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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 

 
 
 
 

Juhu! Sonce, morje, gore… pa smo zakorakali 
v višek poletne sezone. Prej nam ni »pasal« 
dež, zdaj javkamo od vročine … 
 

Mi smo seveda kljub dopustom aktivni in 
pridno zbiramo prispevke, da tudi med 
počitnicami ne bi ostali brez domačih novic. 
Videli boste, da se je, se in se še bo dogajalo 
kar dosti zanimivega. 
 

Zdaj pa hitro v kakšno senčico in v dobri 
družbi in ob hladni pijači prebirat najbolj bran 
časopis v šentjurski fari… 

 

Tatjana Kovče 

Skrivnostne, a lepe gozdne stezice Tabora 
vabijo, da se navsezgodaj zjutraj sprehodimo  
v prijetnem hladu, sproti pa poberemo še 
kakšno gobico, utrgamo robidnico, naredimo 
par dobrih fotografij in v miru razmislimo, kar 
je potrebno razmisliti, nato pa za nekaj dolgih 
trenutkov damo na stran vse skrbi in se 
prepustimo naravi. 
 

Pravijo, da se je potrebno veseliti drobnih 
stvari. In ko sem se nazadnje sprehajala po 
gozdu, v bližini Glažute, se je moj pogled 
ustavil na dveh polžkih. Bila sta res nekaj 
posebnega in nastala je tale zanimiva 
fotografija, ki jo danes želim deliti z vami. 
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Včasih zaradi zamišljenosti prezremo drobne 
lepote narave, ki nam jih morda ne bo dano 
videti ali občutiti nikoli več.  Kako lep je 
vendar pogled na srebrno kapljico jutranje 
rose, ki se je ujela v pajčevino, na medlo 
mavrico po dežju, ki jo včasih komaj opazimo 
ali pa na mehak, živo zelen gozdni mah, mimo 

katerega ne moremo, brez da bi se ga 
dotaknili. 
 

Toliko vsega je še za odkriti! 
 

Saša Zidanšek Obreza 

 

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 15.6.2009 
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
za prodajo nepremičnin –   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 IZHODIŠČNA CENA 
2.1 Občinsko stanovanje št. 15 v skupni izmeri 56,13 m2 (44,18 m2 bivalna površina, 11,95 m2 terasa),  

z izhodiščno ceno: 61.985,00 EUR  
2.2 Občinsko stanovanje št. 14 v skupni izmeri 81,02 m2 (43,12 m2 bivalna površina, 37,90 m2 terasa),  

z izhodiščno ceno: 85.675,00 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. 
 

3. POGOJI PRODAJE 
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno« in bo prodana ponudniku, ki bo ponudil 
najvišjo ceno.           
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 % ponujene cene, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne   
      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 14 dni od dneva objave javnega 

zbiranja ponudb v Uradnem listu (24.07.2009). 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 o plačani varščini, 
-      izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, 
- izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 30.09.2009 
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S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno izhodiščno 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 10.8.2009, ob 10. uri v sejni sobi Občine Tabor. 
6.2 V primeru več enakovrednih ponudb, bo pristojna Komisija  ponudnike, pozvala  na razgovor, v roku 3     
      delovnih dni od odpiranja ponudb. 
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 7 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. 
 

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, v občinskem časopisu Novice izpod 
Krvavice in v Uradnem listu RS (z dne 24.7.2009). 
 

Občina Tabor 
Vilko Jazbinšek, župan 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Pregled statističnih podatkov otrok s stalnim prebivališčem v Občini Tabor 
 
1. OTROCI V VRTCIH NA DAN 30.6.2009 
 

ŠT. OTROK/ 
PLAČ.RAZR. 

% plačila str. 
vrtca občina 

VRTEC 
TABOR 

DRUGI 
VRTCI 

 
SKUPAJ 

oproščeni plačila 100 4 4 8 
1. plačilni razred 90 17 2 19 
2. plačilni razred 80 5 0 5 
3. plačilni razred 70 7 1 8 
4. plačilni razred 60 6 0 6 
5. plačilni razred 50 1 0 1 
6. plačilni razred 40 1 0 1 
7. plačilni razred 30 3 0 3 
8. plačilni razred 20 0 0 0 
SKUPAJ: - 44 7 51 

 

Vir podatkov: Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor na dan 30.06.2009 
 

Iz preglednice je razvidno, da je na dan 30.06.2009 Vrtec Tabor obiskovalo 44 otrok s stalnim 
prebivališčem v Občini Tabor, od katerih je lokalna skupnost v 4 primerih staršem oz. vlagateljem 
vloge za znižano plačilo vrtca 100 % financirala plačilo vrtca, v 17 primerih 90 %, v 5 primerih 80 %, 
v 7 primerih 70 %, v 6 primerih 60 %, v 1 primeru 50 %, v 1 primeru 40 %,  in v 3 primerih 30 %. 
 

Vrednostno gledano to pomeni, da je Občina Tabor v prvi polovici leta 2009 za plačilo razlike med ceno 
programov v vrtcu Tabor in plačili staršev namenila 70.635,08 EUR proračunskih sredstev od planiranih 
160.000,00 EUR ali 44 % planiranih sredstev za leto  2009. 
 

Skupaj je bilo na dan 30.06.2009 v Vrtec Tabor vpisanih 52 otrok, iz česar je razvidno, da iz ostalih občin 
prihaja kar  8 otrok. 
 

Občina Tabor je na osnovi veljavne zakonodaje dolžna plačevati razliko med ceno programov v vrtcu in 
plačili staršev tudi za tiste otroke, ki sicer imajo stalno prebivališče v Občini, obiskujejo pa vrtce izven 
Občine. Tako je lokalna skupnost za plačilo programov vrtca izven občine (Vransko, Celje, Šentjur, Sl. 
Bistrica) v prvi polovici leta 2009 namenila 15.856,08 EUR   proračunskih sredstev, to je za 7 otrok. V ta 
namen je na letni ravni planiranih 21.800,00 EUR in gre torej že za 72, 73 % porabo sredstev. 
 

V primeru, da bi teh 7 otrok obiskovalo Vrtec Tabor, le-ta ne bi posloval z izgubo! Razveseljiv pa je (sicer še 
neuradni) podatek, da naj bi bil Vrtec Tabor s septembrom 2009 polno zaseden. 
 

2. NOVOROJENČKI  IN PRVOŠOLČKI 
 

Na osnovi veljavnega Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce POŠ Tabor v 
Občini Tabor, je Občina tudi v letošnjem letu namenila prispevke staršem otrok in sicer:  



 4 

NOVOROJENČKI 1.4.2008 – 15.4.2009 

 
zap. številka otroka  

v družini 
število 
otrok 

prispevek občine 
(EUR) 

skupaj 
(EUR) 

prvi otrok 8 200,00 1.600,00 
drugi otrok 4 300,00 1.200,00 
tretji otrok  3 450,00 1.350,00 
SKUPAJ:  15 - 4.150,00 

 

10. člen zg. navedenega Odloka pravi, da je višina enkratnega denarnega prispevka za novorojenca/ko  
200,00 EUR, za vsakega naslednjega novorojenca/ko istega vlagatelja pa 50 % več. 

Iz preglednice je torej razvidno, da se je v tem obdobju rodilo 15 otrok, od tega 8 otrok kot prvorojencev, 4 
otroci kot drugorojenci in 3 otroci kot tretjerojenci. 

PRVOŠOLČKI V ŠOLSKEM LETU 2009/2010 

št. otrok prispevek občine  
(EUR) 

skupaj 
(EUR) 

9 150,00 1.350,00 
 

Lokalna skupnost bo tako  v letu 2009 za novorojenčke in prvošolčke namenila prispevke v višini 5.500,00 
EUR od planiranih 4.500,00 EUR, kar pomeni, da je plan na tej proračunski postavki presežen za 11 %. 
Slednje nam je kljub večji porabi proračunskih sredstev od planirane v veliko veselje, kajti podatek je 
zgovoren indikator naraščanja števila otrok v Občini. 
 

Omeniti je potrebno, da je tovrstno porabo relativno težko planirati, saj se v času sestavljanja predloga 
proračuna za prihodnje koledarsko leto opiramo na statistične podatke iz preteklosti, hkrati pa naredimo 
simulacijo glede na ostale razpoložljive podatke in pričakovanja. 
 

            Saša Zidanšek Obreza 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Obvestilo 
 
Obveščamo vas, da bo Krajevni urad  v času letnih dopustov v mesecu avgustu od 3.8.2009 do 28.8.2009 
posloval od 8. do 11. ure.   

Tatjana Kovče 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Skriti biseri Tabora:  
Taborska glažuta 

 
Bil je sončen, junijski petek, ko smo se odločili, da se 
po službi s kolesi odpravimo proti Čebelarski koči. 
Tatjana mi je obljubila, da mi po poti pokaže še nekaj 
zanimivih kotičkov, o katerih sem že mnogo slišala in 
prebrala, ogledati pa si jih še nisem uspela, zato sva bili 
zadnji v odpravi. Komaj sem čakala! 

 

Pravi užitek je bila vožnja s kolesom skozi Loke, kjer se 
nama je pogled ustavil na prostranih žitnih poljih, na 
gosto posejanih z makom. Kar stali bi in gledali to 
krasno zeleno-rdeče valovanje… obdano s travniki in 
gozdovi. 
 

Nekaj sto metrov dalje, v bližini t.i. nekdanjega 
Spodnjega gradu, sva parkirali kolesi in si ogledali 
studenec, ki se nahaja par korakov od glavne ceste. 
 

Zgodbe, povezane z zgodovino Celjskih grofov me že 
od nekdaj fascinirajo, zato sem bila toliko bolj 
navdušena, da sem končno stala na tem kraju. Pomudili 

sva se nekaj minut in soglasno sklenili, da si je potrebno 
vzeti več časa, zadevo poslikati, predvsem pa natančno 
pobrskati po literaturi, zato več o tem kdaj drugič. 
 

 
 

Cesta  se je začela rahlo vzpenjati in že sva zavili na 
peščeno potko, ki je vodila preko lesenega mostička, čez 
travnik, še globlje v gozd. Na tem območju nekje naj bi 
stala slavna Glažuta, o kateri pa, kakor sem kasneje 
ugotovila, žal le redki vedo kaj več. 
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Z leseno palico sva tu in tam malo pobrskali po tleh in 
naleteli na zanimive kamnite in steklene najdbe. Takrat 
se mi je porodila krasna ideja! Ker naju je tisti dan čakal 
še piknik in ogled ostankov Starega gradu, sva odhiteli 
naprej, vendar… 
 

Takoj v ponedeljek popoldne smo organizirali pravo 
ekspedicijo: Tatjana, Jože, Franci in jaz smo se, 
terensko obuti, s pripomočki odpravili na območje, kjer 
naj bi nekoč obratovala Glažuta. 
 

 
 

Raziskovali in kopali smo, odmikali kamne v potokih in 
ko sta Jože in Franci na koncu ves nabrani material še 
oprala, smo bili vsi zelo navdušeni, saj se je ves trud  
zares obrestoval. Našli smo dosti kremena – osnovno 
sestavino za proizvodnjo stekla in nekaj ostankov 
zeleno obarvanega stekla. 
V literaturi obstaja v zvezi s Taborsko Glažuto kar nekaj 
zapisov, zato sem naredila kratek povzetek: 
 

V davčni občini Sv. Miklavž so bili trije potoki: Reka, 
Gozdnica in Konjščica. Ob Konjščici je od leta 1814 
delovala steklarna, izdelovala je kredno steklo 
(“Kreidenglass”); imela je šest loncev (“Hafen”) in 
brusilnico, njen lastnik je bil Johann Friedrich, po 
priimku verjetno nemškega rodu.  
 
 

Kredno steklo je bilo podobno mlečnemu steklu, 
namenjeno je bilo predvsem za splošnejšo uporabo, 
zlasti kot namizno steklo (steklenice, vrči, kozarci ipd.). 
Predpisom  za pripravljanje steklenih mas za steklo na 
Gornji Glažuti pod Arehom, iz leta 1865, so 
najverjetneje sledili tudi steklarji v Sv. Miklavžu, ki so 
izdelovali kredno steklo.  
 

Ker je bilo kredno steklo, ki so ga izdelovali v steklarni 
v Sv. Miklavžu, predvidoma manj kakovostno kakor 
kredno steklo, ki so ga izdelovali v Gornji Glažuti pod 
Arehom, so v steklarni v Sv. Miklavžu verjetno 
uporabljali manj kakovostni kremenčev pesek in manj 
kakovostno pepeliko kakor v steklarni v Gornji Glažuti 
pod Arehom, ne pa manjših količin.  

 

Omenjeni predpis za pripravo steklene mase za kredno 
steklo se glasi: 100 stotov kremenčevega peska, 16 
stotov pepelike, 16 stotov sode, 8 stotov apna, 50 stotov 
steklenih črepinj, 8 lotov arzenika, 6 lotov rjavega 
manganovca. 
 

 
 

Steklarna v Sv. Miklavžu je izdelovala samo kredno 
steklo, v drugih steklarnah na Slovenskem pa so v tistem 
času praviloma izdelovali več kot eno vrsto stekla. 
Steklarna v Sv. Miklavžu je imela šest loncev (“Hafen”), 
torej ni bila najmanjša. To so bili talilni lonci, 
izdelovali so jih lončarji. Talilni lonci so bili iz 
negorljive gline oz. opeke. Po vsej verjetnosti so bili v 
oblikovnem pogledu zelo podobni talilnim loncem v 
steklarnah na Pohorju: ti so bili na sredi trebušasti, 
zgoraj so imeli lijakast rob. Po vsej verjetnosti je bilo 
podobno tudi pri polnjenju talilnih loncev in taljenju 
stekla: v steklarnah na Pohorju so vlivali stekleno maso 
v talilne lonce in talili steklo povprečno dvajsetkrat na 
mesec. 
 

Steklarna v Sv. Miklavžu je svoje izdelke delno krasilno 
obdelovala. To dokazuje omemba brusilnice v literaturi. 
Krasilne prvine so ustvarjali z brušenjem. Odvisne so 
bile od izšolanosti steklarjev za takšno delo in njihovega 
daru za tovrstno ustvarjanje. Steklarji v Sv. Miklavžu so 
bili spočetka lahko samo od drugod, domačini so lahko 
pri steklarskem delu sodelovali pozneje, če so se hoteli v 
njem izuriti.  
 

Leta 1885 je bilo zapisano, da je steklarna v Sv. 
Miklavžu “nekoč” prinašala prebivalcem “precej 
zaslužka”. Ker ta steklarna ni bila posebno velika, tudi 
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njeni izdelki niso bili posebno številni, pa tudi delavci 
niso bili številnejši. Ker komaj kaj vemo o bližnjih 
savinjskih steklarnah, zato niso mogoče nikakršne 
primerjave dobička od prodaje v Sv. Miklavžu z 
dobičkom v drugih bližjih steklarnah in o smereh, 
kamor je šla njihova prodaja. Za posamezne steklarne 
na drugih koncih slovenskega ozemlja je bilo takrat 
znano, da je šla prodaja marsikdaj v Italijo in Grčijo, 
medtem ko je za pohorske steklarne ugotovljeno, da so 
največkrat izvažale v Italijo, Grčijo, Levanto, Egipt in 
ZDA. 
 

Po navedenih podatkih je bil Johann Friedrich lastnik 
steklarne v Sv. Miklavžu v času, ko je bil podatek 
napisan, se pravi, na začetku štiridesetih let 19. stoletja, 
ne leta 1814, ko je bila steklarna ustanovljena. Za 
Friedricha je znano, da je bil podjeten steklar. Zapisano 
je, da je steklarno v Dolžu na Gorjancih leta 1837 
ustanovil Johann Rückel z bratrancem Johannom 
Friedrichom. Skupaj sta imela steklarno v Ojstrici; ta 
naj bi bila delovala pet let, tj. od leta 1832. Zapisano je 
bilo, da jo bo treba zaradi pomanjkanja lesa opustiti. 
Steklarna v Dolžu je nehala delovati leta 1854, leta 
1841 jo je Rückel prodal zavoljo finančnih težav. Leta 
1840 je nameraval Friedrich z Rücklom zato, ker je 
njuni steklarni v Ojstrici zmanjkalo kuriva, ustanoviti 
steklarno v Špitaliču blizu Motnika. Čeprav je Friedrich 
leta 1841 dobil deželno dovoljenje za ustanovitev 
steklarne v Špitaliču, je ni ustanovil. Ugotovljeno je 
bilo, da je bil Friedrich leta 1852 lastnik steklarne tudi 
v Libojah. Ta steklarna je leta 1807 nastala iz 
tamkajšnje tovarne galuna, torej ni bilo mogoče v 
štiridesetih letih 19. stoletja v Liboje prestaviti steklarne 
iz Sv. Jurija ob Taboru. 
 

O nastanku steklarne v Ojstrici je zapisano tudi, da jo je 
leta 1839 kupil Friedrich in tudi, da je steklarno v Sv. 
Juriju ob Taboru na začetku 19. stoletja ustanovil 

ojstriški graščak Ignacij Senčar. Leta 1885 je bilo 
zapisano, da je “nekoč” delovala steklarna v Sv. 
Miklavžu, z drugimi besedami pred več leti ali celo 
desetletji, potemtakem sredi 19. stoletja. Steklarna v Sv. 
Miklavžu je torej delovala od leta 1814 do približno 
srede 19. stoletja ali približno 40 let. 
 

V bližini steklarne je bil mlin, podrejen dajatvam, z 
dvema mlinskima kamnoma. Take mline so v Savinjski 
dolini imeli za srednje velike ali manjše mline. Od 
steklarne je vodila ozka cesta, vzdrževali so jo lastniki 
steklarne, in se po pol ure hoda pri Lokah združila z 
okrajno cesto. Po cesti, ki je od Lok vodila proti 
območju Marije Reke in po stezi od steklarne proti 
Trbovljam, so pogosto hodili tudi splavarji (“Flösser”), 
ki so prihajali s Save… 
 

Povzeto po: 
Sv. Jurij ob Taboru, Sv, Miklavž in Črni Vrh v Spodnji 
Savinjski dolini sredi 19. stoletja; Angelos Baš, 
Etnolog18, 2008 
 
Ker mi raziskovalna žilica ni dala miru, sem se ob enem 
izmed naslednjih koncev tedna še sama odpravila na 
območje najdb in našla nekaj zanimivih primerkov 
ostankov nekdanjih izdelkov. 
 

Najdbe se trenutno nahajajo v sprejemni pisarni občine. 
V kratkem nameravamo v avli zgradbe  postaviti vitrine, 
kjer bomo najdene predmete postavili na ogled, zato 
vabimo vse, ki bi želeli morebitne najdbe z območja 
nekdanje Glažute prispevati za občasno razstavo, da se 
oglasijo pri nas, česar bi bili zelo veseli. Ob koncu 
razstave vam bodo seveda vsi predmeti vrnjeni, med 
samo razstavo pa bodo primerno zaščiteni in zaklenjeni 
v vitrinah. 
 

Saša Zidanšek Obreza 

 
Žalost svojo bom  
posejal po zelenem logu! 
Naj moja žalost  
travico méhko in zeleno  
z bujnim cvetjem razcveti… 
Ne posuši se,  
vsrkaj vsako roso,  
da vsaka bilka rožice – 
vzbrsti! 

TKSm 
________________________________________ 
 
Pa sem te dobila!! 
Kako lahko tako nizkotno, brez sramu in poln energije  
pokažeš svoj prezir človeku, ki te občuduje?? 
Kako se skrivaš pred mano, ko vedno veš, da jaz sem s 
tabo!! 
V moji košari!!! 
Jurček si… 

TKSm 
________________________________________ 
 
Rad bi te videl! 

Rad bi te objel… 
Rad bi še zadnjikrat zajokal na tvoji rami! 
 

Ostal sem sam. 
Pa kaj!? 
Imam te v spominu, 
imam te vso iz prejšnjega življenja! 
 

Imam te tu!!! 
V srcu in v duši 
skritega – 
mojega – 
hrepenenja… 
Ostal sem tu – 
S tabo sem še vedno 
- tu! 
Bila si tu!!! 

TKSm 
________________________________________ 
 
Bla – bla – bla! 
Ne znaš drugega, 
kot drugo, trinajsto in prvo črko abecede –  
povedati. 
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Razširi obzorje – 
morda boš v ženskemu besu zapela tenor??! 
Pljuča in stas, 
naj bosta tvoj??..., 
kateri je najljubši glas?? 
 

Naj tvoj nasmeh prepodi vse meglé po tej dolini! 
Naj tvoja radost do življenja odganja črne misli, 
naj tvoja duša izčara srečo, 
prežene mene in sosedovo – 
gorje!!!? 

TKSm  

 

 

Zahvala 
 

Dan, ko pri Šnep poteka košnja, je vedno lep. Čeprav 
smo do zadnjega dne ugibali kako bo, je bilo tako tudi 
letos. 
 

Da še znajo poprijeti za koso, so letos dokazali res 
številni kosci, opogumila pa se je tudi ena kosica. 
Travnik je bil za tolikšno število koscev kar premajhen. 
Vsi pa smo se imenitno zabavali in se tudi nasmejali.   
 

Zahvaljujemo se vsem, ki so košnjo organizirali ter 
koscem in kosici, da so si vzeli čas v spomin na stare 
čase,  ko so kose še pele svoj napev vsak dan. 
 

družina Zaberložnik 
 

 

 

 

Izlet DPMT 
 

Počitnice so se pričele, izpiti so pri koncu, vreme nam je 
nagajalo s poletnimi nevihtami, Društvo podeželske 
mladine pa se je odločilo, da je prvo julijsko soboto čas 
za izlet. Tokrat ga je skrbno načrtovala Jerica Gržina.  
 

24 članov se je odpravilo v Postojnsko jamo in Goriška 
Brda. Ob pol osmih zjutraj smo se začeli zbirati na 
taborskem igrišču. Nekateri so prišli zaspani, nekateri 
neprespani, spet tretji pa navdušeni in vznemirjeni ob 
pričakovanju novih spoznanj. Ko smo se ob 8. uri le 
odpravili, se je kmalu v avtobusu točilo višnjevo žganje 
proti potovalni slabosti in ponujali sveže pečeni 
kifeljčki za prazen želodec. Družba je postajala 
živahnejša in tako se je že pred prvim postankom 
raztegnil meh harmonike. Jutranja kava je sledila na 
počivališču Ravbarkomanda, od tam pa smo se peljali 
proti Postojnski jami. Pred vstopom smo se zmrzljivi 
oblekli, tisti, ki pa so vajeni mraza, so se pogumno 
podali v notranjost. Vožnja z vlakcem nas je dodobra 
prezebla, vendar smo naprej morali peš. Vodička nas je 
vodila skozi špagetno, belo in rdečo dvorano, na koncu 
pa smo si ogledali še največjo, koncertno dvorano. Po 
enournem ogledu jame smo bili vsi nekoliko razočarani 
nad visoko ceno vstopnice, ob koncu pa nismo videli 
niti človeške ribice. To najznačilnejšo žival Postojnske 
jame so prestavili v akvarij, zraven pa si je mogoče 
ogledati še nekatere pajke in kobilice, ki živijo v jami.  
 

Počasi smo se odpravili proti Novi Gorici in Solkanu, 
kjer nas je že čakalo kosilo v idilični oštariji Žogica. 
Postregli so nam z odlično sezonsko hrano in njihovim 
vinom. Po kosilu smo se spustili do bližnje Soče, si 
namočili noge in si ogledali nekaj skokov z elastiko z 
mostu. Navdušil nas je tudi znameniti železniški 
solkanski most, ki je znan po tem, da ima najdaljši 
kamniti lok na svetu. Most je dolg 220 metrov, lok iz 
obdelanega kamna pa kar 85 metrov.  
 

Pot nas je dalje vodila v Vinsko klet Goriška Brda. 
Njihov sommelier nam je predstavil njihove proizvode, 
ki so poznani doma in zelo priznani v tujini. Razkazal 
nam je kleti posameznih vin ter nas popeljal na 
degustacijo penine in najznačilnejših, tako belih kot 
rdečih, vin. Prigriznili smo grisine, sir in orehe z 
olivnim oljem. Zopet sta se zaslišala glas harmonike in 
domača pesem. V trgovini Vinske kleti Goriška Brda 
smo si privoščili še nekaj žlahtne kapljice, ki nas je 
spremljala še nekaj časa. V kraju Gonjače smo se 
povzpeli na razgledni stolp, ki je bil zgrajen v spomin 
na žrtve 2. svetovne vojne na desnem bregu Soče. Na 
triindvajsetih metrih višine se nam je odprl čudovit 
razgled na vinograde in sadovnjake celotnih Brd. Tu 
smo uživali v vinu, soncu, glasbi, nekateri so celo 
zaplesali. Preveval nas je primorski utrip življenja; bolj 
brezskrben, počasnejši, mirnejši, preprostejši, veselejši. 
Začutili smo prijateljsko povezanost med sabo in 
pripadnost. Sklenili smo, da bomo z vsakoletnimi izleti 
tako kot do sedaj v prihodnje nadaljevali, saj nam 
druženje in dobra volja veliko pomenita.  
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Na poti domov smo se nekajkrat ustavili, a na koncu 
smo srečno prispeli domov. Raziskovanje še neznanih 
kotičkov Slovenije nam je bilo res v veselje, obenem pa 
bi se radi zahvalili gospodoma Janezu Rajovcu in 
Tomažu Pečniku.     
   

 
 

Društvo podeželske mladine Tabor 
Alen Kovačič 

______________________________________________ 
 

Planinski tabor Dovje 2009 
 
Tudi letos smo se planinci PD Tabor udeležili 
planinskega tabora, ki je bil na Gorenjskem, in sicer v 
Dovju. Tabor je potekal od 11. do 18. julija 2009. 
 

V času našega bivanja se je zgodilo veliko zanimivega. 
Tabora se je udeležilo kar 64 mladih planincev in 16 
članov vodstva iz planinskih društev Tabor, Luče, 
Ljubno, Dramlje in Slivnica pri Celju. Iz našega društva 
se nas je tabora udeležilo 8 mladih planincev in mentor 
Peter Marko. Ti mladi, živahni in poskočni planinci pa 
smo: Primož Vranič, Rok Uranjek, Tomaž Marko, 
Sebastjan Stiplošek, Špela Uranjek, Anja Vranič, Irena 
Marko in Alenka Ljubič.  
 

V času trajanja tabora smo hodili v visokogorje. Prvi 
pohod je bil na Kepo in Dovško Babo. Prišli smo tudi na 
vrh Male Mojstrovke, eni po težji – Hanzovi poti, drugi 
pa po lažji poti. Nekateri pa smo bili celo na najvišjem 
vrhu Slovenije – Triglavu, drugi pa so obiskali 
Martuljške slapove. Imeli smo tudi različna predavanja 
iz prve pomoči, o prehrani v hribih, o gorskih rastlinah, 
o planinski opremi, o zgodovini Planinske zveze 
Slovenije… 
 

Obiskal nas je tudi gorski reševalec, ki nam je podrobno 
opisal in razkazal opremo za reševanje v gorah. V tabor 
so prišli tudi novinarji z Vala 202 in naredili manjšo 
reportažo, v sredo pa nas je obiskal naš markacist Vojč s 
svojim rumenim spačkom. Pika na i pa je bil še rafting 
na Savi. 
 
 

Na kratko povedano: DOGAJALO SE JE!!! 
 

Primož Vranič 

 
 

 
Sprejem najboljših učencev in 

dijakov pri županu 
 

Ob koncu letošnjega šolskega leta je župan Vilko 
Jazbinšek pripravil sprejem za odličnjake in 
odličnjakinje osnovne šole in za učence, učenke, 
dijakinje in dijake, ki so se izkazali na različnih 
tekmovanjih in osvojili vidne uspehe. 
 

Irena Labohar je osvojila zlato in srebrno priznanje iz 
zgodovine, srebrno priznanje iz biologije ter bila vsa 
leta odlična učenka. 
 

Nika Semprimožnik je osvojila bronasto priznanje za 
uspeh na tekmovanju mednarodni matematični kenguru, 
bronasto priznanje za doseženo tretje mesto na šolskem 
tekmovanju iz logike, srebrno priznanje na področnem 
tekmovanju šolski plesni festival in srebrno priznanje iz 
angleške bralne značke. Poleg tega je bila vsa leta 
odlična učenka. 
 

Roman Ameršek je dosegel srebrni priznanji iz kemije 
in nemščine, poleg tega je bil vsa leta odličen učenec. 
 

Maja Grobler je bila vsa leta odlična učenka, v osmem 
in devetem razredu pa je bila izbrana med najboljše 
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ilustratorje na državni ravni na tečaju Z domišljijo na 
potep pri založbi Smar Team. 
 

Mija Pustoslemšek je prejela bronasto, srebrno in zlato 
priznanje na šolskem plesnem festivalu. Mija je imela 
kar nekaj nagrajenih likovnih del. Na likovnem natečaju 
slovenskih ekošol na temo Prednovoletni čas, ki ga 
izvaja Pomurski ekološki center, je bila izbrana med 12 
najboljših v Sloveniji. Slika se je prodajala na 
ekovoščilnicah. Tekmovala je tudi na likovnem natečaju 
za mirovni plakat Mir brez meja in bila izbrana med 
najboljše v državi pod mentorjem Vladimirjem 
Korošcem. Poleg tega je bila vsa leta odlična učenka.  
 

Ksenja Strožič si je prislužila bronasto, srebrno in zlato 
priznanje na šolskem plesnem festivalu, vsa leta pa je 
bila odlična učenka. 
 

Saša Jelen je osvojila zlato priznanje iz biologije ter 
srebrno priznanje iz slovenščine. 
 

Katja Strouhal je prejela srebrni priznanji iz biologije 
in kemije. 
 

Nika Rajovec je osvojila bronasto priznanje iz 
tekmovanja v logiki, zlato priznanje pri tekmovanju iz 
znanja zgodovine, 1. mesto na regijskem tekmovanju v 
odbojki, 2. mesto na regijskem tekmovanju v rokometu 
ter pohvalo in nagrado za prizadevno delo v oddelčni 
skupnosti in za aktivno delo pri športnem, 
zgodovinskem in biološkem krožku. 
 

Eva Rajovec je osvojila 1. mesto na regijskem 
tekmovanju v odbojki, 2. mesto na regijskem 
tekmovanju v rokometu ter pohvalo in nagrado za 
prizadevno delo v oddelčni skupnosti in za aktivno delo 
pri športnem, zgodovinskem in biološkem krožku. 
 

 
 

Luka Laznik je prejel 3. nagrado na državnem 
tekmovanju v gradbeni mehaniki, 2. mesto na državnem 
tekmovanju v matematiki, 3. mesto v tekmovanju 
novinarskih krožkov v ŠKL ter nagrado v projektu 
ARSO-Zemljo so nam posodili otroci 2009. 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 

Dan državnosti na »malih Trojanah« 
 
Pohod po puntarski poti do Mežnarjeve domačije, 
četrtek, 25. junij 2009 ob 9. uri so spremljali konjeniki 
Konjenišega društva Mustang. 
 

Letos je bil organizator kulturnega programa in 
pogostitve pohodnikov Turistično društvo Gomilsko. 
 

Na začetku je vse pohodnike pozdravila predsednica TD 
Gomilsko Božena Kosu. Kulturno društvo Gomilsko je 
pripravilo kratek kulturni program. Oba podžupana, in 
sicer Vinko Drča (Braslovče), Janko Drča (Tabor) sta 
pozdravila navzoče pohodnike. 
 

Kot vsako leto gre velika zahvala za prostor in 
gostoljubje gospodarju Mežnarjeve domačije, gospodu 
Pintarju in njegovi družini. 
 

 
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 

Ročna košnja Šnepove košenice 2009 
 

V okviru prireditve Zajčevi dnevi na Zajčevi koči ter 
praznovanja 30. obletnice delovanja PD Tabor  smo 
Taborski lovci in planinci ter krajani letos že tretjič  
opravili ročno košnjo Šnepove košenice.  
 

Ko smo pred dvemi leti prvič  kosili »na žgance«, nas je 
bilo komaj deset, pa še od te številke nas je nekaj šele 
spoznavalo ročno koso. Zato smo malo kosili in malo 
okopavali. Čas, ki smo ga porabili za košnjo bi bil 
verjetno še daljši, če ne bi bilo na travniku tudi nekaj 
starih mačkov, ki so ročno koso spoznali že v ranem 
otroštvu in jo vešče ter spretno uporabljajo še danes. 
  

 
 

Letošnja košnja je minila v znamenju velikega števila 
udeležencev, saj se je na Šnepovi košenici zbralo kar 24 
ročne košnje željnih udeležencev in med njimi je bila 
tokrat prvič tudi pripadnica nežnejšega spola. Kljub 
napredku tehnologije pri izdelavi kmetijskih strojev, bi 
verjetno težko našli kosilnico, ki bi v tako kratkem času 
pokosila površino, na kateri smo se zbrali. Ponovno se 
je  potrdil rek »v slogi je moč« in vsakomur, ki je 
opazoval kosce, ki so drug za drugim rezali svojo red,  
je postalo jasno, kako so prostrane hribovske travnike in 
košenice kosili naši predniki. Pomanjkanje delovne sile 
je dandanes poleg zmanjšanja intenzivnosti živinoreje v 
hribovskih predelih eden glavnih razlogov zaraščanja 
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strmih kmetijskih površin. Z zaraščanjem travnikov in 
pašnikov pa izgubljamo vsi, saj tako pred našimi očmi 
izginja kulturna krajina, kjer se gozdovi in travniki 
prepletajo v mozaiku svetlo in temno zelene barve, ki so 
ga naši predniki ustvarili skozi stoletja in je tako 
prijazen našemu očesu.  
 

Košnja je potekala hitro in učinkovito, saj je jutranja 
rosa pripomogla, da so kose dobro rezale, no, razen tiste 
za levičarje, ampak zdi se, da ni bil problem v kosi, 
ampak v tehniki. Da ni bilo žeje, so skrbeli člani družine 
Zaberložnik in planinci, za kar se jim ob tej priliki 
zahvaljujem. Po opravljenem delu smo se preoblečeni v 
priložnostne majice družno odpravili na Zajčevo kočo 
na zasluženo malico in uživali v prijetni prireditvi. 
 

Drugo leto pa… Kdo ve. Vsekakor bo ob povečevanju 
števila koscev potrebno razmisliti kako naprej. 
Možnosti je več, med drugim izbira večjega travnika ali 
pa same leve kose. 
 

Janez Černec 
_________________________________________    

 

30 let Planinskega društva Tabor 
 

Planinci, pohodniki in vandrovci od blizu in daleč ter 
vsi ljubitelji dobre družbe so se v nedeljo, 5. julija 2009, 
srečali na Zajčevi koči. Planinsko društvo Tabor je 
namreč praznovalo 30 let delovanja.  
 

Že v soboto, ko so prizadevne članice Društva žena in 
deklet pripravljale zajčje jedi, je koča kar pokala po 
šivih, kajti pripraviti je bilo potrebno tudi še zadnje 
malenkosti za nedeljsko praznovanje. V nedeljo pa nam 
je, verjetno zaradi naše srčnosti in prizadevnosti, kljub 
slabi napovedi, streglo tudi vreme. 
 

V nedeljo so se ob 8. uri na pot proti Zajčevi koči prvi 
odpravili pohodniki, ki so startali izpred šole v Lokah. 
Takoj zatem so se nekaj sto metrov višinske razlike 
više, pri Šnep, začeli zbirati kosci, ki so v organizaciji 
Lovske družine Tabor kosili Šnepovo košenico.  

 

Letos se jih je zbralo toliko, kot še nikoli in prvič so 
sprejeli medse tudi predstavnico nežnejšega spola. 
Medtem pa so se na prizorišču dogajanja pred Zajčevo 
kočo že začele priprave na prireditev, na kateri so 
sodelovali: Pevsko društvo Tabor in Kulturno društvo 
Ivan Cankar Tabor s povezovalcema, Savinjskimi 
rogisti in Moškim pevskim zborom.  
 

 
 

Pod vodstvom mentorice Manje Drnolšek so k proslavi 
svoje dodali tudi otroci s podružnične osnovne šole 
Tabor. Zbrane so pozdravili: župan Vilko Jazbinšek, ki 
je bil hkrati tudi slavnostni govornik, predsednica 
Savinjskega meddruštvenega odbora planinskih društev, 
Manja Rajh, predstavniki planinskih društev Dobrovlje-
Braslovče, Prebold, Šempeter in Vransko, predsednik 
Lovske družine Tabor, Franc Kovče, predstavnica 
Pevskega društva Tabor, Damjana Lukman, oskrbnik 
Doma pod Reško planino Stane Pišek, predstavnik 
društva mopedistov Mopedijada Marija Reka in 
predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo 
narave, domačin Matej Demšar. S svojo prisotnostjo sta 
nas počastila tudi župana sosednjih občin, Franc Sušnik 
in Marko Balant. 
 

 
 
Taborski planinci so s ponosom v srcih in z nasmehom 
na obrazih med prireditvijo podoživljali dogodke iz 70. 
let, ko se je takratni Mladinski odsek pri PD Vransko – 
Tabor odločil za lastno planinsko postojanko. 
Spominjali so se, kako je želja po lastni koči, nekje pod 
Krvavico ali še bolje med Krvavico in Brložnom, tlela 
od vsega začetka. Novembra leta 1973, po zaključku 
poletne planinske sezone, se je na pikniku pod košato 
smreko nad Tomažovcem, ki so se ga udeležili Stanč, 
Gusti, Rajko, Andrej, Janko in Vid, spomnil Jurčev 
Gusti, da bi naj bila v bližini neka zapuščena domačija 
in da je mogoče naprodaj. Zagnali so se navzdol in res 
zagledali hiško, ki je bila tedaj pokrita s šinklom ter 
zraven nje gospodarsko poslopje, vse v zelo slabem 
stanju, kar ni bilo čudno, ker že dolgo tu ni noben več 
prebival.  
 

Vendar so mlade oči videle drugače. Zdelo se jim je, da 
to domačijo morajo imeti. Mislili so, da jo bodo na hitro 
pokrpali in naslednje leto odprli. Vendar, odločitev je 
padla: šli so povprašat »Topovška« v Loke, ali jim jo je 
pripravljen prodati in seveda za koliko. Ni bil predrag, 
denar so odplačevali v obrokih. Do njega so prišli z 
organiziranjem veselic, kasnejše obnove so se lotili tudi 
s svojimi prihranki, lastnim delom, s pomočjo staršev in 
raznih dobrotnikov, študentskim delom in podobno. 
Tako so torej leta 1973, še vsi rosno mladi, kupili to 
kočo. Odločitev zanjo je bila še toliko lažja, ker je 
nazadnje v tej hiši prebivala teta znane taborske 
planinske družine Marko. 
 
Preko zime so pričeli urejati papirne posle in priprave 
na delovno akcijo v času prvomajskih praznikov leta 
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1974. To so tudi organizirali. Kuhati so začeli na 
majhnem gašperčku kar na prostem, spali pa so na mrvi 
na gospodarskem poslopju, kjer je streha še za silo 
držala vodo. Najprej so pričeli s pospravljanjem hiše, 
naredili velik kres in kmalu vsi iskali zavetje za zidovi: 
pričelo je pokati kot na fronti. Niso vedeli: med starimi 
cunjami je bil pravi vojni arzenal. 
 

Ker so preživeli bojni krst, so se vrgli v obnovo. 
Začetno navdušenje jih je kmalu minilo, ko so ugotovili, 
da bo potrebno veliko več, kot so načrtovali. Zaradi 
dotrajane strehe so se rušili zidovi, ko so te odstranili, so 
odkrili uničena bruna itd, itd... Kaj jim je preostalo 
drugega, kot lotiti se dela. Enoletni plan obnove se je 
sicer podrl, toda bili so mladi, polni elana, polni načrtov 
in sklepčni: gremo naprej! Napraskali so nekaj sredstev, 
materiala in organizirali številne delovne akcije – 
največkrat za prvomajske praznike 1975, 76… . 
 

Do hiše niso mogli z nobenim prevozom, strešno opeko 
jim je do Šnepa pripeljal Ivan Štrajhar iz Kaple, naprej 
pa z voli Šnepov ata. Vse se je praktično znosilo na 
rokah. Andrej Bergant je bil edini z nekaj potrebnega 
strokovnega znanja: on je stesal in zvezal strešno 
konstrukcijo, ki še danes služi svojemu namenu. Odprli 
so svoj peskokop, betonirali na roke, brez vseh načrtov. 
Še danes se čudijo, kako jim je uspelo v kaosu, zelo, 
zelo mladim, tudi po obnovi ohraniti videz stare 
domačije. 
 

Hiša je bila brez dimnika, ker je imela »črno kuhinjo«. 
Lotili so se zidave novega. »Mojster« Janez Pečovnik in 
»vajenec« Franc Čulk sta problem dimnika, ki bi 
drugače zadel v špirovec rešila tako, da sta ga krivo 
pozidala, kar je še danes ena od atrakcij podstrešja. 
Toda ta stvaritev deluje. 
 

Spali so kakor kje in kakor kdo. Včasih na 
gospodarskem poslopju na mestu sedanjega kozolčka, 
naslednje leto na Šnepovem kozolcu ali pa kje zunaj. 
Odnehali niso. Nekoč jih je presenetil večdnevni dež. 
Stane Žilnik je imel strašen zobobol, bil je otečen kot 
polna luna. Ampak k zdravniku ni odšel, vse dni akcije 
je vztrajal z njimi. O organiziranju prehrane bi se lahko 
na dolgo in široko razpravljalo. Bolj ko ne so bili na 
meniju makaroni, kakšen golaž ali pa salame. S kruhom 
in mlekom jih je zalagala Krvavičnikova pokojna 
mama. Nekoč, ko so že nekaj dni delali na koči in bolj 
slabo jedli, se jim je »prikazala Marija« v podobah 
Pečovnikove Ane, Marjane in mame Berte iz Kaple z 
vedrom dunajskih zrezkov in škafom fižolove solate.  
 

Prvi sosed, Marjan Krvavčnik in njegov oče, ta dva sta 
jim bila vedno v veliko tehnično pomoč. Tudi ostali 
domačini so se jih navadili. Postali so pravi prijatelji, 
čeprav je bila razlika v letih povprečno štirideset let. V 
dolini so v začetku z nezaupanjem gledali kaj počnejo. 
Bolj, ko je hiška pričela dobivati obnovljeno podobo, to 
je seveda trajalo vse do otvoritve v letu 1980, bolj so se 
zanjo začeli zanimati tudi ostali. Veliko so jim pomagali 
tudi mizarji Ivan in Viki Rajovec, Edi Strouhal in Stane 
Pungartnik.  
 

Začeli so rosno mladi, sedaj so tisti pionirji, sicer še 
vedno mladi po srcu, že malce osiveli. Ta čas je minil, 
kot bi trenil, ostali so samo lepi spomini in vrsta 
anekdot. Kljub vsem tem delu na Zajčevi koči pa je bil v 
njih vedno prisoten pristen planinski duh in udeleževali 

so se številnih pohodov v visokogorje, sodelovali pri 
orientaciji in bili v tem zelo uspešni. Zato so v letu 1979 
tudi ustanovili lastno planinsko društvo. 
 

Ko letos mineva 30 let od ustanovitve društva, smo med 
proslavo svojemu namenu predali kozolec, ki stoji na 
mestu nekdanjega gospodarskega poslopja Zajčeve 
domačije. Da bi dobro služil, nam je v svojem nastopu 
zaželel tudi duhovnik Izidor Pečovnik – Dori, ki je z 
blagoslovom kozolca in koče zaključil uradni del 
prireditve. 
 

 
 
Toliko pozitivne energije, kot se je je v nedeljo, 5. julija, 
pretakalo na tem kraju, lahko obrodi samo še slajše 
sadove. Po dveh ali več desetletjih so se nekateri 
taborski pionirji-planinci ponovno srečali, se prijateljsko 
objeli in tu in tam je bilo videti kako orošeno oko. Vsi 
udeleženci so se pustili kulinarično razvajati ob zajčjih 
jedeh in specialitetah z žara, ob glasbi ansambla Polet in 
prijetnih ritmih Marka Semprimožnika. 
 

 
 
Hvala vsem udeležencem za čudovito preživet dan, poln 
pozitivne energije, hvala vsem sponzorjem, vsem 
»klamfarjem« in drugim darovalcem, posebej še 
gospodu Izidorju Pečovniku – Doriju, pa tudi Lovski 
družini Tabor, Društvu žena in deklet, Društvu 
podeželske mladine, koscem, nastopajočim, vsem 
delavcem na prireditvi, PGD Loke in pripravljalnemu 
odboru. Hvala vsem skupaj in vsakemu posebej, res ste 
se izkazali! 
 

Planinsko društvo Tabor 
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   Lovska družina Tabor 
 
 

prireja veliko meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje, 
 

ki bo v nedeljo, 2. avgusta 2009,  
s pričetkom ob 9. uri, na Lovski koči.  

 

 
 

Tekmovalci bodo tekmovali v disciplinah: 
 

glinasti golobi, tarča srnjaka, tarča gamsa in tarča bežečega merjasca. 
 
 

 
Po končanem tekmovanju vas bomo 

 z okusno pijačo in jedačo postregli taborski lovci ob zvokih  
 

ansambla Robija Zupana. 
 
 

Vabijo Vas taborski lovci! 
                                                                                    
 

 

 

 

 Človek potuje po svetu, da bi našel, kar potrebuje in se vrača domov, da to najde. (Moore) 
 
 

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. 


