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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 
 

Vroče poletje, vroča telesa, vroče noči, vroča kri… in vroče novice…
 
Pasja vročina naj bi se po napovedih zavlekla 
v avgust, tako da bo po grlu potrebno spustiti 
še kar nekaj kapljic tekočine, še bolje pa se je 
vanjo čim večkrat potopiti in se ohladiti.   
 
 

 
 

 
Kot zanimivost: v Rusiji na primer, naj bi 
delavci v uradih, če notranja temperatura 
preseže 32,5 stopinj,  prenehali z delom… Pa 
takšno priložnost smo imeli, nekoč davno, da 
postanemo del Velike Rusije... Aaaaah… 
 

Delo se kljub dopustom kopiči, ravno tako 
projekti. Glavnina investicij je bila načrtovana 
za drugo polovico leta, zato nam v teh dneh, 
ko marsikje potekajo dela na terenu, že 
pošteno teče pot po čelu. V glavnem zaradi 
vročine.  
 
 

 
Kljub temu gremo pozitivno, z veliko dobre 
energije in predanosti delu naprej.  
 

Zgleda, da se tudi naša slavna nadaljevanka 
počasi bliža h koncu, zato vsem tistim, ki ne 
živijo samo za danes: HVALA ZA VAŠO 
PODPORO! 
 

Zaradi vročine v uradu končujemo z delom, 
zato podrobnejše vsebine Novic tokrat ne 
navajamo. 
 
 

 
  
 

Vroč zgodnje avgustovski pozdrav! 
Tatjana & Saša  
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Lokalne volitve 2010 
Predsednik Državnega zbora je  23. julija 
2010, razpisal letošnje lokalne volitve, ki 
bodo 10. oktobra 2010.   

Na tokratnih lokalnih volitvah v občinske 
svete in rednih volitvah županov se bo volilo 
210 županov, v vseh občinah pa je skoraj 3400 
svetniških mest. Sicer pa bodo letošnje lokalne 
volitve že pete po vrsti. Prvič smo v 
samostojni Sloveniji v organe občin volili 
decembra 1994. 
 
SPLOŠNO 
 
Člani občinskega sveta in župan se volijo na 
podlagi splošne in enake volilne pravice na 
svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim 
glasovanjem. Pravico voliti in biti voljen za 
člana občinskega sveta ima vsak državljan 
Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja 
dopolnil 18 let starosti in mu ni odvzeta 
poslovna sposobnost. Pravico voliti župana 
ima vsak občan, ki ima volilno pravico pri 
volitvah v občinski svet. Pravico voliti in biti 
voljen za člana občinskega sveta imajo tudi 
državljani drugih držav EU s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji, medtem ko imajo 
tujci iz tretjih držav le aktivno volilno pravico, 
ne pa tudi pasivne. Ne eni ne drugi pa ne 
morejo kandidirati na županskih volitvah. 
 
Od 9. avgusta dalje bodo lahko volivci na 
Upravni enoti že oddajali glasove podpore 
posameznim neodvisnim kandidatom za 
župane ali občinske svetnike. Od tega 
datuma dalje pa bodo tudi po političnih 
strankah uradno stekli kandidacijski postopki 
za določitev kandidatov, ki so jih stranke 
večinoma že določile. Najpomembnejši datum 
za vse volitve je seveda rok za vložitev 
kandidature. Kandidature za člane občinskih 
svetov in za župana občine  morajo politične 
stranke in volivci vložiti najpozneje 25. dan 
pred dnem glasovanja (torej najpozneje do 
15. septembra do 19. ure). 

Volitve županov sicer potekajo po 
dvokrožnem večinskem načelu, medtem ko se  

 

volitve članov občinskih svetov izvajajo po 
enokrožnem večinskem ali proporcionalnem 
načelu. 

Ker občinski svet Občine Tabor šteje manj kot 
12 članov, se člani občinskega sveta volijo po 
enokrožnem večinskem načelu in so tako 
izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov.  
Lokalne volitve vodijo in izvajajo občinske 
volilne komisije. Določene naloge pri izvedbi 
lokalnih volitev pa opravlja tudi Republiška 
volilna komisija.  
 

VOLILNA KAMPANJA 

Uradna volilna kampanja se bo pričela 30 
dni pred glasovanjem, torej 10. septembra. 
Volilna kampanja kandidatov za županske 
volitve ter volitve v občinske svete bo trajala 
do 8. oktobra ob polnoči, ko nastopi volilni 
molk. Morebitni drugi krog županskih 
volitev razpisuje Republiška volilna 
komisija (RVK), in sicer najpozneje 21 dni 
po dnevu prvega kroga volitev. Drugi krog 
županskih volitev bi najverjetneje lahko 
izpeljali 31. oktobra. 

 

Pravila volilne kampanje so določena v 
Zakonu o volilni in referendumski kampanji, 
ki volilno kampanjo opredeljuje kot vse 
politične oglaševalske vsebine in druge oblike 
politične propagande, katerih namen je vplivati 
na odločanje volivcev pri glasovanju na 
volitvah.  
 
KOLEDAR VOLILNIH OPRAVIL 
 
9. avgust – začetek teka rokov za volilna 
opravila; začetek potrjevanja obrazcev 
podpore neodvisnim svetniškim in županskim 
kandidatom (na upravnih enotah); 
11. avgust – občine objavijo pogoje za 
pridobitev plakatnih mest; 
26. avgust – politične stranke in neodvisni 
kandidati morajo odpreti posebne račune za 
financiranje volilne kampanje;  
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10. september – pričetek volilne kampanje;  
15. september ob 19. uri – iztek roka za 
vložitev kandidatur pri občinskih volilnih 
komisijah;  
25. september – občine morajo volivce 
obvestiti, med katerimi kandidati bodo lahko 
izbirali v svoji volilni enoti;  
5. – 7. oktober – predčasno glasovanje;  
8. oktober ob polnoči – pričetek 
predvolilnega molka;  
10. oktober – dan glasovanja;  
24. ali 31. oktober – drugi krog lokalnih 
volitev 
 

Saša ZIDANŠEK OBREZA 
(povzeto po Obvestilu ZOS-a) 

_________________________________________ 
 

Obisk predstavnikov Zavoda RS  za 
šolstvo 

7. julija je župan Občine Tabor, gospod Vilko 
Jazbinšek, v sejni sobi občinske stavbe, sprejel 
predstavnike Zavoda RS  za šolstvo, Območne 
enote Celje. Prisotno je bilo tudi vodstvo šole 
JVIZ OŠ Vransko-Tabor ter Občinska uprava. 
 

 
 

V uvodnem govoru  je z veseljem seznanil, da 
bo po približno 43 letih v Taboru zopet začela 
delovati popolna – devetletna osnovna šola. 
Gre za investicijo, ki jo je pravzaprav 
nemogoče ovrednotiti, sploh z vidika 
nacionalnega interesa. Šola je in bo ostala 
osrednji kompleks naše lokalne skupnosti, ki 
že 12 let deluje kot samostojna občina. V 
preteklosti je bila prepoznavna pod nazivom 
Sveti Jurij ob Taboru, ali ljudsko: Šentjur. 
Danes je Tabor ena redkeje poseljenih lokalnih 
skupnosti z gostoto 46 prebivalcev/km² in šteje 
skupno približno 1.600 prebivalcev, 
razprostira pa se na površini 34 km². 
 

S  sosednjo Občino Vransko smo ustanovitelji 
skupnega Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda OŠ Vransko-Tabor, pod katerega 
okriljem deluje tudi POŠ Tabor in Vrtec 
Tabor. To pa je le ena izmed oblik sodelovanja 
med dvema občinama, ki tudi na drugih 
področjih poslovanja delujeta v sožitju; npr. 
skupna občinska uprava občin Tabor-Vransko 
na področju proračunskega računovodstva. 
 
Kar  deset let je minilo od ideje do realizacije, 
ko je v Taboru pred šestimi leti praktično iz 
enodružinske hiše  nastala moderna šestletna 
osnovna šola. Z  inovativnim pristopom pa 
smo v letu 2010 že v fazi realizacije  novega 
izziva – izgradnja prizidka k obstoječi POŠ za 
potrebe devetletne osnovne šole. 
 
Sprva je bilo načrtovano, da se prostorske 
kapacitete zagotovijo v okviru možnosti, ki jih 
nudi podstrešje šolske zgradbe, vendar se je 
izkazalo, da je novogradnja cenovno bistveno 
ugodnejša od adaptacije podstrešja. 
 
V letu 2008 se je Občina Tabor prijavila na 
razpis Ministrstva za šolstvo in šport, in sicer 
za sofinanciranje investicij na področju 
osnovnošolskega izobraževanja. V končnem 
izboru smo bili uvrščeni visoko, vendar 
projektne dokumentacije ni bilo možno 
zagotoviti v tako kratkem roku, kot ga je 
predpisalo Ministrstvo. 
 
Hkrati z gradnjo prizidka se bodo povečale 
tudi prostorske kapacitete vrtca in jedilnice. 
Število otrok v Vrtcu Tabor iz leta v leto 
narašča. V času odprtja novega vrtca pred 
šestimi leti, je bilo vanj vpisanih le 24 otrok, v 
prihodnjem šolskem letu pa jih je do danes 
vpisanih že čez 60, iz česar vidimo, da gre za 
cca. 150 % porast števila otrok v šestletnem 
obdobju. V Občini je trenutno v fazi 
poseljevanja 60 novih hiš, zato pričakujemo 
porast števila prebivalcev za cca. 100, na 
celoletnem letnem nivoju pa se bo rast  gibala 
v višini cca. 200 prebivalcev.  
 
Vrednost izgradnje prizidka, skupaj s širitvijo 
kapacitet jedilnice in vrtca, je približno enaka 
vrednosti letnega proračuna Občine, od katere 
je za investicije  namenjenih približno 25 %. 
Izračun torej pokaže, da bi bilo možno 
prizidek zagotoviti v obdobju štirih let, ob 
upoštevanju dejstva, da se v teh štirih letih ne 



 4

investira nikamor drugam  (vodovod, 
kanalizacija, ceste, javna razsvetljava…). 
 
Tudi iz naslova zadolževanja občine popolne 
devetletke ne bi bilo mogoče realizirati, ne 
glede na to, da  zadolžitev za t.i. javno 
infrastrukturo prinaša ljudem korist. 
Ministrstvo za finance predpisuje maksimalno 
višino zadolžitve občin v višini 8 % vrednosti 
letnega proračuna, kar v praksi v bistvu 
predstavlja nizek delež. Kadar teče beseda o 
prezadolženosti občin, podatki niso primerljivi 
z zadolženostjo firm oz. gospodarskih družb.  
 
Razvidno je, da Občina sredstev za uresničitev 
cilja devetletne OŠ ne  more črpati iz sredstev 
investicij niti iz naslova zadolževanja. Edina 
primerna rešitev je bila javno-zasebno 
partnerstvo. Pri tem konceptu je interes 
zasebnega partnerja (izvajalca) zaslužek, 
interes javnega partnerja (občine) pa javna 
korist. Vse rizike sklenjenega posla nosi 
zasebni partner, javni partner pa skrbi, da ni 
ogrožen javni interes. Ponudba zasebnega 
partnerja, s katerim smo sklenili pogodbo o 
javno-zasebnem partnerstvu, je bila ugodna, 
saj je njegov primarni cilj, glede na obstoječe 
stanje slovenske ekonomije, ohraniti 
poslovanje in ne želja po profitu. V našem 
primeru gre torej za pozitiven učinek recesije, 
ki je lokalni skupnosti prinesla finančno korist. 
 
V roku šestih mesecev bomo tako deležni šole 
na ključ,  z vso potrebno oz. pripadajočo 
opremo. Zasebnemu partnerju smo za obdobje 
dvajsetih let podelili stavbno pravico, ki bo po 
preteku obdobja prešla nazaj na Občino. 
Celoten posel je zavarovan z bančno garancijo. 
Uporabnina, ki jo bo zasebnemu partnerju 
plačevala Občina znaša cca. 72.000 EUR 
letno, ob upoštevanju dejstva, da hkrati odpade 
strošek šolskih prevozov in vzdrževanje 
matične šole Vransko. 
 
Pedagoški proces bo potekal kontinuirano in 
bo zagotovljen ne glede na roke izgradnje 
prizidka in ostalih kapacitet. Predvidoma pa 
naj bi se pouk v novih prostorih pričel odvijati 
po zimskih počitnicah. Zaenkrat naj bi POŠ 
Tabor poslovala v okviru skupnega Zavoda, 
praksa pa bo kasneje pokazala ali je smotrna  
ustanovitev samostojnega zavoda. 
 

Ob tej priložnosti je župan tudi poprosil 
predstavnike Zavoda za šolstvo, da v zvezi s 
predstavljenim projektom podajo pozitivno 
mnenje Ministrstvu za šolstvo in šport. Kraj 
bo pridobil popolnoma verificirano 
devetletno OŠ, hkrati pa bodo otroci zopet 
imeli možnost obdobje vzgoje in 
izobraževanja od vstopa v vrtec do 
zaključka OŠ preživljati v domačem kraju. 
 
S strani Zavoda za šolstvo, OE Celje, je 
prisotne nagovorila tudi gospa predstojnica, 
mag. Sonja Zajc, ki  je pozdravila edinstveno 
izkušnjo javno-zasebnega partnerstva za 
izgradnjo devetletne OŠ. 
 
Pozdravni govor je imela tudi ravnateljica 
JVIZ OŠ Vransko-Tabor, gospa Majda Pikl in 
pohvalila finančno vlaganje obeh občin 
ustanoviteljic v vzgojo in izobraževanje ter 
zagotavljanje ustreznih prostorskih in 
materialnih pogojev ter posluh za želje 
šolnikov glede opreme prostorov. 
V matično OŠ Vransko je bilo v tem šolskem 
letu vpisanih 330 otrok, v Vrtec Vransko 120 
otrok, v POŠ Tabor 77 otrok (v prihodnjem 
šolskem letu 81) ter v Vrtec Tabor 50 otrok (v 
prihodnjem šolskem letu preko 60). 
 
Najbolj perečo problematiko predstavlja 
pomanjkanje prostorskih kapacitet na matični 
šoli Vransko, saj se tudi v njihovi lokalni 
skupnosti odvijajo intenzivni procesi 
priseljevanja zaradi novogradenj. Rešitev 
vidijo v ustanovitvi devetletne POŠ Tabor, ki 
jo bodo obiskovali učenci domače občine in 
tako sprostili mesta za učence sosednje občine. 
 
V OŠ Vransko-Tabor je zaposlenih preko 90 
delavcev. POŠ Tabor je v primerjavi z matično 
OŠ popolnoma enakovredna po številu šolskih 
in izvenšolskih dejavnosti. Izobraževalni 
proces daje poudarek na maternem jeziku in 
tujih jezikih, spoznavanju in sprejemanju 
drugih kultur itd. Gojijo tudi vrednote in 
tradicijo eko šole (pridobljena eko zastava). 
Na mednarodnem področju preko skupnih 
projektov sodelujejo z Madžarsko in Turčijo. 
Predvsem pa dajejo poudarek na spoznavanju 
in zavestnem odnosu do domačega kraja ter 
skušajo zadovoljiti potrebe obeh lokalnih 
skupnosti, saj je osnovna šola, še posebno v 
manjših občinah, kulturni aktivator le-teh. 
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Celoten kader je pripravljen na nov izziv, ki je 
pred njimi – popolna devetletna OŠ v Taboru. 
Usklajevanje organizacijskih aktivnosti bo 
potekalo že v mesecu avgustu, vsi skupaj pa se 
bodo, po besedah gospe ravnateljice, s 
skupnimi močmi potrudili, da uspešno 
prikrmarijo v novo šolsko leto. 
 
Predstojnica, ga. Sonja Zajc, je potrdila, da je 
med Zavodom RS za šolstvo in OŠ Vransko-
Tabor vzpostavljeno izredno dobro 
sodelovanje ter da gre za priznano šolo v 
slovenskem okolju. Indikator tega so med 
drugim tudi množični obiski šolskih prireditev 
tako s strani staršev, županov in ostalih. 
Projekti, ki se jih loteva šola, gredo v korak s 
časom, posebno pa so veseli, da je v zadnjih 
letih poudarek na uvajanju drugega tujega 
jezika v izobraževalni proces. 
 
Svetovalci Zavoda so nepogrešljivi del učnega 
procesa, predvsem pa nudijo pomoč mladim 
učiteljem. Območje celjske enote Zavoda 
zajema teren od Solčave do Bistrice ob Sotli 
ter od Slovenskih Konjic do Radeč.  
 
Pozdravljajo odprto sodelovanje šol, predvsem 
pa želijo v praksi uspešno implementirati idejo 
v zvezi z uvajanjem drugega tujega jezika, ki 
so ga otroci deležni že v vrtcu, nato pa v veliki 
večini OŠ šele v četrtem razredu OŠ. Triletna 
luknja predstavlja veliko vrzel v znanju, kar pa 
na srečo ne moremo trditi za OŠ Vransko-
Tabor, saj obe lokalni skupnosti financirata 
zgodnje uvajanje drugega tujega jezika od 1. 
do 3. razreda OŠ, kar je pohvalilo tudi vodstvo 
OŠ. Ministrstvo prepusti tovrstno odločitev 
lokalnim skupnostim, zato je vse odvisno od 
posluha vodstva le-teh. Javno mnenje glede 
poudarka na maternem jeziku ali drugem 
tujem jeziku je deljeno. 
 
Ob tem je potrebno povedati, da Občina Tabor 
poleg projekta zgodnjega uvajanja drugega 
tujega jezika v OŠ, financira tudi teamsko 
poučevanje športne vzgoje, kjer gre za sočasno 
poučevanje razrednika in profesorja športne 
vzgoje. 
 
Vodstvo Zavoda RS za Šolstvo, OE Celje je 
naši lokalni skupnosti obljubilo vso podporo in 
pozitivno mnenje ter strokovne nasvete v zvezi 
z organizacijo devet letne OŠ Tabor. Zajčeva 
je še obrazložila, da svetovalci Zavoda 

obiščejo šole le na njihovo povabilo, nikakor 
pa ne več samoiniciativno, kot  je bila praksa v 
preteklosti. V svojem kolektivu imajo tudi 
svetovalko, ki v njihovo delo uspešno vnaša 
smernice nekaterih drugih držav, ki jih 
pridobiva preko mednarodnega udejstvovanja. 
Ugotavlja pa, da na področju izobraževanja 
manjka razvojnega načrtovanja in  strateških 
vizionarskih pogledov za prihodnost. 
 
Župan je vzporedno nanizal problematiko 
resornega Ministrstva in bank, ki jih je izredno 
težko prepričati v razvojni program, saj pod 
drobnogled vzamejo le poslovanje preteklih 
obdobij. Od Zavoda pričakuje, da aktivno 
odigra svojo vlogo pri svetovanju v projektu 
devet letne OŠ, saj je to model, ki daje 
racionalne efekte in naj bi bil hkrati tudi 
vzorčni model uvajanja popolne devetletke v 
drugih občinah. Srečanje je zaključil z mislijo, 
da je dobra priprava, pogum in kanček sreče 
zmagovalna kombinacija, ki mora obroditi 
pozitivne efekte. 
 
Sledil je ogled prostorov POŠ Tabor in 
nastajajočega gradbišča za potrebe izgradnje 
devet letne OŠ. Predstavniki Zavoda RS za 
šolstvo so obisk Občine Tabor zaključili z 
delovnim sestankom v prelepem ambientu 
Ribnika Lesjak. 
 

Saša Zidanšek Obreza 
_________________________________________ 
 

Odprto učno okolje 
 

Inovativno učno okolje je odprto, fleksibilno, 
prožno, podporno, prijazno, varno, zdravo, 
prostor, ki nudi dovolj možnosti za zasebnost 
in sodelovanje z drugimi (javnost), 
kooperativno, socialno razvojno. Učni prostor 
mora omogočati samouravnavanje učenja in 
tako poučevanje, ki nudi učencu razvoj 
predznanja. Spodbudno okolje mora učitelja 
informirati o aktualnem razvoju disciplin in 
metodologij (strategij) učenja in poučevanja.  
(Komljanc, 2007) 
 
Učenec je ima priložnost, da je  aktivno 
vključen v načrtovanje učenja in ima v učnem 
procesu aktivno vlogo. Učitelj je ves čas ob 
učencu, ga spodbuja in spremlja. Ob zaključku 
učnega procesa pa je dovolj časa za refleksijo 
in ureditev vtisov. Izražena je  kakovostna 
povratna informacija o učenju in dosežkih.  
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Učitelj  odpira nove priložnosti in promovira 
učenčevo ustvarjalnost. Številne drugačne 
priložnosti za učenje spodbujajo, da  učenje 
poteka sproščeno, igrivo in prežeto s smehom 
in dobro voljo. Učenec se  uči sam in v skupini 
ter ob podpori odraslega. 
 Odprto učno okolje  spodbujamo z/s:  

• izbiro raznovrstnih in učinkovitih 
metod učenja in poučevanja, ob 
upoštevanju posameznikovih potreb, 
zahtev in specifičnih zmožnosti, 

• posredovanjem novih priložnosti za 
učenje, 

• spodbujanjem motivacije za učenje v 
vseh pojavnih oblikah, 

• vpeljevanjem različnih oblik podpore 
pri spodbujanju kontinuitete 
vseživljenjskega učenja (osebni načrt 
za učenje, samouravnavanje učenja, 
osebna mapa dosežkov, priznanja za 
lastno učenje) 

• poukom, ki je vse bolj usmerjen  v 
sodelovalno smer, kjer se pomaga 
učencu razvijati njegove zmožnosti za 
učenje in samoregulacijo s pomočjo 

učenja različnih strategij pridobivanja 
znanja, 

• odmikom od  predmetnega k  
integrativnemu kurikula, 

• celostnim pristopom 
• uvajanjem problemskega pouka 
• rahljanjem klasičnega predmetnega 

sistema s fleksibilnimi 
organizacijskimi oblikami 

• izvajanjem kostruktivističnega  modela 
pouka 

• spodbujanjem divergentnega mišljenja,  
• samoregulacijo učenja 
• formativnim spremljanjem razvoja 

učenja 
• metodami inovativnih procesov 
 

Učitelj izbira taka učna okolja, kjer učenec 
samostojno raziskuje, spoznava, razvija ideje 
in premišljuje. 
  

mag. Sonja Zajc,  
predstojnica Zavoda RS za šolstvo, OE Celje 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Obvestilo 

SPREMEMBA CEN PROGRAMOV V OE VRTEC TABOR 
OD 1.7.2010 DALJE 

 
Na podlagi Sklepa o oblikovanju cen v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Vransko-Tabor, Vrtec 
Tabor (Sklep Občinskega sveta občine Tabor; 16. redna seja z dne 23.12.2008),   objavljenega v Uradnem 
listu RS št. 65/2009, ki določa, da se višine cen za programe Vrtca Tabor  na predlog JVZI OŠ Vransko-
Tabor oblikujejo dvakrat letno, v skladu z rastjo življenjskih stroškov, objavljamo  spremembe cen (2,8 % 
povišanje), ki nam jih je  8.7.2010 posredoval JVIZ OŠ Vransko-Tabor: 
 

 
PROGRAM VRTCA 

ekonomska cena do 
1.7.2010 

ekonomska cena 
od 1.7.2010 dalje 

cena živil/dan 
do 1.7.2010 

cena živil/dan 
od 1.7.2010 

dalje 
DNEVNI PROGRAM  
(6-9 ur in vsi obroki 
prehrane) 

    

1. starostno obdobje  
      (1-3 let) 

419,77 431,52 1,46 1,50 

2. starostno obdobje  
      (3-6 let) 

366,19 376,44 1,28 1,32 

 

POLDNEVNI PROGRAM
 

    

2. starostno obdobje 
      (3-6 let) 

348,36 358,11 1,21 1,24 

 

KOMBINIRAN 
ODDELEK 

 

    

 392,99 403,99 1,46 1,50 
 

       Saša Zidanšek Obreza



 7

O B I S K A L A    N A S    J E 

 
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod otročka:  
 

• 26. julija se je v porodnišnici Celje rodil 3.545 g težak in 52 cm velik deček MARTIN LUKA, 
staršema Julianni in Toniju Pihlarju 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: 
sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si . 
 

Saša Zidanšek Obreza

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________

 

Dvojčka 
 

Prijatelj ima kmetijo, pašnike, gozd, živino in me 
je prosil, če mu pridem pomagati cepiti drva. Ni 
problema! Pripraviva si orodje, traktor, pa tudi 
pijačo je potrebno imeti s sabo, pa naj bo to za 
motorno žago ali pa za sebe. 
 

Prijatelj gre s traktorjem po okoliški gozdni poti, 
jaz pa s pijačo (zase, ne za motorko) v vrečki po 
pašniku. Malo je bilo treba paziti zaradi 
električnega pastirja, ker so bile krave na paši. 
Skoraj sem bil že blizu gozda, ko slišim mukanje! 
Obrnem se nazaj in zagledam kravo, ki je pravkar 
povrgla! Vidim prijatelja s traktorjem in mu 
pričnem mahati. Ker je bil oddaljen, sem moral 
vpiti, zato je ugasnil traktor, da me je slišal. 
Razumel me je in se odpravil domov po 
samokolnico. Obrnem se, napravim nekaj korakov,  
 
pa zagledam še enega teleta! Kar dvignilo me je 
kvišku in skoraj sem zavriskal: »Dvojčka!«  
 

S samokolnico sva šla po teleta, ki sta bila še vsa 
mokra, zato ju je prijatelj pokril s starimi dekami. 
Ker je bila samokolnica velika, sva lahko oba 
teleta spravila v eno samokolnico. Jaz sem peljal, 
prijatelj pa je imel na skrbi mamo kravo! Srečno 
sva prišla do hleva, privezala bikca in teličko ter 
seveda mamo kravo. 
 

 

 
Dvojčka sta skoraj enaka, samo bikec ima bolj 
okroglo glavo in tisti, ki so ga videli, so razmišljali 
o podobnosti bikca in – osemenjevalca! (hahaha) 
 

TKSm 
_________________________________________ 

 
Ko ljubiš,  
ljubi! 
Ko sovražiš, 
sovraži! 
Ko tečeš z bosimi nogami po rosni travi,  
si misli, da tečeš tja, kamor si želiš! 
Ko plavaš kakor kamen, 
utoni! 
Ko hodiš počasi, se ustavi! 
Ko plešeš, utišaj orkester, ki te moti! 
Bodi takšna kot si – doma! 
Bodi dama,  
bodi ženska s pogledom,  
ki ubija! 
Bodi ti, ki – ne ljubi!!! 

TKsm 
_________________________________________ 
 
Veš, da ne moram biti tvoj! 
Pusti me pri miru,  
saj veš, da sem – bedak! 
Pusti me s tvojimi očmi! 
Pusti! 
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Tudi tvojega nasmeha nočem! 
Pusti! 
Ti dam dušo??? 
Vzemi jo!!! 
Ne bom prišel po njo, 
ne!! 

Prinesla jo boš s tvojimi lepimi rokami  
in s tvojimi nasmehi! 
Takrat bom vedel, da sem –  
mrtev! 
 

TKsm 

 

Košnja Šnepove košenice 2010 
 

 
 

V silnem tempu vsakdanjega življenja se vse 
premalokrat zavemo, kako se s tokom časa 
spreminjamo mi in narava okoli nas. Le malokdo 
opazi, kako si gozd v hribovskih predelih 
nezadržno jemlje nazaj tisto, kar so mu pred 
stoletji odvzeli naši predniki. In želja, da bi znotraj 
širnega prostranstva gozdov in travnikov pomagali 
ohranjati drobno košenico,  je nas, taborske lovce 
in planince vodila, ko smo pred  leti v dogovoru z 
lastniki in najemniki, prvič organizirali ročno 
košnjo Šnepove košenice. 
 

V okviru prireditve Zajčevi dnevi na Zajčevi koči 
smo letos že četrtič opravili sedaj že tradicionalno 
ročno košnjo Šnepove košenice. Udeleženci se 
sedaj po večini že dobro poznamo, kljub temu pa 
se nam na naše veselje vsako leto pridruži kakšen 
nov obraz. Letos se nas  je na gozdni jasi v 
neposredni bližini Zajčeve koče zbralo preko 20. 
Sami kleni kosci in tu pa tam kak senosek, kakor 
kosce imenujejo Gorenjci. Pred pričetkom dela nas 
je v imenu občine Tabor prijazno pozdravil 
podžupan občine Tabor, gospod Janko Drča in nam 
zaželel dobrodošlico. 
   

Po večini se je trava dobro rezala, le v moji redi so 
imele posamezne travne bilke, kljub trudu, po več 
življenj. Po stari slovenski navadi sem krivdo 
zvalil na orodje. Med značilni zvok nabrušenih 
kos, ki so rezale dišečo travo, so se mešali glasovi 
gledalcev ter vriski koscev ob navdušenju in 
spoznanju, da Šnepova košenica le ni tako velika. 
Za podporo in povrnitev moči so vneto skrbeli 
člani Zabrložnikove družine, članice Planinskega 
društva Tabor in članice Društva deklet in žena, za 
kar se jim ob tej priliki lepo zahvaljujemo. Po 

opravljenem delu smo, kot se spodobi, zapeli nekaj 
narodnih pesmi in se nato družno odpravili na 
Zajčevo kočo na odlično pripravljen srnjakov 
golaž. 
 
 
 

Po nekaterih podatkih se samo na področju 
Zasavskega hribovja zarašča preko 9000 ha 
nekdanjih travnikov, pašnikov in košenic. Še 
posebej slednje so zaradi svoje biotske raznolikosti 
in ohranjenosti pomemben življenjski prostor 
številnih ogroženih živalskih vrst in rastlin. 
Številne košenice so že izginile in z njimi del naše 
kulturne krajine, ki jo je klen hribovski človek 
oblikoval skozi stoletja, zato ima košnja Šnepove 
košenice, poleg druženja in prikaza ročne košnje, 
tudi simbolni pomen, da se tega dejstva zavedamo.  
 

Vsakoletno prijetno druženje na Šnepovi košenici 
počasi prerašča v zavezo, da se bomo tam srečevali 
tudi v prihodnje. Letošnje srečanje je prijazno 
podprla tudi občina Tabor, ki je poskrbela, da smo 
bili vsi udeleženci košnje dobro vidni in 
prepoznavni, za kar se županu občine Tabor, 
gospodu Vilku Jazbinšku lepo zahvaljujemo. 
Drugo leto pa se spet srečamo.  
 

 

 
Sam pri sebi razmišljam o novi kosi, pa da ne bo 
pomote, zagotovo bo brez motorja. 
 

Lovska družina Tabor 
Janez Černec 

_________________________________________       
 

Zajčevi dnevi  
Tudi letos smo prvi konec tedna v juliju na Zajčevi 
koči organizirali planinsko-kulinarično prireditev 
Zajčevi dnevi na Zajčevi koči. Članice Društva 
žena in deklet so pripravljale kunčje meso na več 
načinov, spekle pa so tudi slastne potice.  
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V nedeljo smo skupaj s taborskimi lovci obujali 
spomine na stare čase, ko je bilo po naših travnikih 
še videti ritmično premikanje koscev in slišati zvok 
brušenja kos. Ob priložnosti 30. obletnice otvoritve 
Zajčeve koče smo na koči odkrili označevalno 
tablo, ki z enakimi simboli označuje vse planinske 
postojanke po Sloveniji. 
 

Radi bi se zahvalili Društvu žena in deklet, Lovski 
družini Tabor in vsem Zaberložnikovim, ki ste pri 
Zajčevih dnevih prizadevno sodelovali. 
 

Planinsko društvo Tabor 
________________________________ 

 

Slavko je praznoval 90. rojstni dan 
Da je dobra volja v življenju res najboljša 
popotnica, s svojo vedrino in optimizmom 
potrjuje naš dolgoletni član, gospod Slavko 
Čuk iz Kaple. K društvu upokojencev Tabor je 
pristopil že leta 1981. Več let je bil tudi 
predsednik društva. Prav na dan praznovanja 
90. rojstnega dne smo ga člani društva in 
podžupan Občine Tabor obiskali. Ob polno 
obloženi mizi, ki mu jo je skrbno pripravila 
hčerka Darinka, nas je pričakal in iz njegovega 
veselega obraza je bilo razbrati, koliko zdravja 
in pozitivne energije  premore naš SLAVKO. 
Zaželeli smo mu še vrsto let tako polnega 
življenja.     

 
 

Društvo upokojencev Tabor  
Nada Žura 

_________________________________________ 
 

Čin, čin, čin, Drežnica… 
 

10. julija smo se odpravili v planinski tabor, ki 
je potekal v Drežniških Ravnah. Planinskega 
tabora se je udeležilo 69 mladih planincev in 
21 vodnikov iz PD Slivnica pri Celju, PD 
Luče, PD Ljubno ob Savinji in PD Tabor. Iz 
Planinskega društva Tabor smo se ga udeležili 
Irena, Anja, Tomaž, Sebastijan, Špela, Alenka, 
Primož ter naš mentor Peter.  
 

V taboru so nas razvrstili v skupine. Skupine 
so se imenovale po planinski opremi. V soboto 
so nas naši vodniki zelo presenetili z mini 
poletom z balonom. Z balonom smo se 
dvignili 50 m visoko in pod seboj videli cel 
planinski tabor. V celem tednu smo imeli osem 
pohodov. Eden izmed njih je bil tudi pohod na 
Krn, ki je visok 2244 metrov. Takrat, ko pa 
nismo imeli kakršnega koli izleta, smo imeli 
predavanja iz snovi planinske šole in različne 
igre, kvize… V ponedeljek smo imeli 
orientacijsko tekmovanje okoli Drežnice. Ker 
je bilo v sredo zelo vroče, smo se odpravili ob 
Nadižo na kopališče. Tam so nam naši 
prekrasni vodniki spekli čevapčiče in imeli 
smo piknik. 
 

 
 
Zadnja dva večera smo se imeli najboljše, ker 
nam je Aljaž igral na harmoniko in mi smo se 
zabavali, peli in plesali. Zadnji večer v taboru 
pa smo imeli krst za tiste, ki so bili na 
tovrstnem taboru prvič in izbor soške postrvi, 
smuča. Pri tej igri sta zmagala Primož in Katja. 
V petek so nas v taboru obiskali gasilci, ki so 
ohladili naša čela in nam pripravili blatno 
kopel: skoraj tako, kot na Rock Otočcu!  
 
V soboto, 17. julija, smo pospravili naše šotore 
in se razkrili v igrici Skriti prijatelj. Ampak, ko 
je prišel čas slovesa, so tekle solze, ker smo se 
imeli vsi radi. Skratka – imeli smo se 
NAJBOLJŠE! 
 

Irena in Špela 
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Zatiranje plevelov na strniščih 
 

V preteklih dneh je večina pridelovalcev že 
pospravila letošnji pridelek ječmena, ovsa in oljne 
ogrščice, žetev pšenice pa je v teku. 
  
Večina gospodarjev se po žetvi običajno še vedno 
odloči za preoravanje strnišč in setev strniščnih 
dosevkov, bodisi primernih za prehrano ljudi, 
živali ali za zeleno gnojenje. Ker ukrep setve 
strniščnih dosevkov ne more uspešno zatreti vseh 
trdovratnih, predvsem koreninskih plevelov na 
naših njivah, in ker po spravilu žit pogosto ostane 
še preveč njivskih površin neobdelanih in 
neposejanih ter se na njih kasneje bohoti plevel, ki 
bo služil kot vir okužbe v prihodnjih letih, je v 
podobnih primerih umestno razmisliti in se odločiti 
za kemično zatiranje teh plevelov. 
 
Ukrep zatiranja večletnih plevelov (slak, gabez, 
osat, plazeča pirnica, divji sirek, ščavje, trstika,…) 
na njivah ni poceni, vendar je pri pridelovanju 
krompirja, vrtnin, oljnih buč, sončnic ali pese 
včasih neizogiben, saj v teh kulturah s herbicidi 
zelo težko uspešno zatiramo trajne plevele. 
 
Po opravljeni žetvi žit oziroma oljne ogrščice z 
njive odstranimo slamo in plevele pustimo, da 
razvijejo dovolj listne mase, potrebne za dobro 
delovanje herbicidov. Za dobro delovanje 
herbicidov je najprimernejši čas za uporabo ko so 
pleveli visoki 10 do 20 cm, za zatiranje slaka pa je 
zaželjeno, da ta cveti. Paziti moramo, da pri tem 
enoletni pleveli še ne semenijo, kar se v tem času  
zgodi zelo hitro, saj cvetijo že čisto majhne rastline 
bele metlike, kostrebe, lobode, muhviča, 
rogovilčka, ščira,…, seme pa kali kmalu po 
cvetenju. Škropljenje opravimo v suhem in ne 
prevročem vremenu, uspeh zatiranja plevelov pa je 
boljši, če po tretiranju sledi obdobje hladnejšega 
vremena, saj pleveli ostanejo dlje časa zeleni in so 
sposobni z rastlinskimi sokovi prenesti herbicide v 
korenine. V primeru, da po tretiranju s herbicidi 
sledi obdobje višjih temperatur, lahko pričakujemo 
slabši uspeh pri zatiranju, saj v tem primeru zeleni 
deli rastlin in zgornji sloj korenin prehitro odmrejo 
in se do spodnjih slojev korenin prenese premalo 
aktivne snovi in pleveli ne odmrejo. Pri naslednjih 
obdelavah pa korenine teh plevelov iz spodnjih 
slojev tal prenesemo na površino in jih tako sami 
razmnožujemo naprej. 
 
Za zatiranje trdovratnih plevelov lahko uporabite 
pripravke na osnovi glifosata: 

Boom efekt, Bumerang, Bumex, Clinic 360 SL, 
Dominator ultra 360 SL, Plantella total 
(sredstvo uporabljamo z ročno škropilnico), 
Plantella total - R (sredstvo je že pripravljeno za 
neposredno uporabo), Roundup, Roundup 
energy, Roundup ultra ali Touchdown system 4 
(sredstvo že vsebuje močilo). Odmerek sredstva je 
odvisen predvsem od vrste plevela, ki ga želimo 
uničiti. Od širokolistnih plevelov sta težavnejša za 
zatiranje slak in robida, od ozkolistnih pa trstika in 
šar. Večini omenjenih sredstev je za boljše 
učinkovanje priporočljivo dodati močilo (klasična 
močila, lahko tudi urea ali apneni dušik). V tem 
primeru lahko odmerek herbicida zmanjšamo tudi 
za 20%. Poraba vode na hektar naj ne presega 200 
l/ha, v primeru zelo močne zapleveljenosti pa 
količino vode povečamo na 300-400 l/ha. Za 
zatiranje slaka, osata in drugih večletnih 
širokolistnih plevelov na strnišču lahko uporabimo 
tudi pripravek Banvel 480 S. Priporočljivo je, da 
pred uporabo tega sredstva plitvo preorjemo 
strnišče, počakamo, da plevel vzkali in nato 
tretiramo plevele. Globoko oranje pa opravimo tri 
tedne po tretiranju. Pozor - uporaba tega sredstva 
na strnišču je dovoljena le, če se na tretiranih 
površinah isto leto več ne sadi ali seje drugih 
kultur. 
 
Robido na njivah najuspešneje zatremo, če 
uporabimo višje odmerke prej navedenih sredstev, 
škropljenje pa opravimo na koncu avgusta oziroma 
prve dni v septembru, ko se rastlinski sokovi 
večinoma vračajo v korenine, kjer se kopičijo pred 
zimo. Pred uporabo omenjenih herbicidov  
dosledno preberite in upoštevajte navedbe na 
etiketi oziroma navodilo za uporabo! 
 
V primeru, da pričakujemo dež, tretiranje 
prestavimo za nekaj ur, saj vsaj 6 ur po tretiranju 
naj ne bi deževalo. Kljub temu, da nadzemna masa 
že prej kaže znake propadanja, šele po treh tednih 
večina rastlin odmre in aktivna snov razpade ter 
lahko začnemo z nadaljnjo obdelavo strnišča. 
Pomembno je, da pri škropljenju ne ostanejo 
nepoškropljeni pasovi, saj bodo v prihodnjih letih 
prav pleveli iz teh pasov izvor širjenja večletnih 
plevelov. Koreninske ostanke plevelov iz teh delov 
v kratkem času z obdelavo prenesemo na celotno 
njivo. Pri tretiranju zapleveljenih površin poskrbite 
za preprečevanje zanašanja sredstva na sosednje 
površine in po končanem tretiranju dobro operite 
škropilnico, da ne bo prišlo do poškodb na drugih 
gojenih rastlinah.  
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Za vse tiste, ki ste vključeni v program SKOP 
oz. KOP - ukrep Integrirana pridelava poljščin 
oziroma Integrirana pridelava vrtnin pa 
verjetno ne bo odveč opozorilo, da pred 
uporabo herbicidov za zatiranje trdovratnih 
plevelov na strniščih preglejte tehnološka 
navodila in uporabite le dovoljene pripravke in 
še te le v primeru, ko trajni pleveli (slak, osat, 
pirnica, sirek,…) zavzemajo več kot 20 % 
populacije vseh strniščnih  plevelov in da od 
žetve ni poteklo več kot 2 meseca. 
 

Iris Škerbot, univ.dipl.inž.agr. 
svetovalec specialist (za varstvo rastlin) 

_____________________________________ 
 

Občinska knjižnica Tabor 
Delovni čas: torek od 14. do 18. ure 

 
Prireditve v knjižnici Tabor: 

 

torek, 10. avgust 2010, ob 12.30  
počitniška ustvarjalna delavnica, 

 

torek, 17. avgust 2010, ob 18. uri  
pravljična ura s poustvarjanjem. 

 

Prisrčno vabljeni. 
Renata Novak 

_________________________________________ 
 

Zahvala 
 
Otroška nogometna šola, ki je izvedla od 1. do 
8. julija, »nogometni avtobus 2010« na 
Vranskem, se zahvaljuje Občini Tabor za 
pomoč pri izvedbi počitniškega nogometnega 
tabora. 
 

 
 

 
Marija Satler 

 

Odmev na Zmagovalci in poraženci 
 
Veseli nas, da ste se, župan, lotili javnega 
razkrivanja skrivnosti gradnje kanalizacije 
skozi  Ojstriško vas z dvema strankama, 
čeprav smo se pritožile tri stranke v tem 
famoznem postopku pridobivanja gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo primarnega voda skozi 
Ojstriško vas. Župan, imeli ste priložnost 
molčati in zadevo tiho in mirno pomesti pod 
preprogo, kot da se ni nič zgodilo. Ker pa temu 
ni bilo tako, vam želimo osvežiti spomin na 
aktivnosti za pridobivanje gradbenega 
dovoljenja za izgradnjo primarnega 
kanalizacijskega voda skozi Ojstriško vas. 
 
Res je, vsaka tekma ima zmagovalce in 
poražence in nobena tekma ni lahka, še 
posebno, če igrajo amaterji proti 
profesionalcem, ki so namazani z vsemi 
žavbami, triki in zvijačami.  
 
Župan, ker vam nikakor nismo mogli 
dopovedati, da igrate umazano igro, smo bili 
prisiljeni za nasvet vprašati sodnika na tej 
tekmi, to je Ministrstvo za okolje in prostor. 
Razsodba oz. odločba Ministrstva za okolje in 
prostor nikakor ni bila salomonska, saj vam je 
vendar le naložila, da v roku 30 dni dopolnite 
»napako, ker posameznim služnostnim 
pogodbam ni bila pripeta kopija trase 
kanalizacijskega sistema«. Zanima nas, zakaj 
niste te »napakice v postopku« odpravili in 
priložili kopijo trase?! Ali je mogoče nimate? 
Ali ste jo založili? Ali pa je krivda kje drugje. 
Resnica je samo ena, nimate je. To je 
ugotovilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor 
in kdo je sedaj kriv, da gremo zopet vse od 
začetka? In koliko bo ta napakica stala nas, 
občane? Ministrstvo za okolje in prostor vam 
je v odločbi poleg ostalih pomanjkljivosti in 
napak jasno napisalo, da obstaja dvom, ali se 
priložena overjena pogodba med lastniki 
zemljišč in občino sploh nanaša na isto traso in 
da je izdano gradbeno dovoljenje  nezakonito. 
 
Župan, upamo, da vam spomin seže v konec 
leta 2007, ko smo podpisovali Pogodbo o 
ustanovitvi stvarne služnostne pravice pri 
notarju Gabrilu v Žalcu in se odpovedali 
denarnemu nadomestilu in se strinjali s 
potekom trase za izgradnjo primarnega voda 
skozi Ojstriško vas. In po vaše, župan. A »glej 
ga, zlomka«, teh pogodb, podpisanih pri 
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notarju, za katere ste se osebno zavezali, da jih 
boste podpisali pri notarju in nam jih vročili,  
še do danes nismo dobili. Zakaj jih še nimamo, 
župan? Pred podpisom teh služnostnih pogodb 
smo vas ustno opozorili, da bodo pogodbe nične, v 
kolikor ne boste upoštevali služnostne odškodnine. 
Opozorilo je bilo posredovano dobronamerno v 
izogib nadaljnjim stroškom, vendar je naletelo na 
gluha ušesa, saj imajo zmagovalci očitno zmeraj 
prav. 
 
Dve leti kasneje pa zopet pripravite nove Pogodbe 
o ustanovitvi stvarne služnostne pravice in »glej 
ga, zlomka,« v njih je klavzula o služnostnih 
odškodninah in načrt o novi, boljši in ovinkasti 
trasi kanalizacije. Župan, razlogi za novo, 
ovinkasto traso so poznani samo vam, zanima nas 
samo, s kakšnim namenom in v čigavo korist je po 
vaše to idealna trasa, saj je več kot kristalno jasno, 
da bo takšna trasa bistveno dražja. Načrte za 
spremembo elaborata pa so vam naredili hišni 
projektanti verjetno gratis, glede na to, da so vam 
naredili že ogromno projektov, na katerih se nabira  
samo prah v občinskih omarah. 
 
Tudi te, nove, ažurirane pogodbe smo v dobri veri 
v iskrenost občinske uprave na lastne stroške 
podpisali pri notarju v Žalcu in se, tako kot vsi 
ostali, nismo odpovedali služnostnim 
odškodninam. Razlika od podpisa prejšnje 
pogodbe je bila samo v tem, da smo sedaj 
zahtevali, da najprej župan, vi podpišete pogodbo  
pri notarju Gabrilu, da se ne bi zopet zgodilo, da 
bomo ostali brez pogodbe, tako kot prejšnjič. 
Pogodbe smo podpisali in dobili fotokopijo trase 
kanalizacijskega voda, razen primer Wollrab, ki še 
te ni dobil. Ministrstvo za okolje in prostor pa je 
ugotovilo, da so bile pogodbe podpisane pred 
septembrom 2009, ko je bil izdelan projekt PGD. 
Župan, sprašujemo se, kakšne fotokopije trase ste 
nam dali, če ob podpisu pogodbe še ni bil izdelan 
projekt PGD? 
 
Spoštovani občani in krajani, verjetno se sprašujete 
kje in kaj se je sedaj zataknilo? V oči nas je zbodel 
način določanja služnostne odškodnine, zato smo o 
tem pisno obvestili občinsko upravo, in sicer, da je 
cenilec kmetijske stroke povsem neprimeren za 
cenitev služnostnih pravic za vse tiste, ki imajo 
stavbna zemljišča. Po letu dni na našo pisno 
pripombo na občinsko upravo vse do danes nismo 
dobili odgovora. Občinska uprava pa je kljub temu 
nadaljevala s pridobivanjem gradbenega  
dovoljenja za kanalizacijo in vse služnostne 
upravičence, ki imajo stavbno zemljišče, odpravila 
z mizerno odškodnino, kljub temu, da je občinska 
uprava vedela, da nam po zakonu pripada višja 
ocenjena odškodnina po cenilcu gradbene stroke.  
Vsi ostali, ki se nismo strinjali z načinom ocenitve 

zemljišča glede na stroko, smo bili v nadaljevanju 
postopka ignorirani oz. izključeni iz igre in na nas 
so se vrstili razni pritiski vse do trenutka, ko smo 
dobili v vednost gradbeno dovoljenje za 
kanalizacijski vod. 
 
Na izdajo gradbenega dovoljenja smo se pritožili, 
ker nam ni bilo omogočeno posredovati svojih 
pripomb v postopku. V  primeru Grobler, Križnik 
se je prvotna pot trase prestavila iz roba parcele 
predvidenih 2 metrov na 4 do 9 metrov v sredino 
parcele, kar pomeni, da na tej gradbeni parceli po 
novem ni možno graditi. Še večji absurd pa je v 
primeru Wollrab, saj med drugimi trasa 
kanalizacije poteka prav pod novozgrajeno hišo, 
kar pa je nesprejemljivo za lastnika. Župan, vemo, 
da je tudi takšen projekt tehnično izvedljiv, vendar 
kljub temu: ali se kdaj vprašate za stroške pri 
doseganju svojih ciljev?  
 
Župan, ko govorite o »sodobni demokraciji«, ki 
povzdiguje pravice posameznikov, verjetno 
govorite zase, saj je v tem primeru jasno, da ste 
večino udeležencev v postopku za izgradnjo 
primarnega voda skozi Ojstriško vas oropali 
demokracije, poleg tega pa ste sigurno lahko 
najsrečnejši občan občine Tabor, da imamo takšno 
»sodobno demokracijo«, ker v nasprotnem primeru 
bi življenje opazovali iz povsem drugačnega 
zornega kota. 
 
V vaši kolumni, župan, že iščete krivce za nastalo 
situacijo in ste jih že našli: to sta dve stranki in 
mogoče občinska uprava. Ne zatiskajmo si oči pred 
resnico, že ptički na veji čivkajo, da se na Občini 
Tabor dela izključno in samo po vašem diktatu, 
župan, tako da je vsak komentar odveč.  
 
Župan, bolje bi bilo, da se ne bi obremenjevali s 
poraženci in zmagovalci, vzemite si čas za občino 
in poskrbite za zakonitost, strokovnost, 
odgovornost, nezdružljivost, enakost, 
neoporečnost, pomoč, osebnost, gospodarnost… 
in Konjščica bo veliko hitreje čisti potok. 
 
Veliko zgodb je bilo o županih iz Butal že 
napisanih, če bi Fran Milčinski Ježek še živel, bi 
lahko še kakšno dodal. Izbiro naslova prepuščamo 
bralcem.  
 

Elica Grobler, Bogomir Križnik in Mark Wollrab 
 
 
 
 
 
 



 13

________________________________________________________________________________________________ 

Odmev na odmev 
 

Obsežen odgovor kot odmev na prispevek o 
zmagovalcih in poražencih v prejšnji številki 
našega občinskega glasila je dokaz, da je moj 
prispevek dosegel svoj cilj, saj so se oglasili 
posamezniki, ki se jih je vsebina o ekološkem 
problemu kanalizacije v Ojstriški vasi dotaknila z 
občutkom, seveda po njihovi oceni, da so v tej 
zgodbi zmagovalci. Smo torej vsi ostali poraženci? 
Čeprav ste me etiketirali za nedemokratičnega in 
diktatorskega župana, ste ravno na mojo pobudo, 
mislim seveda na moj prispevek, lahko 
demokratično izrazili vse svoje nestrinjanje s 
postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja za 
kanalizacijsko omrežje.  
 
Demokracija je spolzka stvar, kjer je tudi vam kar 
precej spodrsnilo, saj je iz vse vsebine vašega 
dopisa razbrati, da je župan projektiral, sestavljal 
služnostne pogodbe, pripravil odškodninske 
odločbe, se dogovarjal in pogajal s posamezniki ter 
nazadnje še izdal gradbeno dovoljenje, vmes pa 
vas je še nekajkrat nalagal. Tu pa ste me kar preveč 
povzdignili, saj nič od tega ne dela župan. Zato so 
vendar občinski uslužbenci, najeti projektanti, 
sodni cenilci, upravni delavci Upravne enote, ki 
izdajajo gradbena dovoljenja, vmes pa tudi veliko 
prostovoljcev, ki podpirajo prizadevanja za 
ustvarjanje boljših pogojev življenja v občini.  
 
In kaj potem sploh dela župan? Nastavi hrbet, da se 
vse eventualne nepravilnosti in tudi nerodnosti 
občinske uprave in zunanjih izvajalcev lomijo na 
njem, vmes pa seveda prevzema vse odgovornosti 
za resnične in neresnične navedbe, ki jih 
podpisniki prej omenjenega odmeva na moj 
prispevek navajajo v svojem dopisu. Res pa je, da 
se redno seznanjam s potekom vsakega projekta in 
da so me občinski uslužbenci opozarjali na tekočo 
problematiko, ki se je skupaj s projektantom in 
lastnikom posameznih zemljišč reševala tekoče. 
Kjer ni bilo doseženega soglasja, smo bili 
primorani spreminjati projekt do tiste faze, ko smo 
dosegli vsa soglasja in služnostne pravice.  
 
Navedbe piscev, da niso imeli možnosti 
sodelovanja mi niso jasne, saj so s podpisom 
soglasij in služnostnih pogodb soglašali s 
projektom, dejansko pa so izrabili »svojo moč« v 
zadnji fazi pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, 
ki jo omogoča zakonodaja. Njihova pritožba na 
pravnomočnost se je nanašala izključno na zasebni 
interes, ki se je nanašal na visoke odškodninske 
zahtevke za »bodočo škodo« na njihovih 

zemljiščih. In če bi župan pristal na njihove 
nenormalno visoke odškodninske zahtevke in vso 
zadevo »pometel pod preprogo«, kot so se na 
začetku svojega dopisa izjasnili, bi bil po njihovo 
dober, demokratičen, strokoven, gospodaren in 
celo osebnosten!? Tako se torej razume 
demokracija v glavah piscev oziroma avtorja 
odmevnega dopisa.  
 
Ne bom se spuščal v podrobne odgovore na očitane 
nepravilnosti občinskemu organu pri pridobivanju 
gradbenega dovoljenja, morda kdaj drugič, če bo 
potrebno. Ne morem pa mimo nekaterih njihovih 
trditev, ki kar kričijo po nepoznavanju in njihovi 
nezainteresiranosti za dejansko problematiko. 
Kako lahko trdijo, da ni znana trasa kanalizacije, 
saj je to vendar osnovni načrt gradbenega 
dovoljenja. Seveda, tega nihče sploh noče 
pogledati, saj jih zanima samo odškodnina in to za 
nekaj, kar jim škode ne povzroči. Kakšno škodo pa 
naj bi imeli podpisniki članka v  petmetrskem 
varovalnem pasu javnega dobra (vodotok) v 
katerem teče 4 metre globoko kanalizacijski vod, 
če v tem varovalnem pasu ni dovoljena gradnja 
objektov? Res pa je, da si je eden izmed 
podpisnikov prisvojil del javne poti in javnega 
vodotoka za izgradnjo lastnih nedovoljenih 
objektov in zdaj očita občini, da mu krati njegove 
demokratične pravice.  
 
Tudi očitki o nestrokovnosti cenitve niso 
utemeljeni, saj ne gre za nikakršne rušitve 
objektov, kjer bi morali ocenjevati gradbeni 
strokovnjaki. No, če sem dosleden, do rušitve bi 
sicer res moralo priti zaradi nezakonitega 
poseganja v javno dobro, vendar to je že druga 
zgodba, ki direktne povezave s kanalizacijo nima. 
 
Svoj odmev na odmev bom vendarle zaključil z 
ugotovitvijo, da je velika večina  občanov Ojstriške 
vasi korektno sodelovala v tem projektu brez 
kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov, za kar se 
jim zahvaljujem. Projekt bo zagotovo uspel, ker 
mora. Gre za zaščito narave, ki je naša mati in 
pogoj preživetja.  
 
Tisti pa, ki ste izrazili gnev nad županovo 
nedemokratičnostjo in nepoštenostjo, vedite, da 
mirno spim, knjigo z župani iz Butal pa si boste 
morali spisati kar sami. 
 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
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UPI – ljudska univerza Žalec vabi v 
BREZPLAČNO POLETNO JEZIKOVNO ŠOLO 

za učence 8. in 9. razreda OŠ 
23. 8. 2010 – 27. 8. 2010 

☺ tečaj angleškega jezika z native speakerjem in slovenskim učiteljem angleščine  
☺ digitalna fotografija 
☺ ustvarjalne delavnice 
☺ mini tečaj tenisa, rolanja, judo in še… 

 

Za vključitev v poletno jezikovno šolo, ki bo potekala v prostorih UPI Žalec, se 
plača le prispevek za malico in kosilo v znesku 22,00 EUR.  
 

Prijavite se lahko do 18. 8. 2010 na elektronskem naslovu splosni.tecaji@upi.si . 
 

Pri prijavi navedite svoje kontaktne podatke (ime, naslov in telefonsko številko). 
 

Več informacij o poletni jezikovni šoli najdete na www.upi.si . 
 

 

Poletna jezikovna šola je del družinskega centra UPI Žalec, ki je sofinanciran s 
strani Ministrstva RS za delo, družino in socialne zadeve. 

 

 
 

BIORESONANCA 
 

Lilijana Knez, s.p. 
vabi 

na predavanje na temo bioenergija in bioresonanca 
v Domu krajanov, društveni prostor,  

v sredo, 11. avgusta 2010, ob 17. uri. 
 

Teme predavanja: 
kaj bioenergija sploh je, kako z njo priti do zdravja, kako si sam pomagati z bioenergijo, kako misel 

vpliva na naše življenje, vpliv gibanja in prehrane v našem življenju, kaj je bioresonanca. 
 

Po predavanju bo terapevtka opravila individualne razgovore s tistimi,  ki bodo to želeli. 
Lilijana Knez 

 

KMEČKA TRŽNICA V TABORU, 
se bo odvijala 

v nedeljo, 29. avgusta 2010, 
od 8. ure dalje, 

na parkirišču župnijske stavbe. 
                                             Vabi vas 

                                                                                                           Čebelarsko društvo Tabor. 

 

 Prijazne besede so lahko kratke in enostavne, njihov odmev pa je neskončen. (mati Tereza) 
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. 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. 


