas varoval. 
Potem pa h Kisovarju zavijte, 
gasilske večerje ne pozabite. 
 

Če kolesarjenje rad imaš, 
se lahko mimo lovske koče na Vrhe podaš, 
s hrano in pijačo se na Zajčevi koči okrepčaš. 
 

Kako lepa je narava, 
tu rastejo bio trave, 
pasejo se ovce, koze in krave. 
 

Vanki 
_________________________________________ 

 
 

Varno na cesti 
 
 

Cesta je kot mravljišče, 
avtomobili hitijo skozi križišče. 
Sem ter tja hitijo, 
semaforji za red skrbijo. 
 

Vsem se nekam mudi, 
nekaterim v službo, 
drugim v družbo. 
 

Tovornjaki vozijo robo, 
gasilci pa vodo. 
Avtobus pelje na izlet, 
o, kako čudovit je ta svet. 
 

Otroci po pločniku iz šole hitijo, 
smejejo se in se lovijo. 
Zebro bodo prehodili 
ter se varno domov vrnili. 
 

Policaj v avtu sedi. 
Opozarja, če kdo prekršek naredi. 
Strelja brez nabojev. 
Zadetek v črno, 
položnica sledi. 

Vanki 
 

 

 
 

Vprašanje 
 
 

Kje si bila, ko sem te ljubil? 
Kje si si ustvarjala novo življenje? 
Kje si dobila srečo? Pri drugem? 
Kje je tvoj um prevladal nad ljubeznijo? 
Kje si sedaj? 
Čakaš čas, s katerim bi morda prišel še jaz? 
Pozabi… 

TKSm 
_________________________________________ 
 

Zmeda 
 

Zmedel sem se. 
Zmedel sem se, ko sem te zagledal! 
Zmedel sem se, ko pogledala si me - v oči! 
 

Zmedel sem se, 
ko si s svojimi očmi osvojila - znova moja 
čustva do tebe!! 
Bo dolgo trajala ta – zmeda? 
Še danes ne verjamem… 
Je to zmeda? 
Ob sebi čutim – njeno telo!  

 

TKSm 
_________________________________________ 

 
Stava 

 

Bil sem oddaljen od doma, s prijatelji smo malo 
popili, kot se spodobi za rojstni dan! Bila je špe… 
lepo dekle, ki nam je stregla! 
 

Pogledam jo in vprašam, koliko let ima. Pogleda 
me in vpraša: »Ali imam preveč kilogramov za 
svoja leta?« Odgovoril sem pritrdilno: »Ja!« 
Odgovorila mi je, da z mano stavi. Sem ugovarjal, 
ker ne igram iger na srečo! Ker je dobra mrha, sem 
ji popustil in priznal stavo v razmerju 1:5!!! 
Potrebno je shujšati za 6 kilogramov do 1. julija 
2011!  
 

Nadaljevanje sledi… v prihodnji številki Novic 
izpod Krvavice. 

TKSm 
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30 let Vrtca Tabor 

 
 

9. 6. 2011 smo imeli v vrtcu Tabor prav poseben 
dan. Naš vrtec je namreč praznoval  30. rojstni dan. 
Ob tej priložnosti so otroci iz vrtca ob mentorstvu 
svojih vzgojiteljic v dvorani Doma krajanov 
pripravili prav posebno prireditev. Namenjena je 
bila obujanju spominov na stare čase izpred 30 let. 
Otroci so s posebnimi oblačili za to priložnost v 
dvorani pričarali nostalgično vzdušje, predstavili 
pa so se s starimi ljudskimi plesi, pesmimi in 
izštevankami in upam si trditi, so se ob tem 
marsikomu v dvorani orosile oči. 
 

 
 

Ob tej priložnosti bi se še enkrat radi zahvalili Ini 
Gržina  in Tomažu Aubrehtu, ki sta povezovala 
program, Franciju Skoku, ki je naše nastope 
spremljal s svojo frajtonarico in pa seveda gospodu 
Robertu Mešiču, ki je poskrbel za ozvočenje. 
 

 
 

Kaj pa darilo za rojstni dan? To je novo travnato 
igrišče pred vrtcem, ki so ga  najbolj veseli otroci, 
ob zaključku te prireditve pa so trak prerezali in ga 
slavnostno otvorili gospod župan Vilko Jazbinšek, 
gospa ravnateljica osnovne šole Vransko-Tabor 
Majda Pikl in vodja enote vrtca Tabor Manica 
Obreza.  
 

Hvala tudi Društvu žena in deklet Občine Tabor, ki 
so po končanem programu pripravile v dvorani 
pogostitev. V imenu strokovnih delavk vrtca Tabor 

se vsem sodelujočim na tej prireditvi še enkrat lepo 
zahvaljujem.    
 

Klavdija Konečnik 
_________________________________________ 

 
Naravoslovni dan na ekološki kmetiji 

 
Narava je najboljša učiteljica. Učenci šestih 
razredov z učitelji smo letos čisto na poseben način 
spoznali ekološko pridelavo in predelavo sadja in 
zelenjave. To se ni dogajalo v učilnici, ampak v 
naravi, na kmetiji. 
 

V precej mrzlem jutru smo se odpravili v Brode na 
ekološko kmetijo Helene Golob, po domače 
Zahojnik. To je družinska kmetija, ki se ukvarja s 
sadjarstvom, poljedelstvom, vrtnarstvom, 
živinorejo in predelavo za domačo uporabo. 
Sprejeli so nas nasmejani obrazi domačih in so nas 
kar hitro pritegnili s svojim navdušenjem. 
Sprehodili smo se od hleva do njive, pridno 
opazovali in spoznavali dogajanje na ekološki 
kmetiji. Povedali so nam, da ne uporabljajo 
nobenih umetnih gnojil, škropiv, tudi semena 
pridelajo sami. Ne uporabljajo silaže, vse, kar 
pridelajo, je pridobljeno na naraven način. Poučili 
so nas tudi, kako pomembno je kolobarjenje za 
zdravo rast rastlin in njihovo zaščito, kaj je 
kompost in biološka zaščita, ter še mnogo drugih 
ugotovitev smo izvedeli. Tak način obdelave daje 
pridelek, ki je naraven, plodovi so slastnejši in 
boljšega okusa. Zato imajo na kmetiji veliko sadja 
in razne zelenjave. Učenci so se razveselili tudi 
domačih živali, ki so jih nakrmili, se ob njih tudi 
zabavali in popestrili veselo dopoldne v naravi. 
 

Ob koncu obiska so se posladkali z jabolčnim 
sokom, pito in naravnimi dobrotami, ki so jih 
pripravile radodarne roke Golobovih. Skupno smo 
ugotovili, da so bile vse dobrote na Golobovi 
kmetiji res izvrstne, predvsem pa naravne. 
 

 
 

Z mnogimi novimi spoznanji ter obilico dobre 
volje smo zaključili naravoslovni dan na ekološki 
kmetiji in se zadovoljni vrnili v šolo. 
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Le kaj so o tem menili učenci? 
 

»Na eko kmetiji je bilo zelo zanimivo, še posebej 
zato, ker smo prišli peš. Gospodinja nam je 
razložila, kaj je eko kmetija, kaj počnejo, kako si 
sami pridelujejo hrano. Izvedeli smo, da imajo 
svoja semena. Najbolj mi je bilo všeč pri živalih. 
Poskusili smo njihove domače jedi in čaj. Zelo 
dober pa je bil jabolčni sok.«                                               

 Anja Vranič 
 
 

»Na tej kmetiji so mi bile najbolj všeč živali (goske, 
koze, ljubek zajček). Posladkali smo se tudi s 
sokom in pito. Imeli so tudi prijetnega psa, ki je 
zalajal vsakokrat, ko smo šli mimo.« 

Tibor Zupan 
 
 

»Na kmetiji Zahojnik sem videl pujse, race, zajce. 
Pridelajo krompir, koruzo, pšenico, jagode.« 

Klemen Strožič 
 
 

»V četrtek smo odšli na kmetijo Zahojnik. Videli 
smo nasad jagod, domače živali (kokoši, koze, 
zajce, gosi, mucka, psa, race, krave, purane) in 
kompostnik. Poskusili smo tudi domačo pito in 
čaj.« 

Miha Drolc 
 
 

»Všeč mi je bilo, ker smo videli različne živali 
(koze, majhnega prašiča), kompostnik.. Na koncu 
smo se slikali.« 

David Kreča 
 
 

»Ogledali smo si naravno pridelavo gnojil 
(kompost). Imeli so veliko jagod, krompir, koruzo. 
Najbolj všeč mi je bila muca, ki je bila pod 
gajbico. Bilo je zelo lepo.« 

Tadej Vengust 
 
 

»Na kmetiji pridelajo 22 vrst različnega sadja in 
zelenjave (jabolka, hruške, češnje,jagode, ajdo, 
krompir, koruzo…). Všeč so mi bile različne živali: 
črni pujs, puran, zajci…« 

Urh Kovče 
 
 

»Na kmetiji sami pridelajo semena. Imeli so 
različne živali. Pogostili so nas s pecivom in 
pijačo. Videl sem majhnega mucka, ki je bil zelo 
lep. Na koncu smo se odpravili nazaj v Tabor.« 

David Sevšek 
 
 

»Peš smo se odpravili na eko kmetijo Zahojnik. 
Tam so nam pokazali različne živali, od muck pa 
do gosk in še druge. Zanimivo mi je, da so tako 
iznajdljivi, ker si sami pridobijo hrano na naraven 
način. Na koncu smo se še posladkali in pili 
jabolčni sok.« 

Nina Kreča 
 

 

Nekaj utrinkov s pohoda na 
Celjsko kočo, ki so jih zapisali 

tretješolci na POŠ Tabor 
 

 
 

V petek, 20. 5. 2011, smo se mladi taborski  
planinci odpravili na pohod proti Celjski koči. Do 
izhodiščne točke v Zagradu smo se peljali z 
avtobusom. Na strmi poti po gozdu smo prehodili 
tudi 244 stopnic. Vreme je bilo zelo vroče. Na poti 
smo opazili kačo, ki pa je hitro pobegnila. Pot je ob 
pogovoru s prijatelji hitro minila. 
Zelo se že veselim naslednjega pohoda s šolskimi 
planinci. 

Aljoša Lukman 
 
Pred šolo smo se zbrali planinci. Avtobus nas je 
odpeljal do gasilskega doma v Zagradu. Naprej 
smo šli peš. Med potjo smo srečali kačo in 
prehodili smo 244 stopnic. Po nekaj kilometrih 
prehojene poti smo prišli do Celjske koče. Tam 
nam je gospa Manja Drnolšek kupila sladoled. 
Lahko smo se tudi malo poigrali na igralih. Čez 
nekaj časa smo se spustili peš nazaj v dolino. 
Avtobus nas je odpeljal do Tabora. Tam so nas že 
čakali starši in nas odpeljali domov. 
 

Sara Miklavžič 
 

 
 

Po pouku smo odšli na Celjsko kočo. Hodili smo 
po stopnicah. Bilo jih je kar 244. Ko smo prehodili 
vse stopnice in prišli iz gozda, smo zagledali ovce. 
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Odšli smo naprej po poti. Ustavili smo se pri 
bukvi, na katerem deblu je bila pipa, iz katere je 
tekla čista voda. Na poti smo zagledali tudi kačo. 
Ko smo prispeli na Celjsko kočo, smo se 
fotografirali, nato pa odšli na igrala. Gospa Manja 
nam je kupila sladoled. Ko smo ga pojedli, smo se 
odpravili domov. 

Ema Skok 
 

Ko smo šli po poti na Celjsko kočo, so sošolci 
rekli, da so videli kačo. Jaz je nisem videla. Bilo pa 
je tudi veliko stopnic. Jaz sem jih štela. Bilo jih je 
kar 244. Ko smo prišli na Celjsko kočo, smo se 
igrali na igralih in jedli sladoled. Učiteljica je dala 
v dnevnike žige, Maja pa nas je vpisala v planinsko 
knjigo. Nato smo odšli domov. 

 Veronika Slakan 
_________________________________________ 

 
Prvo usposabljanje vrstniških 

mediatorjev končano! 
 
V četrtek in petek, 9. in 10. 6. 2011 je v Bohinju 
potekal zaključni tabor usposabljanja vrstniških 
mediatorjev. Tekom šolskega leta smo se namreč 
učenci OŠ Vransko-Tabor pod vodstvom 
mentorjev Darje Zavolovšek, Jožeta Toplaka, 
Marjete Kapus in Stanke Tominšek-Kužnik 
usposabljali za uspešno reševanje sporov med 
vrstniki. Usposabljanje je bilo zabavno, hkrati pa 
poučno in zanimivo.  
 

 
 

Tedensko smo se srečevali in pogovarjali o 
tehnikah mediacije: o povezovanju, jas sporočilu, 
kaj bi bilo če…, o pravilih in o iskanju informacij 
»pod površino«. Poigravali smo se z menjavo vlog 
in spoznavali faze reševanja spora. Od pravil, do 
definicije problema, raziskovanja problema in 
nenazadnje do dogovora-pogodbe. Vrhunec te 
poučne zabave pa je bil prav gotovo sam zaključek 
v Bohinju. Po prijetnem četrtkovem večeru, 
polnem smeha in zabavnih norčij, smo namreč v 
petek pred odhodom izvedeli, da smo vsi 
udeleženci uspešno končali usposabljanje. Torej 
Občini Tabor in Vransko sta tako bogatejši za 

petnajst vrstniških mediatorjev. Za konec pa naj 
omenim še to, da smo na taboru izbrali tudi slogan 
in logo, pod katerim bo usposabljanje in sam potek 
mediacije sedaj deloval. Naš slogan se glasi: 

... MIREN POGOVOR, LEPŠI JUTRI!... 
 

Pa naj le ta »živi«, pa bomo srečni in veseli brez 
sporov VSI! 
 

Patricija Korenko, 6.b 
_________________________________________ 

 
Srečajmo se v mavrici 

 
 

Po dveh letih smo na OŠ Vransko – Tabor 
zaključili mednarodno sodelovanje v okviru 
projekta Comenius šolska partnerstva, za 
katerega smo prejeli podporo v obliki dotacije po 
programu Vseživljenjsko učenje. Med 17. in 24. 
junijem 2011 smo gostili 23 turških in madžarskih 
učiteljev ter učencev, ki so bili nastanjeni pri 
družinah naših učencev. Ob tej priložnosti bi se 
zato želeli zahvaliti družinam Križnik, Ocvirk, 
Leskovšek, Lesjak, Lencl Jerman, Brezovnik, 
Urankar, Božič ter gospe Završnik, ki so prijazno 
odprli vrata v svoje domove.  
 

 
 

Gostom smo pripravili bogat program, v okviru 
katerega so se s folklorno skupino iz Šempetra, 
katere članica je tudi naša učiteljica Marija 
Zagoričnik, učili slovenskih ljudskih plesov, pod 
vodstvom Marije Završnik so si ogledali 
Ljubljano, nastopili na zaključni prireditvi 23. 
junija v dvorani Vrana in v četrtek zaključili 
program na pikniku v organizaciji Manje 
Drnolšek. Ta dan je bil še posebej nepozaben. 
Zbrali smo se na domačiji Ramšak. Medtem ko 
smo čakali na dobrote z žara gospodarja Janija 
Maka, smo se vozili z vprego, saj so nas obiskali 
člani Konjeniškega kluba Mustang. Za dobro 
voljo je z zvoki harmonike poskrbel Blaž Kovče. 
Bilo je posebno in nepozabno. 
 

Hvala vsem tistim učiteljem, ki ste v naš skupni 
uspeh vlagali ogromno časa in energije, gospodu 
županu Vilku Jazbinšku, ki je goste sprejel ter 
vsem donatorjem, ki ste priskočili na pomoč, ko 
smo jo potrebovali. Skupaj smo ustvarili čudovito 
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mavrico, ki bo zagotovo še dolgo žarela v naših 
srcih. 
 

Mateja Todorovski, koordinatorka 
_________________________________________ 
 

Naši učenci ob dnevu Evrope 
 
Slovenija kot članica Evropske unije 9. maja 
praznuje dan Evrope. Letos so ga v našem glavnem 
mestu obeležili s stojnicami ob Ljubljanici. S strani 
CMEPIUS-a smo bili na praznovanje vabljeni tudi 
mi. Pokazali smo kaj vse je nastalo v dveh letih 
projekta Comenius, v katerem smo sodelovali s 
šolama z Madžarske in Turčije. Naš program je bil 

najbolj opazen, ko smo zapeli in se zavrteli v 
slovenskih taktih. Mimoidočim smo želeli pokazati 
kako Slovence in našo kulturo predstavljamo, ko se 
odpravimo na tuje. Nagradili so nas z dolgim 
aplavzom. 
Najbolj pa smo se razveselili iskrene zahvale in 
pohvale o delu na našem projektu, ki smo jo prejeli 
s strani odgovornih na centru CMEPIUS. V delo 
smo resnično vložili ogromno energije, volje in 
našega časa. Upamo, da je naša Slovenija zato 
ostala v marsikaterem madžarskem in turškem 
srcu. 

 

Mateja Todorovski, koordinatorka 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

  
V novo šolsko leto s prenovljenimi 

učnimi načrti 
 
Osnovnošolci bodo prihodnje šolsko leto 
pridobivali znanje po posodobljenih in večinoma 
nekoliko skrčenih učnih načrtih. Posodobljeni učni 
načrti bodo za predmete, ki se poučujejo po celotni 
vertikali, uvedeni v prvem, četrtem in sedmem 
razredu.  
 

Novosti niso tako obsežne, da bi v šolah povzročile 
večje pretrese, vodijo pa v pouk, razbremenjen 
nepotrebne faktografije in ponujajo več časa za 
utrjevanje temeljne snovi pri posameznih 
predmetih. V zadnjem času smo iz medijev 
velikokrat slišali o razbremenjenosti, ki bi jo naj 
prinašala posodobitev učnih načrtov. Ta oznaka je 
lahko zavajajoča, saj je pouk, ki od učenca ne 
zahteva več toliko pomnjenja, zato pa več 
mišljenja in povezovanja, v resnici zahtevnejši.  
Toda le po tej poti bomo dosegli, da bodo naši 
učenci zapolnili vrzeli, ki jih opažamo pri 
nacionalnih merjenjih znanj in mednarodnih 
primerjavah.  Načrtovane spremembe so torej bolj 
kvalitativne kot kvantitativne in bolj kot vsebino 
zadevajo učni proces. 
 

Večjih sprememb učenci ne bodo občutili, bo pa 
bolj kakovostno njihovo znanje. Tako matematika 
kot jeziki, naravoslovje, družboslovje so 
opremljeni z novimi spoznanji iz stroke. To bo 
prineslo bolj poglobljeno znanje posameznega 
predmeta in povezovanje med predmeti, pogoj za 
to pa je poznavanje osnovnih pojmov in temeljno 
znanje. Pomemben segment je tudi osmišljanje 
vsebin, ki učenca motivira, da o vsebini razmišlja. 
Bolj kot učenci bodo prenovo učnih načrtov 
občutili učitelji, saj od njih zahtevajo večjo 
odgovornost in več znanja. Proces posodabljanja 

učnih načrtov se je pričel že leta 2008 in že takrat 
smo z učitelji veliko delali. Z njihovim intenzivnim 
izobraževanjem po regijskih središčih pa 
nadaljujemo prav v tem mesecu. 
 

Za učitelje celotne celjske regije je bilo tako 
izobraževanje v Taboru, v novih prostorih POŠ 
Tabor. Izobraževanja, ki je potekalo strnjeno osem 
ur, se je udeležilo 340 učiteljev. Kljub izredno 
napornemu urniku, so udeleženci strokovnega 
srečanja odhajali iz našega kraja opremljeni z 
novimi znanji, zadovoljni in presenečeni nad 
gostoljubnostjo, ko so jo bili deležni. 
 

Vsem, ki so pomagali pri logistiki izvedbe 
zahtevnega projekta, iskrena hvala. 
 

 
 

Inka Jazbinšek, pedagoška svetovalka,  
Zavod RS za šolstvo in šport 

_________________________________________ 
 

Uspešni taborski športniki 
 

Taborčani, ki trenirajo in nastopajo pod okriljem 
braslovškega kluba Sun, so tudi v letošnji sezoni 
uspešno sodelovali na tekmovanjih tako doma kot 
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tudi v tujini. Najbolj izstopata reprezentančna 
nastopa Sabine Bec iz Pondorja na Svetovnem 
prvenstvu v Taekwon-Do-ju in sedaj tudi v 
Kickboxingu ter nastop Roka Kokovnika iz 
Ojstriške vasi med mladinci na Svetovnem 
prvenstvu v Kickboxingu. Poleg teh nastopov je 
potrebno omeniti tudi dobro delo na treningih in 
uspešne nastope Davorja Florjana, Dejana Mihevca 
ter tudi nekaterih najmlajših Taborčanov. 
 

Med najmlajšimi sta letos že uspešno nastopala Pia 
in Matic Matko, ki hitro stopata po stopinjah svojih 
starejših kolegov in izjemno uspešnih Taborčanov 
v tej borilni veščini. Pia Matko iz Tabora je na 
zadnjem tekmovanju v sezoni 2010/11, na 
Mednarodnem odprtem prvenstvu v Ljubljani 
osvojila prvo mesto v formah ter drugo mesto v 
borbah ter na veliko veselje osvojila naslov 
najboljše pionirke na tekmovanju. Poleg množice 
medalj v tej želimo, da bratec in sestrica Matko ter 
ostali Taborčani, tudi v naslednji sezoni uspešno 
nastopajo na kar največ tekmovanjih! 
 

 
 

Simon Jan 
_________________________________________ 

 
Bergantovanje 

 
Leto je zopet naokoli in Bergantova žlahta se je 
odločila, da se tudi letošnjo prvo junijsko nedeljo 
tradiciji ne gre izneveriti. Srečanje bratrancev ter 
njihovih družin se je tokrat odvijalo na domu 
radioamaterjev Žagarski vrh nad Ljubljano, od 
koder se ponuja odličen razgled na Ljubljano, oko 
pa seže celo do Nanosa in drugih hribovij. Nekaj 
naših sorodnikov je planincev in imajo na tem vrhu 
svojo postojanko.  
 
 
 

Skupaj smo bili veseli našega ponovnega snidenja 
in ob dobri jedači in pijači, ki jo je pripravila 
oskrbnica doma, na mizo pa servirala brhka hči, 
smo premleli vse, kar se je dogodilo v preteklem 
letu. Nazdravili in zapeli smo na čast dvema 
bratrancema, ki sta v preteklem letu praznovala 
sedemdesetletnico.  
 

 
 

Bratranec, ki je letošnje leto predlagal lokacijo ter 
organiziral srečanje, ima v bližini Žagarskega vrha 
svoj dom, zato  nas je povabil, da si ga ogledamo. 
Vso pot tja in nazaj nas je spremljal rahel dež, 
vendar ni ohladil našega vzdušja. 
 

Pozno popoldne smo se razšli dobre volje ter 
sklenili, da se naslednje leto zopet vidimo v osrčju 
Savinjske doline. 

 Zvonka Drča 
_________________________________________ 

 
Arabsko – slovenski kulturni večer 

 

V Domu krajanov v Taboru se je v soboto, 11. 
junija odvijala nevsakdanja kulturna prireditev, ki 
so jo poimenovali arabsko–slovenski kulturni 
večer. Glavni pobudnik tega večera je bil Ali 
Khodary, Arabec, ki v Taboru živi preko trideset 
let, sicer pa je prireditev potekala pod okriljem KD 
Ivan Cankar Tabor in ob podpori občine ter ostalih 
donatorjev.  
 

 
 

Mineva 32 let, odkar so v Taboru imeli srečanje z 
arabskimi študenti, ki so študirali v Sloveniji. Med 
njimi je bil tudi Ali Khodary iz Sudana, ki je tu 
spoznal svojo izvoljenko Tatjano, si pozneje 
ustvaril družino in ostal v Taboru. Tudi mnogo 
njegovih prijateljev iz neuvrščenih držav je storilo 
podobno in tako je danes v Sloveniji lepo število 
arabsko-slovenskih družin, ki se medsebojno 
povezujejo in ohranjajo arabsko kulturo s plesi, 
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glasbo in petjem. Del tega so predstavili 
številnemu občinstvu tudi tokrat v Taboru, kjer se 
je večer sicer začel s petjem domačega Mešanega 
pevskega zbora, nadaljeval pa s prikupnim 
voditeljskim parom študentko Jerco in 
osnovnošolcem Domnom. Skupaj sta razkrila  
razloge, ki so pripeljali do tega večera, ki so ga 
pred nastopom arabskih plesalcev, s slovenskimi 
folklornimi plesi obogatili še članice in člani 
Folklorne skupine Vransko in pa nagovor župana 
Vilka Jazbinška, ki je izrazil veliko veselje in 
zadovoljstvo, da v njihovi občini živi  Ali 
Khodary, ki je v tem mandatu tudi občinski 
svetnik, sicer pa vseskozi spoštovan občan, ki  si je 
želel svojim sokrajanom pokazati del arabske 
kulture. 
 

 
 

To mu je popolnoma uspelo, saj so obiskovalci 
uživali ob nastopih brhkih plesalk in postavnih 
plesalcev, prav  tako pa ob glasbi, ki je spremljala 
njihove plese. Plesne skupine so bile resnično 
izvrstne, usklajene in polne energije, ki se je 
nevidno prenašala iz odra na občinstvo.  

 

Svoje je v plesu žensk pridal tudi sam Ali, ki je 
pred tem občinstvo nagovoril v arabščini, njegove 
besede pa je v slovenščini prebrala Maja 
Leskovšek. V uvodu svojega govora se je zahvalil 
KD Ivan Cankar in  njegovi predsednici Inki 
Jazbinšek ter svojim arabskim prijateljem, ki živijo 
v Sloveniji in so z veseljem sprejeli povabilo na ta 
večer. Zahvala pa je veljala tudi ostalim 
nastopajočim in vsem, ki so pripomogli k 
organizaciji tega večera. V nadaljevanju pa je 
dejal: »Nocoj sta se v tej dvorani združila dva 
svetova: arabski in  slovenski, nocoj smo tukaj 
združeni vsi, ne glede na jezik, veroizpoved ali 
barvo kože. Vesel sem, da sem pripravil to srečanje 
v domačem kraju. Prav tako kot lastovke, ki 
spletajo gnezda tam, kjer živijo dobri ljudje, sem si 
tudi jaz ustvaril svoje življenje med dobrimi ljudmi 
v Taboru,  ki so me sprejeli za svojega…« S 
svojimi mislimi pa sta večeru dala  svoj delež še 
predsednica taborskega kulturnega društva Inka 
Jazbinšek in predstavnik Arabskega kluba v 
Sloveniji Emad Mirah.  
 

 
 

Po končanem programu se je nadaljevalo še 
skupno druženje, ki je zaokrožilo tokratni 
nepozaben večer  dveh narodov in dveh kultur. 
Zagotovo najbolj srečen in vesel pa je med vsemi 
bil Ali, saj se mu je izpolnila velika želja. 

 

Darko Naraglav 
_________________________________________ 

 

Gasilska maša 
 

Letošnje srečanje vseh gasilk in gasilcev Občine 
Tabor pri sveti maši je bilo v soboto, 25. junija, ob 
20. uri, v cerkvici sv. Miklavža na Tisovi gori. 
 

V Miklavžu je mašo za žive in pokojne gasilce 
daroval gospod Dani Jesenik. V pridigi je poudaril 
predvsem pomen prostovoljstva in solidarnosti. 
Spomnil nas je na vrednote, ki nas v gasilstvu 
družijo: reševanje in ohranjanje življenj, tveganje 
lastnega zdravja za varovanje ljudi in premoženja 
ob naravnih in drugih nesrečah, požrtvovalnost… 
Pri našem delu je v ospredju nesebična pomoč 
sočloveku v stiski ali nevarnosti. Zato smo se 
priporočili angelu varuhu in sv. Florjanu, zavetniku 
gasilcev. Po maši se je druženje nadaljevalo na 
Kisovarjevi domačiji, kjer so za hrano in pijačo 
poskrbeli člani in članice PGD Loke. 
 

 
 

Hvala vsem, ki ste se gasilske maše udeležili, hvala 
Daniju Jeseniku za opravljen obred in hvala 
Kisovarjevim za vsakoletno gostoljubnost. Vam, 
dragi gasilci in gasilke, pa kličem: nasvidenje 
naslednje leto in »na pomoč«!  

 

Ivan Derča, VGČ, 
poveljnik občinskega poveljstva 
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Milan Lesjak st. prejel priznanje 
Kmetijsko gozdarske zbornice 

Slovenije 
 

17. 6. 2011 je bila slovesnost ob dnevu Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije, v Viteški dvorani 
Biotehniške fakultete v Ljubljani - Oddelek za 
zootehniko na Rodici pri Domžalah. 
 

Ob tej priložnosti so bila  podeljena priznanja 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za 
življenjsko delo, ki ga je prejel naš občan Milan 
Lesjak st. iz Ojstriške vasi za življenjsko delo v 
kmetijstvu in povezovanju kmetov. 
 

Milan Lesjak živi na družinski, 30-hektarski 
kmetiji v Ojstriški vasi, ki jo je prevzel v letu 1961 
in predal sinu Milanu mlajšemu leta 2004. Na 
kmetiji živijo tri generacije. Ukvarjajo se s 
pridelavo hmelja in mleka. 
 

Milan se je že kot mlad fant pri šestnajstih letih 
aktivno vključil v življenje kraja z včlanitvijo v 
prostovoljno gasilsko društvo. V njem je opravljal 
vrsto funkcij. Bil je tudi poveljnik in predsednik 
društva. 
 
 

 
 

V času od 1963 do 1965 je bil odbornik v Občini 
Žalec. Bil je tudi predsednik odbora Zveze 
rezervnih oficirjev – podoficirjev Vransko – Tabor, 
kar 12 let je bil porotnik sodišča v Žalcu ter osem 
let član poravnalnega sveta v Krajevni skupnosti 
Tabor. V letih od 1996 do 2010 je kot predsednik 
vaške skupnosti svojo energijo usmeril v razvoj 
domačega kraja. 
 

Kot priznanje za svoje delo v lokalni skupnosti je v 
letu 2009 prejel naziv častni občan Občine Tabor. 
Že od mladosti je aktiven tudi na področju 
kmetijstva. Najprej se je vključil v delo Aktiva 
mladih zadružnikov v Taboru, bil je tudi njegov 
predsednik. V letu 1957 je postal član upravnega 
odbora Kmetijske zadruge Tabor, v času 1976 do 

1980 in od 1984 do 1988 pa je bil tudi njegov 
predsednik. En mandat je bil predsednik 
nadzornega odbora KZ Tabor. Osem let je bil član 
hmeljarskega odbora pri KZ Savinjska dolina v 
Žalcu, en mandat je bil tudi član upravnega odbora 
KZ Savinjska dolina v Žalcu ter član Centralnega 
delavskega sveta Hmezad Žalec. 
 

V letu 2000 se je razveselil ustanovitve Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije, katere delo spoštuje 
in ceni. Kmetijsko gospodarsko zbornico resnično 
čuti kot svojo organizacijo, ki kmetom vedno stoji 
ob strani in jim pomaga pri realizaciji njihovih 
načrtov. 
 
V letu 2003 je bil izbran za hmeljarskega starešino. 
S svojim občutkom za delo v skupnosti je že na 
začetku svojega mandata ugotovil, da tudi 
hmeljarskim starešinom oziroma vsem hmeljarjem 
manjka društvo, ki bi jih povezovalo.  
 

Zato se je v svojem mandatu večino časa usmeril v 
ustanovitev društva z imenom Zbor hmeljarskih 
starešin in princes Slovenije. Skupaj s somišljeniki 
in s pomočjo Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije ter Inštituta za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije mu je to junija 2004 tudi 
uspelo. Na ustanovni seji je bil izvoljen za prvega 
predsednika društva in to funkcijo opravlja še 
danes.  
 

Društvo je že ob ustanovitvi združevalo hmeljarske 
starešine, princese, hmeljarje in vse, ki jim je 
hmeljarstvo blizu. Lani so članice in člani društva 
spremenili ime v Društvo hmeljarjev, hmeljarskih 
starešin in princes Slovenije. Na ta način so tudi z 
imenom želeli pokazati širino svojega delovanja in 
predvsem namen združevanja vseh slovenskih 
hmeljarjev. 
 
 
 

 
Milan Lesjak se vseskozi zaveda, da je v skupnosti 
moč, zato mu nikoli ni bilo žal časa, ki ga je 
razdajal in ga še vedno namenja za dobrobit širše 
skupnosti. V vsaki sredini, kjer deluje, se vedno v 
prvi vrsti odraža njegov občutek za poštenost in 
pravičnost. Sreča ter ponos ga navdajata, ker imata 
z ženo na kmetiji naslednike; nadaljujejo in širijo 
njuno delo ter se zato s toliko večjim veseljem po 
svojih močeh še vedno vključuje tudi v delo na 
domači kmetiji. 
 

Je trden slovenski kmet, ki je ponosen na svoj stan 
in ljubi slovensko zemljo. 
 

Čestitamo! 
Tatjana Kovče 

 
 



 16

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 
 

Planinsko društvo Tabor 
 v sodelovanju z Društvom žena in deklet  

in Lovsko družino Tabor 
 

VABI 
 

v soboto, 2. julija in v nedeljo, 3. julija 2011 
na ZAJČEVE DNEVE na Zajčevo kočo. 

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

 

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

 
 

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

 Vabljeni vsi, ki še znate kositi na način naših dedkov! 
 

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

 
PRIREDITVE V JULIJU IN AVGUSTU 

 

sobota in nedelja, 2. in 3. julij 
ZAJČEVI DNEVI NA ZAJČEVI KOČI 

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

(Planinsko društvo Tabor, Društvo žena in deklet Tabor in Lovsko družino Tabor, info: 03 5727-214) 

 
nedelja, 31. julij, ob 8. uri 

KMEČKA TRŽNICA 
na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, info: 031 766 533) 

 
nedelja, 7. avgust 2011, s pričetkom ob 9. uri 

MEDDRUŽINSKO LOVSKO STRELSKO TEKMOVANJE 
Lovska koča 

(Lovska družina Tabor, info: 031 524 111) 

 
nedelja, 28. avgust, ob 8. uri 

KMEČKA TRŽNICA 
na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, info: 031 766 533) 

 

Če iščeš le lastno srečo, s tem skrčiš svet. Če pa si prizadevaš za srečo drugih, se svet razprostre do 
neslutenih obzorij. (Pam Brown) 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana 
pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni 
namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. 
Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v 
elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na 
spletni strani www.obcina-tabor.si. 


