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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 
      

 
 

 

 
»Grozdek vriska in zori, se trgatve veseli...« 
Nekako takole gre pesmica, ki jo bodo otroci 
vrtcev deklamirali v mesecu oktobru, ob 
prihodu tetke »Jeseni«. Kljub nalivom, ki so v 
septembru prizadeli tudi našo občino in 
povzročili kar nekaj gmotne škode, se ljudje 
pripravljajo na trgatev, pobiranje letine in vse, 
kar sodi k veseli jeseni. 
 
 

Ne moremo tudi mimo najpomembnejšega 
dogodka, ki je pred nami – lokalnih volitev. 
Kandidati za županske stolčke so znani, prav 
tako tudi kandidati za člane občinskega sveta. 
Naj se torej zgodi volja volivcev, ki bodo 
izkoristili svojo volilno pravico,  pravico 
odraslega državljana demokratične države.  In, 
če niste vedeli, je bila v mesecu aprilu  
letošnjega leta 20. obletnica prvih povojnih 
demokratičnih volitev v Sloveniji… 
 

Zdaj pa postavite na mizo pehar bučk, liter »ta 
sladkega« izpod preše in k branju 
najzanimivejšega časopisa izpod Krvavice, ki 
prinaša novice, vroče in slastne kot taborske 
potratne potice!  
 

 
 

Saša & Tatjana 
 
 

  

    sseepptteemmbbeerr  

 št. 

  9/VIII 
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Kam le čas beži ? 
 
Spoštovane občanke in občani Občine Tabor, 
zavrtelo se je še eno kolo mandata župana in 
občinskega sveta. Povsem normalno je, da vsakdo 
po svojih občutkih ocenjuje uspešnost občinskega 
vodstva v preteklem mandatu, moja osebna ocena 
je vsekakor pozitivna. Veliko se je postorilo na 
urejanju cestne infrastrukture in varovanja okolja z 
izgradnjo dveh manjših čistilnih naprav (Plankov 
log, naselje Kresnica). V zaključni fazi pa je tudi 
projektna dokumentacija z gradbenim dovoljenjem 
za izgradnjo centralne čistilne naprave in 
kanalizacije za področje Tabora in Ojstriške vasi 
ter idejna rešitev za ostala poselitvena področja 
celotne občine. Uspešno se izvaja tudi poselitvena 
politika, saj je povečevanje prebivalstva osnova za 
delovanje majhne lokalne samouprave. Predvsem 
pa sem vesel, da se je končno vzpostavilo 
ravnovesje v nataliteti prebivalstva. Število 
novorojenih otrok je končno doseglo število umrlih 
in zadnja leta se v Taboru rodi za krepek razred 
otrok in le stežka razumem mnenje nekaterih, tudi 
v sestavu občinskega sveta, da je nova šola zgolj 
županov spomenik. Vsekakor je izgradnja popolne 
osnovne šole, ki bo zaključena do konca letošnjega 
leta, dosežek, o katerem pred osmimi leti, ko sem 
pričel prvi mandat, še sanjati nismo upali. 
 
Priznam, vsega tudi nismo mogli postoriti, saj je 
splošna svetovna kriza močno vplivala na možnosti 
financiranja občin, črpanje evropskih sredstev pa 
temelji tudi na krepki lastni udeležbi. Vsekakor pa 

je vredno poudariti, da so praktično že pripravljeni 
projekti za naslednje mandatno obdobje, kar 
omogoča razvojno kontinuiteto občine. Končno se 
tudi vsi kandidati za župana občine Tabor v svojih 
predvolilnih programih navezujejo na obstoječi 
razvojni program sedanjega občinskega vodstva. 
To dokazuje, da so zadeve vendarle nastavljene 
pravilno in da se mi dosežkov svojih dveh 
mandatov vodenja občine ni potrebno sramovati. 
 
Predvsem pa sem ponosen, da sem pri svojih 
načrtih imel stalno podporo večine sestava 
Občinskega sveta iz vrst Ljudske stranke in 
neodvisnega svetnika ter da so mi sledili tudi 
zaposleni v občinski upravi, kar je vzdrževalo 
stalno pozitivno klimo v naših medsebojnih 
odnosih. Vsem se iskreno zahvaljujem in želim, da 
tudi v novem mandatnem obdobju aktivno delujejo 
v lokalni samoupravi, kajti pridobljene izkušnje so 
največji kapital življenjske fakultete. 
 
V zaključku pa velja zahvala tudi vam, spoštovane 
občanke in občani, za vaš prispevek v dobrih 
medsebojnih odnosih, strpnosti drug do drugega, 
za vse nasmehe in stiske rok. Vsak izmed vas je 
del prijetne družbe, za katero se je vredno vedno 
znova potruditi. 
 

Vas vse lepo pozdravlja vaš župan  
Vilko Jazbinšek. 

 
________________________________________________________________________________

 

Obvestilo o popisu in ocenitvi škode na stvareh zaradi posledic poplav 
 
Občanke in občane, ki so v zadnjih poplavah utrpeli škodo na objektih in zemljiščih obveščamo, da je 
Občina Tabor prejela sklep od Uprave za zaščito in reševanje o popisu škode na stvareh.  
Oškodovanci naj dvignejo vloge na Občini Tabor in izpolnjene  vloge vrnejo na Občino Tabor najkasneje do 
10. oktobra 2010.  
Komisija za popis škode bo vloge pregledala in opravila ogled, zato oškodovance naprošamo in opozarjamo, 
da realno popišejo poškodbe, saj se obeta kontrola s strani Komisije MORS - Uprave RS za zaščito in 
reševanje. 
Oškodovance opozarjamo, da v razpredelnico 4 vpišejo nastale poškodbe na objektih, pri tem pa uporabljajo 
šifrant (tipična skupina - del šifrant B), ki ga najdejo na spletni strani 
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os1.htm.  

V primeru morebitnih nejasnosti lahko za informacije pokličete na tel. 03 705 70 88, 040 490 711.  
Vid Poznič 
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O B I S K A L A    N A S    J E 

  
 
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod otročka:  

 

• 3. septembra se je v porodnišnici Celje rodila 4.045 g težka in 54 cm velika deklica Nika, 
staršema Barbari Topovšek in Igorju Matjanu iz Tabora. 

 
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. 
 

                                                                                                                                                   Tatjana Kovče 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Javna razgrnitev predlogov modelov 
vrednotenja nepremičnin 

Obvestilo lastnikom nepremičnin 
 
Geodetska uprava Republike Slovenije 
(GURS) v letošnjem letu v skladu z Zakonom 
o množičnem vrednotenju nepremičnin 
(ZMVN, Ur.l. RS, št. 50/06) izvaja poskusni 
izračun vrednosti nepremičnin. Zakon med 
drugim tudi nalaga, da GURS vsem lastnikom 
nepremičnin posreduje obvestilo o poskusnem 
izračunu vrednosti nepremičnin, istočasno pa 
pozove občine, da za 45 dni javno razgrnejo 

predlog modelov vrednotenja nepremičnin, na 
krajevno običajen način. 
 

Gradivo, ki ga sestavljajo predlogi modelov 
vrednotenja nepremičnin za območje 
posamezne občine, za vsako posamezno 
skupino istovrstnih nepremičnin, je na vpogled 
v prostorih Občinske uprave občine Tabor, v 
času poslovanja občine, in sicer od 4. oktobra 
2010 do 17. novembra 2010.  
 

Predlogi modelov vrednotenja nepremičnin in 
ostale informacije so dostopni tudi na spletnem 
naslovu www.obvescanje.si .  

 

Saša Zidanšek Obreza 
________________________________________________________________________________

 

O B V E S T I L O 
 
 
• 10. oktober 2010, od 7. do 19. ure: SPLOŠNO GLASOVANJE  

 na VOLIŠČIH: 
       - 184001: Dom krajanov Tabor, 
       - 184002: Gasilski dom Kapla, 
       - 184003: Gasilski dom Loke, 
 
• 6. oktober 2010, od 9. do 19. ure: PREDČASNO GLASOVANJE  
      na sedežu Občine Tabor (sejna soba) 
 
Volivci naj na volišče prinesejo veljavni osebni dokument zaradi identifikacije! 
 

                                                                                                  tajnica OVK 
Saša Zidanšek Obreza  
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R A Z G L A S 
 
Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB3, Ur.l. RS, št. 94/07 ZLV 
UPB3 in 45/08) in  61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 109/06),  
Volilna komisija Občine Tabor objavlja 
 

S E Z N A M 
KANDIDATOV ZA VOLITVE  ŽUPANA OBČINE TABOR 

 
Kandidati so: 

 
1. VIDA SLAKAN,   rojena 20. 7. 1958,  Tabor 18 e, 3304 Tabor, gimnazijska maturantka 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 

 

2. ANDREJ NATEK,  rojen 18. 11. 1950, Črni Vrh 27, 3304 Tabor, univerzitetni diplomirani 
ekonomist 
Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 
 

3. ANTON GRŽINA, rojen 21. 7. 1953, Tabor 51, 3304 Tabor, univerzitetni diplomirani 
ekonomist  
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 

4. LUDVIK MIKLAVC,  rojen 12.06.1957, Ojstriška vas 16, 3304 Tabor, diplomirani ekonomist 
Predlagatelj: JOŽICA KOVAČ IN SKUPINA VOLIVCEV 
 

5. VILKO JAZBINŠEK,  rojen: 6. 2. 1952,  Miklavž pri Taboru 8 a, 3304 Tabor, univerzitetni 
diplomirani inženir strojništva 
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
 

Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra  2010.  
 
Š tev i lka :  0400-1-1 /2010  
Da tum:    22 .  9 .  2010   

Vol i lna  komis i j a  Obč ine  Tabor  
                                                                  PREDSEDNICA 

                                                                      Ka ta r ina  Bande l ,  l . r .   
_________________________________________________________________    
 

R A Z G L A S 
 

Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB3, Ur.l. RS, št. 94/07 ZLV 
UPB3 in 45/08) in  61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 109/06),  
Volilna komisija Občine Tabor objavlja 
 

S E Z N A M 
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR  

NA LOKALNIH VOLITVAH 10. OKTOBRA 2010 
 
Volilna enota 1: TABOR 
 
KANDIDATI SO: 
 

1. MARJETA RAK JEZERNIK, rojena 30. 4. 1984,  Tabor 12 d, 3304 Tabor, turistični tehnik 
Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

2. ALI KHODARY,  rojen 1. 1. 1950, Tabor 15, 3304 Tabor, diplomirani ekonomist 
Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 
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3. IVAN LUKMAN, rojen 13. 1. 1960, Tabor 22, 3304 Tabor, kmetijski tehnik 
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

4. GAŠPER JUHART, rojen 27. 6. 1984, Tabor 39 a, 3304 Tabor,  računalniški tehnik 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 

 

5. SAŠA SIRŠE, rojena: 10. 10. 1988, Tabor 41, 3304 Tabor, gimnazijska maturantka 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 

 

6. DAVID GOJZNIKAR,  rojen: 22. 3. 1978, Tabor 10, 3304 Tabor, strojni tehnik 
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

7. IDA ATELŠEK PETRIČ, rojena: 29. 10. 1952, Tabor 23 a, 3304 Tabor, gostinski tehnik 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 

8. JERNEJ LUKMAN, rojen: 14. 7. 1968,  Tabor 6 a, 3304 Tabor,  inženir elektro energetike 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 
 
Voli se dva (2) člana občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010. 
 
Š tev i lka :  04001-1 /2010  
Da tum:    22 .  9 .  2010  
 

Vol i lna  komis i j a  Obč ine  Tabor  
                                                                    PREDSEDNICA 

                                                                      Ka ta r ina  Bande l ,  l . r .     
_________________________________________________________________  
 

R A Z G L A S 
 

Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB3, Ur.l. RS, št. 94/07 ZLV 
UPB3 in 45/08) in  61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 109/06),  
Volilna komisija Občine Tabor objavlja 
 

 
S E Z N A M 

KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR  NA 
LOKALNIH VOLITVAH 10. OKTOBRA 2010 

 
Volilna enota 2: OJSTRIŠKA VAS 
 
KANDIDATI SO: 
 

1. ANA PODBREGAR, rojena 9. 8. 1958, Ojstriška vas 47, 3304 Tabor, ekonomski tehnik 
Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

2. MARJANA PUSTOSLEMŠEK, rojena 21. 1. 1967, Ojstriška vas 45, 3304 Tabor, ekonomski 
tehnik 
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

3. MATEJ CESTNIK, rojen 1. 9. 1987,  Ojstriška vas 57, 3304 Tabor, elektrotehnik elektronik 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 

 

4. DRAGO VRANIČ, rojen 15. 5. 1957, Ojstriška vas 18, 3304 Tabor, strojni ključavničar 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 
 

Voli se eden (1) član občinskega sveta. 
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Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010. 
 
š t ev i lka :  04001-2 /2010  
da tum:    22 .  9 .  2010  

Vol i lna  komis i j a  Obč ine  Tabor  
                                                                    PREDSEDNICA 

                                                                      Ka ta r ina  Bande l ,  l . r .    
_________________________________________________________________   
 
 

R A Z G L A S 
 

Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB3, Ur.l. RS, št. 94/07 ZLV 
UPB3 in 45/08) in  61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 109/06),  
Volilna komisija Občine Tabor objavlja 
 

S E Z N A M 
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR  NA 

LOKALNIH VOLITVAH 10. OKTOBRA 2010 
 
Volilna enota 3: KAPLA 
 
KANDIDATI SO: 
 
1. JANKO DRČA, rojen 13. 5. 1958,  Kapla 36, 3304 Tabor, inženir strojništva 
Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

2. BRANKO PETEK, rojen 9. 4. 1974, Kapla 41, 3304 Tabor, strojni tehnik 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 

3. FRANCI SKOK, rojen 26. 8. 1984,  Kapla 1, 3304 Tabor, strojni tehnik 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 

 
Voli se eden (1) član občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010. 
 

Š tev i lka :  04001-3 /2010  
Da tum:    22 .  9 .2010  

 
Vol i lna  komis i j a  Obč ine  Tabor  

                                                                    PREDSEDNICA 
                                                                      Ka ta r ina  Bande l ,  l . r .   

_________________________________________________________________   
 
 

R A Z G L A S 
 

Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB3, Ur.l. RS, št. 94/07 ZLV 
UPB3 in 45/08) in  61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 109/06),  
Volilna komisija Občine Tabor  objavlja 
 

S E Z N A M 
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR  NA 

LOKALNIH VOLITVAH 10. OKTOBRA 2010 
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Volilna enota 4: PONDOR 
 
KANDIDATI SO: 
 
1. MATEJ DEMŠAR,  rojen 22. 4. 1972, Pondor 27, 3304 Tabor, univerzitetni diplomirani 
inženir gozdarstva 
Predlagatelj:LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

 

2. MARIJA BEC, rojena 2. 9. 1970, Pondor 23 b, 3304 Tabor, diplomirana medicinska sestra 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 

3. TANJA JELEN, rojena 30. 8. 1986,  Pondor 12, 3304 Tabor, turistični tehnik 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 
 

4. ANTON GROBLER, rojen 20. 4. 1957,  Pondor 8, 3304 Tabor, inženir strojništva 
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 
Voli se eden (1) član občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010. 
 
Š tev i lka :  04001-4 /2010  
Da tum:    22 .  9 .  2010  

 
 

Vo l i lna  komis i j a  Obč ine  Tabor  
                                                                    PREDSEDNICA 

                                                                      Ka ta r ina  Bande l ,  l . r .   
_________________________________________________________________  

 
 
 

R A Z G L A S 
 

Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB3, Ur.l. RS, št. 94/07 ZLV 
UPB3 in 45/08) in  61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 109/06),  
Volilna komisija Občine Tabor  objavlja 
 

S E Z N A M 
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR  NA 

LOKALNIH VOLITVAH 10. OKTOBRA 2010 
 
Volilna enota 5: MIKLAVŽ PRI TABORU 
 
KANDIDATI SO: 
 

1. mag. JOŽE CESTNIK, rojen 7. 10. 1972, Miklavž pri Taboru 47 a, 3304 Tabor, strokovnjak v 
javni upravi 
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

2. ROMAN BERGANT, rojen  4. 10. 1966, Miklavž pri Taboru 52, 3304 Tabor, strojni mehanik 
Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

 

3. ROMAN WEISS, rojen 16. 2 . 1971,  Miklavž pri Taboru 37, 3304 Tabor, cvetličar 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 
 
Voli se eden (1) član občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010. 
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Š tev i lka :  04001-5 /2010  
Da tum:    22 .  9 .  2010  

Vol i lna  komis i j a  Obč ine  Tabor  
                                                                    PREDSEDNICA 

                                                                      Ka ta r ina  Bande l ,  l . r .   
_________________________________________________________________  

 
 

R A Z G L A S  
 

Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB3, Ur.l. RS, št. 94/07 ZLV 
UPB3 in 45/08) in  61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 109/06),  
Volilna komisija Občine Tabor  objavlja 
 

S E Z N A M 
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR  NA 

LOKALNIH VOLITVAH 10. OKTOBRA 2010 
 
 
Volilna enota 6: LOKE 
 
KANDIDATI SO: 
 

1. JANEZ MAK, rojen 19. 12. 1963,  Loke 4, 3304 Tabor, avtomehanik 
Predlagatelj:SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

2. DAVORIN DRNOLŠEK, rojen  2. 10. 1987, Loke 24, 3304 Tabor, lesarski tehnik 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 

 

3. MIHAEL CENTRIH,   rojen 5. 1. 1986,  Loke 39, 3304 Tabor, univerzitetni diplomirani 
pravnik 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 
Voli se eden (1) član občinskega sveta. 
 
Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010. 
 
Š tev i lka :  04001-6 /2010  
Da tum:    22 .  9 .  2010  

 
 

Vol i lna  komis i j a  Obč ine  Tabor  
                                                                    PREDSEDNICA 

                                                                      Ka ta r ina  Bande l ,  l . r .   
_________________________________________________________________  
 
 

R A Z G L A S 
 

Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB3, Ur.l. RS, št. 94/07 ZLV 
UPB3 in 45/08) in  61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-UPB1, Ur.l. RS, št. 109/06),  
Volilna komisija Občine Tabor  objavlja 
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S E Z N A M 
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR  NA 

LOKALNIH VOLITVAH 10. OKTOBRA 2010 
 
 
Volilna enota 7: ČRNI VRH 
 
KANDIDATI SO: 
 
1. TOMAŽ SOPOTNIK, rojen 20. 3. 1984,  Črni Vrh 9, 3304 Tabor, avtomehanik, trgovec 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA 

 

2. ALEN KOVAČIČ, rojen  25. 3. 1986, Črni Vrh 34, 3304 Tabor, vrtnarski tehnik 
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

3. BOGDAN HRAŠAR, rojen 28. 3. 1972,  Črni Vrh 48, 3304 Tabor, kmetijski tehnik 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 
 

4. BOŠTJAN KREČA,  rojen 10. 1. 1973, Črni Vrh 28, 3304 Tabor, mizar 
Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 

 

5. IVAN BERGANT, rojen 23. 6. 1951, Črni Vrh 12, 3304 Tabor, kmetovalec 
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
 
Voli se eden (1) član občinskega sveta. 
 
Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010. 
 
Š tev i lka :  04001-7 /2010  
Da tum:    22 .  9 .  2010  

 
Vol i lna  komis i j a  Obč ine  Tabor  

                                                                    PREDSEDNICA 
                                                                      Ka ta r ina  Bande l ,  l . r .   

 
________________________________________________________________________________ 

 

Kapljica 
 

Gledal sem te  
v polni luni! 
Gledal sem te, ko je bil mlaj! 
Gledal sem te skozi celo leto, 
ne vem…zakaj? 
Bila si kapljica  
preveč 
v mojem kozarcu. 
Bila si kapljica preveč… 
v moji čaši vina! 
Sedaj te gledam  
od daleč 
in sedim na- invalidskem 
vozičku! 
 

Prometna nesreča-kapljice vina!!! 
 

TKSm 

Radostni spomini 
 
Vse si mi bila, vse! 
Ko sem slišala tvoj dih ob sebi, 
ko sem se zbudil, 
sem vedel, da si ti! 
 

Prebujajoče tvoje  
že oči mi povedo, da moram 
iti stran, 
da ne prinesem nesreče- tebi in-meni! 
Vse si mi bila, vse… 

TKSm 
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Remi ali neodločeno! 
 
Sploh ne vem, zakaj zahajam do prijatelja, ki ima 
kmetijo! Na kmetiji je potrebno delati, jaz pa tega 
nisem vedel! Poda mi roko (preveč močno za moje 
piščančje kosti)!  
 

Vpraša me, če bi kaj spil… Seveda bom! Dva deci! 
Prinese mi dva deci! Navadne vode! Zanalašč!! Pa 
še prav je imel! 
 

Rekel bi mu naj mi da vino, ali pivo! Prismeje se 
okrog voglov z dvema » krigloma«. Domačega 
vina! Kar smejalo se mu je okoli oči, ko je videl, 
da sem razumel njegovo šalo! 
 

Spijeva, se pogovoriva, kaj bi kdo delal, tedaj pa 
joj, joj!! Pes, ki je bil na dvorišču, leno je spal, 
plane kot strela in eksplodira proti hlevu! 
 

Kaj je to? 
Bil je domači petelin, bel, visok, »hud kot hudič«, 
lep! In ta petelin gre proti – psu! Napihne svoj vrat, 
skoči proti psu, ta pa ga lepo zagrabi za telo in če 
ne bi zavpil, bi bila sigurno zmaga na strani - psa! 
Življenje je lepo in… kruto!! 
 

Zahvaljujem se sponzorjem, ki so mi pomagali pri 
izdaji knjižice: Kulturnemu društvu Ivan Cankar 
Tabor, Anici, Janezu in Luku Podbregarju ter vsem 
ostalim, ki ne želijo biti imenovani! 
 

Hvala! 
Franci Šircelj, TKSm 

                            
Vrtec Tabor vabi 

 
Vrtec Tabor je v šolskem 
letu 2008/2009 pristopil k 
mednarodnemu projektu 
EKOŠOLA KOT NAČIN 

ŽIVLJENJA, saj smo želeli postati EKO 
VRTEC in si pridobiti svojo EKO ZASTAVO.  

 
Dve leti smo pridno delali, sedaj pa je prišel čas 
plačila. 
 

Vabimo Vas, da se nam pridružite na slavnostni 
prireditvi ob dvigu EKO ZASTAVE, ki bo v  

 
četrtek, 21. 10. 2010, ob 17. uri 

v Domu krajanov Tabor. 

 
Veseli bomo Vašega obiska. 

                                 Otroci in kolektiv Vrtca Tabor 
 
 

Prvi šolski dan za prvošolčke 
 
 

 
V sredo, 1. septembra 2010,  smo na podružnični 
šoli sprejeli novo generacijo 14 prvošolcev. Učenci 
višjih razredov so pripravili zanimiv program. S 
petjem, deklamiranjem, igranjem na instrumente in 
igrico o šoli so popestrili njihov prvi stik s šolo.  
 
Prvošolci so se veselili daril: rumene rutice, vrečke 
za copate, oranžne majice in brezplačnih revij. 
Izdelali so prikupnega medvedka iz igrice. Na 
koncu pa so se še posladkali s tortico in sokom. 
Želimo jim, da bi jim bilo v šoli vedno lepo. 
 

Silva Rizmal 
_________________________________________ 

 
Obvestilo 

 

Obveščamo vas, da bo pred šolo kontejner za papir 
od 27. 9. 2010 do 8. 10. 2010, od 8. do 14. ure. 
 

POŠ Tabor  
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Dan  brez  avtomobila 
 
 

V sredo, 22. septembra 2010, je bil svetovni dan 
brez avtomobila, zato smo se učenci OŠ Tabor 
odpravili  na športni dan - pohod v sončno 
naravo. Pohodniki smo se razdelili v dve skupini, 
mlajšo (1., 2.  in 3. razred ter starejšo (4., 5. in 6. 
razred). S sabo smo vzeli šolsko malico in se 
odpravili na pot. 
 

 

 

Starejše pohodnike je  pot  vodila iz Tabora proti 
Lokam. Pred Čulkovim mostom smo zavili na hrib. 
Cesta nas je vodila mimo novega naselja skozi 
gozd in nato po novi asfaltni cesti na reber, 
imenovano Vinogradi. V dolini smo zagledali s 
soncem obsijane Loke. Ko smo prispeli do 
kužnega znamenja, smo malicali in se odžejali. 
 

Nato smo krenili po makadamski cesti skozi gozd 
v dolino, v Loke. Sprehodili smo se do žage Lenko 
ter zavili do Ramšakove domačije, kjer smo videli 
čredo krav, prijaznega psa ter velik nasad lešnikov. 
Zopet smo malicali in počivali ter klepetaaali. 
 

Skrenili smo skozi gozd, mimo Lesjakove 
domačije. Na njivah je zorela koruza in na jablanah 
rdeča dišeča  jabolka. Bili je lep, sončen zadnji 
poletni dan. Polni energije smo se vrnili v šolo. 

                    
 Mladi literati:   Anja Vranič, 6. c, 

                                                     Nina Kreča, 6. c, 
                                                     Alja Cestnik, 5. c 

 

 

 
URNIK ŠPORTNE REKREACIJE: jesen-zima 2010-2011 

      

  
REKREACIJA 

ŽENSKE NOGOMET ODBOJKA KOŠARKA 
NAMIZNI 

TENIS 
PONEDELJEK         18. - 20. ure
TOREK       20. - 22. ure   
SREDA 19. - 21. ure         
ČETRTEK     20. - 21. ure     
PETEK         18. - 20. ure
SOBOTA           
NEDELJA   9.30 - 11. ure       
      
REKREACIJA ŽENSKE pričetek v mesecu novembru    
NOGOMET pričetek v mesecu oktobru    
ODBOJKA pričetek v mesecu oktobru    
KOŠARKA pričetek 21.9.2010    
NAMIZNI TENIS pričetek 24.9.2010    

________________________________________________________________________________________________ 
 

PGD Loke  
 

ORGANIZIRA PREGLED GASILNIH APARATOV 
 

v nedeljo, 17. 10. 2010 od 8. do 12. ure, v prostorih društva. 
 

Cena pregleda za aparat S 9 znaša 5,00 EUR. Možen bo tudi nakup novih gasilnikov. 
Prosimo, da prinesete svoje gasilnike na servis in s tem zagotovite brezhibno delovanje le teh.  

V primeru, da ga še nimate v hiši ali avtu, se lahko odločite za nakup novega, saj nikoli ne vemo  
kdaj in kje nas lahko preseneti ogenj. 

                                                                Vabljeni! 
Upravni odbor PGD Loke 
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Vabilo 
 

Obveščamo vse ljubitelje namiznega tenisa, da se 
je rekreacija pričela 27.9.2010 v telovadnici Doma 
krajanov, ob 18. uri.  

Termini: 
Vsak ponedeljek in petek od 18. do 20 ure. 

4.10.2010 namizni tenis odpade. 
 

Vse informacije dobite na tel.:  031/474-653. 
 

Vljudno vabljeni ! 
 

Športno društvo Partizan Tabor 
Stane Petrič 

_________________________________________ 
      

Ročna dela 
 

Ponovno vas vabim k 
druženju 

vsak četrtek, ob 18. uri,  
po 10. oktobru 2010,  

v  Domu krajanov Tabor v 
turistično pisarno. 

 

S seboj prinesite ročna dela                  
in dobro voljo. 

Informacije na številki: 03 5727 195. 
 

Pridružite se nam v čim večjem številu! 
 

Hermina Zorenč 
_________________________________________ 

 
Izlet Krajevne organizacije 

Združenja borcev za vrednote NOB 
 
V soboto, 11. septembra, ko se je na Šavnicah že 
svetlikalo jutranje sonce, smo se člani Krajevne 
organizacije Združenja borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja odpravili na izlet. 
Zbralo se nas je zelo lepo število in polni 
pričakovanja smo se odpravili na ogled ponovno 
odprte Partizanske bolnišnice Franja pri Cerknem 
in novega Planinskega muzeja v Mojstrani. 
 
Pot nas je naprej vodila po avtocesti od Vrhnike, 
potem pa po lokalni cesti skozi Napoleonov 
drevored do Logatca, kjer smo si privoščili prvi 
krajši postanek; nato smo pot nadaljevali skozi 
Godovič, Idrijo in Spodnjo Idrijo do Cerknega. 
Pred vhodom v sotesko Pasice nas je pričakal 
vodič iz Cerkljanskega muzeja. 
 

Predstavil nam je veliko zanimivih dogodkov, 
povezanih z gradnjo in delovanjem Partizanske 
bolnišnice Franja in jih umestil v okvire druge 
svetovne vojne, kot so jo doživljali na 
Cerkljanskem in tudi širše: »Druga svetovna vojna 
je bila ena najtežjih preizkušenj za človeštvo. Tudi 

Slovenci so se takrat kakor drugi svobodomiselni 
narodi organizirali v boju proti fašizmu in 
nacizmu. Posebnost slovenskega odporniškega 
gibanja so bile skrite bolnišnice. Gradili so jih v 
težko dostopnih gozdovih, prepadnih grapah in 
podzemnih jamah. Življenja so reševali v 
okoliščinah, ki si jih danes skoraj ne moremo 
predstavljati. Po kapitulaciji Italije, jeseni 1943, je 
dr. Viktor Volčjak po nasvetu domačina Janeza 
Peternelja s skupino borcev začel z izgradnjo nove 
bolnišnice v težko dostopni soteski Pasice v 
Dolenjih Novakih na Cerkljanskem. S predano 
pomočjo domačinov je gradnja potekala 
postopoma vse do konca vojne, ko se je na dnu 
globeli ob potoku Čerinščica stiskalo 14 lesenih 
barak in več pomožnih objektov. Že v času vojne so 
jo poimenovali po partizanski zdravnici dr. Franji 
Bojc Bidovec, ki jo je tudi največ časa vodila. V 
centralnem oddelku Franje, ki ga danes poznamo 
kot Partizansko bolnišnico Franja, se je zdravilo 
578 težjih ranjencev, v zunanjih oddelkih pa še 
okoli 300 lažjih. Med ranjenci so bili poleg 
Slovencev tudi pripadniki narodov iz nekdanjih 
Jugoslavije in Sovjetske zveze, Italijani, Poljaki, 
Francozi, dva Avstrijca ter dva Američana. 
 

Bolnišnica Franja je prvič začela delovati 23. 
decembra 1943, ko je prejela v oskrbo sedem 
ranjencev. Aprila 1944 so nemške patrulje prvič 
napadle bolnico, ranjenci in osebje so se umaknili, 
vendar se po le nekaj mesecih ponovno naselili. Po 
napadu je delovala vse do osvoboditve, čeprav je 
bila med tem (24. marca 1945) ponovno napadena. 
5. maja 1945 so ranjenci in osebje zapustili 
bolnišnico in sotesko - od tega časa dalje je služila 
kot zgodovinski spomenik in turistična znamenitost. 
Bolnišnica Franja je ena redkih dobro ohranjenih 
partizanskih bolnišnic iz časa 2. svetovne vojne v 
Sloveniji. Zasluge za nemoteno obratovanje 
bolnišnice gredo tudi vaščanom, ki so pomagali pri 
oskrbi s hrano, zdravili in sanitetnim materialom. 
Cerkljanske matere so sprva hranile tudi ranjence 
v bolnišnici in bolnišnično osebje, vendar so 
zaloge hrane na Cerkljanskem hitro pošle. Na 
pomoč so med drugimi priskočile tudi žene in 
dekleta iz Vipavske doline in za božič leta 1943 je 
bolnica prejela 1500 zavitkov z raznimi dobrinami. 
V enem so bile poleg dobrot tudi tople rokavice in 
pismo primorske matere: »Vem, da teh rokavic ne 
bo nosil moj sin, ki je tudi partizan, nič zato, njemu 
bo kakšna druga mama spletla še toplejše.« 
Nerazumljiva igra usode pa je hotela, da ja prav ta 
zavitek prejel ranjenec, ki so mu pred nekaj dnevi 
amputirali roko… Graditelji bolnišnice so sprva 
načrtovali le nekaj barak, izkazalo pa se je, da so 
bile potrebe oskrbe ranjencev mnogo večje. 
Ranjencem so pred potjo v bolnišnico zavezali oči, 
da bi kasneje ob morebitnem mučenju okupatorjev 
ne mogli izdati podatkov o lokaciji. Pot do 
bolnišnice je med vojno zaradi varnosti vodila po 
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potoku Čerinščica, ki teče skozi sotesko Pasice. 
Bolnišnico je sestavljalo več barak različnih 
velikosti in namembnosti. Poleg barak za ranjence 
so bile med drugim v bolnišnici tudi operacijsko 
soba, izolirnica, baraka za rentgen, soba za 
zdravnike, baraka za osebje, invalidski dom, 
skladišče za hrano, kuhinja, pralnica in kopalnica, 
mizarska delavnica in celo električna centrala 
(bolnišnica je v času delovanja proizvajala lastno 
električno energijo). 
 

Umrle so sprva pokopavali na vaškem 
pokopališču, zatem pa na levem bregu Čerinščice, 
tik pred vhodom v sotesko. Umrlim so v grob 
položili steklenico s podatki (ime, priimek, lahko 
tudi datum rojstva in smrti ter vzrok smrti). Po 
vojni so jih svojci prekopali na pokopališča v  
domačih krajih, tisti pa, ki svojcev niso več imeli, 
pa so pokopani v skupnem grobu na pokopališču v 
Cerknem. V bolnišnici so izdajali tudi svoje glasilo 
Bolniški list.«   
 

Partizanska bolnišnica Franja je po vojni postala 
simbol partizanskega gibanja in njegove razvejane 
ter izjemno dobro organizirane zdravstvene 
dejavnosti. Spomenik je bil po povodnji, ki ga je 
uničila septembra 2007, skoraj v celoti 
rekonstruiran in ponovno odprt šele maja letos. Na 
osnovi predhodno izdelanih načrtov in 
dokumentacije so bile obnovljene barake in 
pomožni objekti, izdelane kopije predmetov in 
pridobljeni nadomestni predmeti. Pri obnovi je 
delavce vodila želja, da bi v največji možni meri 
ohranili sporočilnost spomenika in njegovo 
simbolno vrednost. 
 

Partizanska bolnišnica Franja je kulturni spomenik 
državnega pomena, vpisana je na Poskusni seznam 
svetovne dediščine pri UNESCU in nosi Znak 
evropske dediščine. Kljub izgubi avtentične 
materialne dediščine ostaja simbol mednarodnega 
povezovanja in odpora, predvsem pa dragocen 
pomnik humanosti, plemenitosti in tovarištva. 
 
 

 

Kot zanimivost naj omenimo, da je bil aparat za 
rentgensko slikanje iz bolnišnice Franja po 
osvoboditvi še veliko let v uporabi na Vranskem. 
 

Po ogledu in okrepčilu smo se namenili preko 
prevala Kladje po Poljanski dolini mimo Škofje 
Loke in Kranja proti Mojstrani. V Mojstrani smo si 
ogledali popolnoma novozgrajen Slovenski 
planinski muzej, ki je bil odprt 7. avgusta letos. 
Najprej smo si v veliki dvorani, ki sprejme 60 
obiskovalcev, ogledali predstavitveni film, potem 
pa smo si ogledali celotno zbirko. Sprehod po 
muzeju je zasnovan tako, da si preteklost in 
sedanjost podajata roke. Zanimiva je bogata zbirka 
predmetov s pestro zgodovinsko pripovedjo, 
raznolikost fotografskega in arhivskega gradiva. 
Zgodba, ki smo jo doživljali med ogledom, nosi 
pomembni sporočili, in sicer: »Pot je pomembnejša 
kot cilj.« in »Vsaka pot je svoja zgodba.«. 
 

Na poti proti domu smo se ustavili v Gostilni pri 
Slavki v Podbrezju na poznem kosilu in se, 
podkrepljeni še s trojanskimi krofi, pozno zvečer 
vrnili v Tabor. Radi bi se zahvalili vsem 
udeležencem za prijetno vzdušje, Petru Kudru za 
spremljavo s harmoniko in šoferju Jožefu Bokalu 
za mojstrsko obvladovanje ostrih ovinkov.  
 

Sedanji in prihodnji rodovi bodo lahko bolj 
pogumno stopali negotovi prihodnosti naproti, če 
bodo ob spominu na partizanske borce in vse, ki so 
podpirali narodnoosvobodilni boj, krepili svojo 
samozavest, narodni ponos, ustvarjalnost, pogum, 
požrtvovalnost, tovarištvo, svobodoljubnost in 
rodoljubje. Dediščina narodnoosvobodilnega boja je 
veličastna, v njej je obilje vzornikov in vzornic, na 
katere se  lahko opira moralno oblikovanje sedanjih 
mladih, ki se z vojnimi strahotami srečujejo le na 
ekranih. Odgovornost vseh nas je, da ta dediščina ne 
zgori v zubljih sodobnega protipartizanskega 
požara. 
 

Zato ohranjajmo spoštljiv in hvaležen spomin na 
pogumna dejanja, na  borce in borke, aktiviste in 
aktivistke OF v Taboru in v celotni Sloveniji. 
Prizadevajmo si, da se ohranjajo vrednote, ki so jih 
povezovale in zaradi katerih so se žrtvovali; trudimo 
se, da se ob spoštovanju človeškega dostojanstva 
posameznika ohranita mir in sožitje med nami in 
povsod po svetu. 
 

S tovariškimi pozdravi! 
 

Združenje borcev za vrednote NOB Žalec 
Krajevna organizacija Tabor 
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______________________________________________________________________________

 
Ekipa, vredna zaupanja! 

 

                     
 

 
Skupni kandidat za župana: VILKO JAZBINŠEK (5) 

 
  

Volilna enota Lista kandidatov SDS Lista kandidatov SLS 
Tabor (št. 1) David Gojznikar (6) + podpora SLS (3) Ivan Lukman (3) 

Marjeta Rak Jezernik (1) 
Ojstriška vas (št. 2) Marjana Pustoslemšek – Slaparjeva (2) Ana Podbregar (1) 
Kapla (št. 3) podpora  SLS (1) Janko Drča (1) 
Pondor (št. 4) podpora SLS (4)  Anton Grobler (4) 
Miklavž (št. 5) podpora SLS (1) mag. Jože Cestnik (1) 
Loke (št. 6) podpora SLS (1) Janez Mak (1) 
Črni Vrh (št. 7) Alen Kovačič (2) Ivan Bergant (5) 
 
 
 

Zmagovalna kombinacija vsega doseženega je garancija za prihodnost Tabora! 
OO SDS Tabor 
OO SLS Tabor 

_______________________________________________________________________________________ 
 

          
 

V A B I L O 
 

na piknik ZA VSE LJUDI DOBRE VOLJE,  ki bo v nedeljo, 3. 10. 2010 
od 10. ure naprej na Lesjakovem ribniku (ob vsakem vremenu)!   

Matjažev Golaž, Podbojev cviček in Urhov kruh vam bodo stregli kandidati za občinski svet 
Občine Tabor: 

Alen, Marjana, David, trije Jankoti, Jože, Anica, Jani ter Marjeta. 
 

Vodja strežbe: kandidat za župana Vilko Jazbinšek 
 

Za zabavo so odgovorni: Slavko Podboj, Krjavelj, Ansambel Robija Zupana, Zakapane 
 

ZA DOBRO VOLJO STE ZADOLŽENI VI! 
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Kandidati za svetnike v občini Tabor po predlogu stranke LDS 
 
 

 
 
 
 

Roman Bergant,  
kandidat za svetnika v Miklavžu 
 

Sem oče dveh sinov, doma v Miklavžu in po poklicu strojni mehanik. Ker je delo 
občinskega svetnika odgovorno, časi težki in nepredviljdivi, je zadnji čas, da 
združimo svoje znanje in moči. Delal bom v Vašem, ne v svojem interesu, prednost 
pa dajem ureditvi cestnih povezav tudi v hribovskih, težko dostopnih območjih. Tudi 
s premoženjem občine je mogoče opravljati bolje, prav tako s prostorom in okoljem. 

 
 
 

Matej Demšar,  
kandidat za svetnika v Pondorju 
 

Misel na sodelovanje in prijetnejše bivanje v naši občini me je vodila ob kandidaturi 
za svetnika. Zavzemal se bom zato, da bom s ponosom rekel: “Da, tu sem doma!”. 
V občinskem svetu bom podpiral dobre ideje, ne glede na to, katera stranka jih bo 
predlagala. Poudarek bom dal projektom obnovljive energije, kvalitetnemu šolstvu, 
enakopravnemu obravnavanju vseh staršev in učencev, vključitvi v regijske in 
državne projekte na področju šolstva, športa, okolja, večji podpori društvom, 
razmišljam o večnamenski dvorani in želim si več terminov za obisk občinske 

knjižnice. 
 

 
Ali Khodary,  
kandidat za svetnika v Taboru 
 

Taborčan sem že dobrih trideset let. Prišel sem z druge celine, z drugega kulturnega 
okolja. Zaradi toplega in nesebičnega sprejema Taborčanov, je postal Tabor moj 
dom in Slovenija moja domovina. Po poklicu sem diplomiran ekonomist. Včlanjen 
sem v številna društva in zelo podrobno poznam utrip ljudi in kraja. Po temeljitem 
razmisleku kandidiram za občinskega svetnika v prepričanju, da skupaj z Vami 
lahko naredimo boljši jutri. Zavzemal se bom za pomoč ljudem v stiskah, za pošteno 
delo občinske uprave, razvoj turizma in navezovanje kulturno-gospodarskih stikov z 
drugimi narodi. 

 

 
Boštjan Kreča,  
kandidat za svetnika v Črnem Vrhu 
 

Sem Taborčan od rojstva. V Črnem Vrhu sem si ustvaril družino na manjši kmetiji, 
imam tri šoloobvezne otroke. V družini skrbimo za ostarelega očeta, enega redkih še 
živečih borcev NOB. Zaposlen sem kot hišnik v VVZ Žalec. Zelo so mi poznani 
problemi hribovskih kmetij, slabih, skoraj nemogočih cest, na katerih bi se lahko s 
preventivnimi ukrepi in tudi z manjšimi vlaganji napravilo bistveno več.  
 

 Andrej Natek 
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Rekla bi trenutku OSTANI, 

tako si bil lep! 
4. september 2010 

 

 
 

Pred ŠTIRIMI LETI novica je prišla med vas, 
da PETER vozi se z motorjem k MARJETKI v vas. 
Ker LJUBEZEN se je VNELA, sva se odločila, 
da najprej se nama bo iz ljubezni LARA rodila 
in nato bo POROKA sledila. 
Z Larinim rojstvom je ZAROKA prišla 
in sedaj sva pripravljena, da skupaj rečeva za vedno 
DA! 
 

Pisalo se je sobotno popoldne, 4. septembra 2010. 
Ura je odbila dve popoldne, ko so se v Taboru 12 d 
pričeli zbirati svatje. Vzdušje in pričakovanje 
svatov je pričaralo, da bo danes res poseben dan. 
 

Okoli pol tretje ure je pogled svatov presenetil 
zvok motornega kolesa, ki ga ni vozil nihče drug 
kot ženin, ki se je s šopkom v roki pripeljal po 
nevesto in hčerkico Laro. Sledila je že prva 
zdravica in pozdrav najinih svatov. 
 

Civilni obred smo imeli na ribniku v Miklavžu. 
Ker sva se s pričama peljali s kočijama, smo lahko 
po poti do tja uživali v lepoti gozdov in narave, saj 
je bila v tistem trenutku še posebej lepa in obsijana 
z nežnimi žarki sončka. Civilni obred je poleg 
prisotne matičarke vodila gospa Vida Slakan, ki 
nama je izkazala čast in naju s skrbno 
pripravljenim nagovorom pospremila na skupno 
življenjsko pot. Kot pa se za tako svečan dogodek 
spodobi, so ga spremljale melodije in zvoki 
trobent, violine in flavte. Po končanem obredu je 

sledila zdravica mladoporočencema, zakuska in 
fotografiranje s svati. 
 

Pot nas je nato vodila do naše farne cerkve sv. 
Jurija ob Taboru, kjer je sledila poročna maša z 
gospodom župnikom Damjanom Ratajc iz 
Prebolda. Obljubila sva si večno zvestobo in 
prejela nekaj nasvetov za srečno življenje. Ves 
obred je polepšala Vokalna skupina Candela iz 
Petrovč, ki je s svojimi glasovi pripomogla, do 
marsikatere solze sreče prisotnih svatov. 
 

Da pa pot do restavracije pri Lisjaku na Vranskem 
ne bi minila prehitro, so poskrbeli gasilci PGD 
Ojstriška vas – Tabor z vodometom in voščilom ob 
srečnem dogodku. Sledilo je fotografiranje in nato 
smo nadaljevali pot. 
 

V restavraciji pri Lisjaku nas je pričakalo prijazno 
osebje in člani ansambla Spev, ki so nas z glasom 
in melodijami spremljali do poznih jutranjih ur. 
 

Ob tej priložnosti, bi se rada zahvalila staršem, 
pričama Slavici in Alenu, ki je uredil in polepšal 
celotni dogodek s posebej izbranim cvetjem, sosedi 
gospe Vidi Slakan za čudovit civilni obred, 
gospodu župniku Damjanu Ratajcu za cerkveni 
obred, bratrancu Mirku Lazniku za odlično 
izpeljan gostinski del, članom DPM, ki so skrbeli 
za strežbo skozi celo popoldne, Društvu žena in 
deklet občine Tabor za slastno pecivo, gospodu 
Silvu Lenku za organizacijo kočij, gasilcem PGD 
Ojstriška vas – Tabor, Občini Tabor za sejno sobo, 
Vokalni skupini Candeli iz Petrovč, ansamblu 
Trijo – promil, ki nas je spremljal skozi cel dan ter 
vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, saj je 
zaradi vseh vas ta trenutek bil še lepši! 
 

      Marjeta Rak Jezernik in Peter Jezernik 
_________________________________________ 

 
Počitnice 2010 v knjižnici Tabor 

 
Mladi bralci so reševali nagradno križanko. 
 

V knjižnici smo iz cele gore zanimivih, napetih, 
takšnih in drugačnih knjig izbrskali nekaj 
naslovov, ki se dogajajo v času poletnih počitnic. 
Rdeča nit v njih so počitnice obogatene z 
najrazličnejšimi doživetji, dogodivščinami, 
detektivskimi zapleti in ljubezenskimi pripetljaji. Z 
njimi je bilo zagotovo lažje preganjati poletno 
vročino in morebitni dolgčas. 
 
Najmlajšim bralcem smo ponudili pravljične ure s 
poustvarjanjem.Za kreativne smo imeli ustvarjalne 
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delavnice – izdelovanje mavričnih ribic in krasitev 
vazic iz odpadnega materiala.  
 

 
 

Renata Novak 
_________________________________________ 

 
Knjižne novosti – september 2010 

 
Knjige za otroke in mladino: 
 

1. Marleau, Eve: Obisk pri zobozdravniku – 
Prvi obisk pri zobozdravniku je za 
marsikoga precej strašljiva izkušnja. 
Ampak ne, če potem dobiš tako imenitno 
vesoljsko zobno ščetko kot Arun. 

 

2. Nostlinger, Christiane: Mini ima talent – 
Končno se tudi Mini pokaže priložnost, ko 
lahko celi šoli in vsem staršem pokaže, da 
je tudi ona v nečem zares dobra. Pri tem pa 
požanje toliko občudovanja kot nobeden 
otrok v razredu poprej. 

 

3. Hartnet, Sonja: Srebrni osliček – Srebrni 
osliček pomeni poklon pogumu, zvestobi 
in odrekanju. Pisateljica tenkočutno, a nič 
prikrivajoče prikazuje grozote vojne, 
hkrati pa tudi veliko moč dobrega. 

 
Knjige za odrasle: 
 

1. Bevčič, Alenka: Jutro na obzorju – Knjiga 
o življenju, uresničevanju sanj, o 
prestopanju okvirov, ki nam jih postavljajo 
uveljavljene družbene norme, in o iskanju 
princa na belem konju. V njej se bo gotovo 
našla vsaka ženska. 

 

2. Jelenko, Tanja: Književnost v temah – 
Učbenik ponuja raznolike strategije branja 
in zares bogat izbor didaktičnih pristopov. 
Dijaki s pomočjo učbenika razvijejo 
ključne zmožnosti, zapisane v katalogu 
znanja, hkrati pa uporaba tega učbenika 
uresničuje splošne cilje pri pouku 
književnosti. 

 

3. Phillips, Susan Elizabeth: Reci DA – 
navihano duhovita in očarljiva romanca. 

 

4. Golob, Tadej: Svinjske nogice – knjiga 
nagrajena z nagrado  kresnik za najboljši 
slovenski roman leta. Golob je žirijo 
prepričal z izpiljeno in duhovito zgodbo o  
pisatelju Janiju Bevku, ki obupano išče 
literarni navdih. Junakovo izkušnjo z 
mamili avtor opiše s pronicljivo 
grotesknim in humornim slogom, konec pa 
ohrani enigmatično odprt. 

 

5. Potrebuješ, Jože: Najlepše pesmi skupine 
Čuki – v notnem zapisu s priloženo 
zgoščenko. 

 
Priporočamo! 

Renata Novak 
_________________________________________ 

 
Vabilo na orientalski ples 

 

Ta čutni, zapeljiv ženstveni ples z nežnim 
valovanjem telesa in energičnimi gibi bokov s 
svojo mističnostjo postaja vse bolj popularen.  Bi 
tudi ve zaplesale s tančico na ritme orientalske 
glasbe?  Potem vabljene da se nam pridružite! 
 

Vsako sredo ob med 17:45 in 19:00 v plesni 
dvorani na Vranskem.  S plesnimi vajami 
pričnemo v sredo 20. 10. 2010 ob 17:45. 
Poučevala nas bo izkušena plesalka in dolgoletna 
učiteljica orientalskega plesa Jana Sotlar. 
 

Omejitev ni. 
Orientalski ples ne postavlja telesnih omejitev, saj 
je primeren za vse starostne skupine in za vse 
oblike postav, ravno zato je v svetu postal izredno 
priljubljena vrsta rekreacije. Odločitev za tovrstno 
plesno vadbo je pogojena le z všečnostjo 
orientalske glasbe. Tudi omejitvam, ki so prisotne 
pri drugih plesnih zvrsteh, se je orientalski ples 
izognil – zanj namreč ne potrebujete partnerja. Na 
družabne plesne urice se lahko odpravite s 
prijateljico, sodelavko ali pa kar same. 

 

Sprostitev.  
Vadba orientalskega plesa je namenjena telesni in 
duševni sprostitvi ter spoznavanju lastnega telesa 
in odkrivanju njegovih zmožnosti izražanja. Poleg 
tresenja bokov vadba vključuje še valujoče gibe 
medenice, trebuha in prsnega koša, v gibanju so 
tudi ramena in roke. Pri rednem izvajanju plesnih 
gibov se okrepijo tako mišice trupa, kot tudi rok in 
nog, izboljša pa se drža celega telesa. Orientalski 
ples velja za ples improvizacije, zato se mora telo 
plesalke prepustiti glasbi in njenemu ritmu ter ob 
tem pozabiti na stresne trenutke vsakdanjika. 
 

Odkrivanju naproti.  
Sedaj vam ne preostane nič drugega, kot da se 
odpravite v sredo, 20. 10. 2010 v dvorano in se 
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pridružite ženskam, ki so že odkrile čare 
orientalskega plesa. Sprva se vam bo morda zdelo, 
da gibov ne obvladate. A nikar ne obupajte, saj je 
ta ples zakoreninjen v vas samih, le odkriti ga 
morate. 

 
Dodatne informacije na 040 440 602 - Edita. 

_________________________________________ 
 

Kako poznati zahteve navzkrižne 
skladnosti in ohraniti plačila ukrepov 

kmetijske politike ? 
 

Prijavite se za brezplačno svetovanje s področja 
navzkrižne skladnosti na vaši kmetiji – pokličite 
vaše kmetijske svetovalce, ki so usposobljeni za 
svetovanje iz vseh zahtev navzkrižne skladnosti.  
 

Kmetje se redno srečujejo s kontrolnimi pregledi 
Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(ARSKTRP), ki v Sloveniji kontrolira plačila iz 
naslova ukrepov kmetijske politike, pa tudi 
izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti. 
Neizvajanje zahtev ima za posledico znižanje 
neposrednih plačil ( za 3%, za 5%, ali za več - tudi 
do 100 %). Navzkrižna skladnost je besedna zveza, 
ki pomeni skupek različnih predpisov in ravnanj 
kmeta, ki so posebej pomembna za ohranjanje 
zdravja ljudi in živali ter varovanje okolja in 
dobrobiti živali. V Uradnem listu RS, št. 7/2010 je 
bila objavljena nova Uredba o predpisanih 
zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in 
okoljskih pogojih pri kmetovanju, ki določa vsa 
pravila za izvajanje navzkrižne skladnosti. V 
Sloveniji je bila navzkrižna skladnost uvedena v 
letu 2005, v polni meri pa jo morajo kmetje 
izpolnjevati od leta 2007.  
 

Od takrat  kmetijski svetovalci, ki delujejo v 
okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 
pomagajo kmetom z nasveti za izvajanje zahtev. 
Kmetje se lahko dogovorijo za pregled pri svojem 
kmetijskem svetovalcu. Pregled poteka na kmetiji 
tako, da svetovalec skupaj s kmetom sistematično 
preveri vse zahteve navskrižne skladnosti. 
Svetovalec lahko dokumentacijo, podatke ali 
informacije, pridobljene med dejavnostjo 
svetovanja iz navzkrižne skladnosti posreduje le 
kmetu, ki upravlja kmetijsko gospodarstvo na 
katerem je bilo svetovanje izvedeno (13. člen 
Uredbe sveta (ES) št. 73/2009 ), zato ti podatki 
niso podlaga za kontrolo na terenu. Kmet od 
svetovalca pridobi ustrezno informacijo o 
morebitnem neskladju, ki ga lahko odpravi še pred 

uradno kontrolo s strani ARSKTRP in se tako 
izogne znižanju neposrednih plačil.  
 

V letu 2010  so pričele veljati novosti na področju 
navzkrižne skladnosti, ki so posledica prilagajanja 
evropski in nacionalni zakonodaji. Pri večini 
zahtev se je povečalo število kazenskih točk. 
Vsebinske spremembe so nastale tudi zaradi 
spremenjene uredbe o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov ter 
novosti pri dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih. 
Uvedene so male kršitve, to so kršitve, ki bistveno 
ne vplivajo na okolje in zdravje ljudi, živali ali 
rastlin in zaradi njih niso oziroma ne bodo nastale 
škodljive posledice ter se dajo odpraviti v času 
kontrole na kraju samem ali v 15 dneh po tem, ko 
je bil kmet z zapisnikom obveščen o mali kršitvi.  

 
Anton Jagodic, univ. dipl. inž. agr., KGZS 

_________________________________________ 
 

Zahvala ob požaru pri Bergantovih  
v Črnem Vrhu 

 

Ni potrebno veliko, da v ljudeh spet zaživi volja - 
volja za začetek in načrtovanje.  
 

V trenutku, ko nam narava ni prizanašala, so nam 
pomoč, dobra misel in topla beseda bili velika 
spodbuda, še večje pa je bilo zavedanje, da nismo 
sami. 
 

Zato bi se radi zahvalili: 
prostovoljnim gasilcem PGD Ojstriška vas-Tabor, 
PGD Kapla-Pondor, PGD Loke, PGD Žalec, PGD 
Gomilsko, PGD Šempeter, PGD Ločica pri 
Vranskem, PGD Gotovlje in PGD Ločica ob 
Savinji, Občini Tabor, županu Vilku Jazbinšku s 
sodelavci, Vrhovčevim in ostalim sosedom, 
sorodnikom, prijateljem in znancem. 
 

Vsem in vsakomur posebej še enkrat iskrena hvala. 
 

Jožefa, Pavli in Zdenka Bergant 
_________________________________________ 
 

Zahvala 
 

V petek 18. in soboto 19. septembra 2010 je 
Konjščica prestopila strugo in nam povzročila 
težave. 
 

Pri poplavi domačije so nudili pomoč gasilci PGD 
Loke s protipoplavnimi vrečami in črpanjem vode. 
V nedeljo pa so nam pomagali odstranjevati 
posledice poplav.  
 

Ob tej priliki se zahvaljujemo gasilskemu društvu, 
civilni zaščiti, sosedom in ostalim za pomoč s 
prijetnim občutkom, da v nesreči nisi sam. 
 

Ropretovi 
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Recikel Bicikel – zbiranje in 

predelovanje starih koles 
 

 
Projekt izhaja iz 
ugotovitve, da 
ljudje, namesto da bi 
popravili kakšno 
staro še uporabno 
stvar, to stvar raje 
zavržejo in kupijo 
novo. Tipičen  
primer takega 

ravnanja so kolesa. Ugotavljamo, da zlasti med 
mladimi izginevajo ročne spretnosti in sposobnosti.  
 

Danes je za marsikaterega mladostnika že 
preprosta zamenjava zračnice ali popravilo zavor 
težavna naloga. Takih konkretnih praktičnih 
sposobnosti se mladi ne morejo naučiti v šoli, zato 
se je rodila ideja o popravljanju in predelovanju 
starih koles. 

 

Zavržena in obrabljena kolesa bomo zbirali, 
predelovali, jih stilsko urejali, jim s tem dodali 
vrednost ter podarjali naprej. Zbrane prostovoljne 
prispevke bomo namenili socialno ogroženim 
mladim v Sloveniji, s tem da bomo za njih 
organizirali delavnice. Naš projekt bazira na 
prostovoljnem delu in je sofinanciran s strani 
evropske unije. 
 

Tukaj Vas prosimo, dragi občani in občanke, za 
vašo pomoč. Če se na vaših podstrešjih skriva 
kakšno rabljeno kolo, bomo zelo veseli, če ste nam 
ga pripravljeni odstopiti. Kajti naš cilj je podariti 
50 obnovljenih koles.  
 

Kolesa odpeljemo mi. Pokličete lahko na: 031 404 
422 - Dejan Lenko. Več o našem projektu in že 
izvedenih delavnicah lahko zveste na naši 
internetni strani na: http://www.recikel-bicikel.eu . 
                                    Člani projekta Recikel Bicikel 

 
 
 
 

 
Saj ni rečeno, da te ni, 

čeprav v naših srcih sonca ni, 
          čeprav besede dah nam peša 

in solze brišejo oči, 
čeprav tvoj glas se več ne sliši, 

 tvoja beseda še živi, 
     povsod te čutimo mi vsi… 

… med nami si! 
 
 

                   ZAHVALA 
 

Franc Kovče 
(12. 8. 1948 – 18. 9. 2010) 

 
Ob nenadni izgubi našega dragega moža, očeta in dedija se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom in prijateljem za podporo, izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Hvala tudi vsem, ki ste se 
od njega poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
  
Posebno se zahvaljujemo lovcem Lovske družine Tabor za izvedbo lovskega pogreba ter ostalim lovcem 
za čustveno slovo. Zahvala tudi gasilcem, pevcem, rogistom, trobentaču in govornikoma za besede – vse 
so globoko segle v srce. Hvala gospodu Daniju za opravljen obred in spoštljivo slovo. 

 
Močnejša kakor smrt je ljubezen! 

 
Žalujoči: žena Majda, hči Ksenija, sin Gregor s Katjo in vnukinjo Emo 
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__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

KD   »Ivan CANKAR«   TABOR   s   svojimi   sekcijami 
 

V  A  B  I 
 

          na velik koncert narodno zabavne glasbe z naslovom: 
 

»V NEDELJO POPOLDNE JE LUŠTNO PRI NAS …«, 
V NEDELJO, 17. oktobra 2010, ob 16. uri,  v Dom krajanov Tabor. 
 

Nastopili bodo: 
VESELE ŠTAJERKE, POLKA PUNCE, NAVIHANKE, ZAPELJIVKE, MePZ 
TABOR, PIHALNA GODBA ŠTORE, DRAMSKA SKUPINA TELOH – VODITELJ 
SLAVKO PODBOJ!  
 

Vstopnice lahko kupite že prej, in sicer v lokalu »Zaka' pa ne caffe«, 
na Občini Tabor in Kmetijski zadrugi Tabor. 

Cena vstopnice je 5,00 evrov! 
                 BODITE Z NAMI, VESELO BO!!! 

 

PRIREDITVE V OKTOBRU 
* 

nedelja, 17. oktober, ob 16. uri 
velik koncert narodno zabavne glasbe 

»V nedeljo popoldne je luštno pri nas« 
V Domu krajanov Tabor 

Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor,  040 467 677 
* 

torek, 19. oktober, ob 18. uri 
pravljična urica s poustvarjanjem 

Občinska knjižnica Tabor 
Renata Novak, 03 703 20 92 

* 
četrtek, 21. oktober 2010, ob 17. uri 

slavnostni prireditvi ob dvigu EKO ZASTAVE 
v Domu krajanov Tabor 

Vrtec Tabor 
* 

torek, 26. oktober, ob 12.30 
jesenska ustvarjalna delavnica (prireditev za otroke in odrasle) 

Občinska knjižnica Tabor 
Renata Novak, 03 703 20 92 

* 
nedelja, 31. oktober, ob 8. uri 

kmečka tržnica 
na parkirišču župnijske stavbe 

Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533 

 

 Če bi radi prenašali svoje znanje, moramo najprej prenehati škoditi drugim. (Dalajlama) 
 

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. 


