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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

Spet trte so rodile, prijat`li, vince 

nam sladkó… 

 

Oktober ali v svojem izvirnem 

imenu vinotok, ki misli že sam po  

sebi napeljuje na kapljice rujnega 

vinca, ki pa mu je, kakor pravijo 

vinarji, letos potrebno dodati kar 

precej sladkorja, počasi maha v 

slovo. 

 

Dogajanje na lokalnem političnem področju je bilo precej 

pestro in burno, dogajanje na  obdelovalnih površinah pa 

precej delovno, zato je marsikdo komaj dočakal 

krompirjevih počitnic, ki bodo zajele še dan reformacije 

in dan spomina na mrtve, da si oddahne od napornih 

aktivnosti. 

 

Oktober je tudi mesec požarne varnosti, zato so širom 

Slovenije potekala različne predstavitve gasilske 

dejavnosti. Tudi gasilci PGD 

Ojstriška vas-Tabor so bili aktivni 

in skupaj s PGD Kapla-Pondor ter 

PGD Loke v objektu POŠ Tabor 

izvedli občinsko gasilsko vajo. 

 

V tej številki Novic boste kot vedno 

prebrali vrsto zanimivih prispevkov, 

med drugim o hvaležnosti in 

zahvaljevanju, o sprejemu zlatih 

maturantov pri dosedanjem županu,  

o knjižnih novostih, kako so s pomočjo akcije RK 

otrokom zagotovili tople obroke, o rekonstrukciji ceste 

Pri Tonu–Konjščica, o obnovi transportnega vodovoda 

Tabor–Prebold–Braslovče in še mnogo drugih. 

 

Želim vam veliko sonca in prijetno branje!   

 

Saša Zidanšek Obreza, odgovorna urednica 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

Na podlagi 90.  člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3,45-1987/08-ZLV-H) Volilna 

komisija Občine Tabor objavlja 

Lokalne volitve 2014  

Potomka trte Nikolaje, najstarejše trte na svetu, ob 

župnijski zgradbi (foto: Saša Zidanšek Obreza) 

OBČINA TABOR 

OBČINSKA VOLILNA  

KOMISIJA 
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Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev v Občini Tabor  
 

Volilna komisija Občine Tabor je na 10. seji, dne 9. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 

ugotavljanju izidov glasovanja za volitve župana občine in članov občinskega sveta na volitvah 5. 10. 2014, ugotovila 

rezultate glasovanja ter izid volitev za župana občine in članov občinskega sveta.  

 

I. 

 

1. Na volitvah 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti skupaj 1402 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. 

 

2. Glasovalo: 

Skupno število volivcev za  območje občine: 1402 

Skupaj glasovalo: 866 volivcev 

Odstotek udeležbe v občini: 61,77  % 

 

Skupni rezultat glasovanja za župana v občini: 

Oddanih glasovnic: 866 

Neveljavnih glasovnic: 9 

Veljavnih glasovnic: 857 

 

Kandidat Št. glasov % glasov Predlagatelj 

1. Vilko JAZBINŠEK 319 37,22 SDS 

2. Anton GROBLER 271 31,62 SLS 

3. Matej DEMŠAR 267 31,16 SD 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da nihče od kandidatov ni prejel večine veljavnih glasov za 

izvolitev, zato se bosta v drugem krogu za mandat župana potegovala Vilko JAZBINŠEK in Anton GROBLER, ki 

sta izmed treh kandidatov prejela največ glasov. 

II. 

 

Na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Tabor je Volilna komisija Občine Tabor ugotovila, naslednje rezultate po 

posameznih volilnih enotah, in sicer: 

 

 Volilna enota 1, ki obsega območje naselja TABOR 

Oddanih glasovnic: 267 

Neveljavnih glasovnic: 2 

Veljavnih glasovnic: 265  

 

Kandidat Št. glasov % glasov Predlagatelj 

1. Ali KHODARY 147 55,47 P. Lukman in skup.vol. 

2. Jernej GREGL 115 43,40 SD 

3. Patricija SLAKAN 70 26,42 NSi 

4. Robert ZUPAN 43 16,23 SDS 

5. Petra JUG 32 12,08 SDS 

 

Volilna komisija  je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da sta v skladu z 11. členom ZLV, za člane občinskega sveta iz 

volilne enote ena, kjer se volita dva kandidata, izvoljena naslednja kandidata, ki sta prejela najvišje št. glasov: 

 

1. ALY KHODARY EISA, rojen 1. 1. 1950, Tabor 15, Tabor, DIPLOMIRANI EKONOMIST 

Predlagatelj: Peter Lukman in skupina volivcev 

 

2. JERNEJ GREGL, rojen 16. 7. 1965, Tabor 33, Tabor, RTV MEHANIK 

Predlagatelj: SD 

 

Volilna enota 2, ki obsega območje naselja Ojstriška vas 

Oddanih glasovnic: 145 

Neveljavnih glasovnic: 1 

Veljavnih glasovnic: 144  

 

Kandidat Št. glasov % glasov Predlagatelj 

1. Ludvik MIKLAVC 81 56,25 SD 

2. Maksimilijan GRŽINA 63 43,75 SDS 
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Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV za člana občinskega sveta iz 

volilne enote dve, kjer se voli en kandidat, izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel najvišje število glasov: 

 

1. LUDVIK MIKLAVC, rojen 12. 6. 1957, Ojstriška vas 16, Tabor, DIPLOMIRANI EKONOMIST  

Predlagatelj: SD 

 

Volilna enota 3, ki obsega območje naselja KAPLA 

Oddanih glasovnic: 112 

Neveljavnih glasovnic: 1 

Veljavnih glasovnic: 111  

 

Kandidat Št. glasov % glasov Predlagatelj 

1. Majda ŠINKOVEC 57 51,35 SDS 

2. Nataša ZORE KOS 54 48,65 SD 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV, za članico občinskega sveta iz 

volilne enote tri, kjer se voli en kandidat, izvoljena naslednja kandidatka, ki je prejela najvišje število glasov: 

 

1. MAJDA ŠINKOVEC, rojena 20. 3. 1955, Kapla 45, Tabor, GRAFIK-OBLIKOVALEC 

Predlagatelj: SDS 

 

Volilna enota 4, ki obsega območje  naselja PONDOR 
Oddanih glasovnic: 81 

Neveljavnih glasovnic: 1 

Veljavnih glasovnic: 80  

 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 

1. Matej DEMŠAR 46 57,50 SD 

2. Tanja JELEN 34 42,50 NSi 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV, za člana občinskega sveta iz 

volilne enote štiri, kjer se voli en kandidat, izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel najvišje število glasov: 

 

1. MATEJ DEMŠAR, rojen 22. 4. 1972, Pondor 27, Tabor, UNIV. DIPL. INŽ. GOZDARSTVA 

Predlagatelj: SD  

 

Volilna enota 5, ki obsega območje naselja MIKLAVŽ PRI TABORU 

Oddanih glasovnic: 97 

Neveljavnih glasovnic: 7 

Veljavnih glasovnic: 90  

 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 

1. Robert SLAKAN 48 53,33 SDS 

2. Jožef MASTNAK 42 46,67 SD 

 

Volilna komisija  je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV za člana občinskega sveta iz 

volilne enote pet, kjer se voli en kandidat, izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel najvišje število glasov: 

 

1. ROBERT SLAKAN, rojen 21. 1. 1969, Miklavž pri Taboru 30, Tabor, STROJNIK-OBLIKOVALEC KOVIN 

Predlagatelj: SDS 

 

Volilna enota 6, ki obsega območje naselja LOKE 

Oddanih glasovnic: 98 

Neveljavnih glasovnic: 1 

Veljavnih glasovnic: 97  

 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 

1. Mihael CENTRIH 65 67,01 SD 

2. Davorin DRNOLŠEK 32 32,99 NSi 

 

Volilna komisija  je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV, za člana občinskega sveta iz 

volilne enote šest, kjer se voli en kandidat, izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel najvišje število glasov: 

 

1. MIHAEL CENTRIH, rojen 5. 1. 1986, Loke 39, Tabor, UNI. DIPLOMIRANI PRAVNIK 

Predlagatelj: SD  
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Volilna enota 7, ki obsega območje naselja ČRNI VRH 

Oddanih glasovnic: 66 

Neveljavnih glasovnic: 9 

Veljavnih glasovnic: 57  

 

Kandidat Št. glasov % glasov Stranka 

1. Alen KOVAČIČ 57 100 SDS 

 

Volilna komisija je na podlagi 41. člena ZLV ugotovila, da je v skladu z 11. členom ZLV za člana občinskega sveta iz 

volilne enote sedem, kjer se voli en kandidat, izvoljen naslednji kandidat, ki je prejel najvišje število glasov: 

 

1. ALEN KOVAČIČ, rojen 25. 3. 1986, Črni Vrh 34, Tabor, INŽENIR VRTNARSTVA 

Predlagatelj: SDS  

  

Številka:  041-01/2014-11 

Tabor, 9. 10. 2014 

 

Pripravila: 

Tajnica OVK 

Saša ZIDANŠEK OBREZA 

 Predsednik 

OVK Občine Tabor 
David TERŽAN l.r. 

 

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3,45-1987/08-ZLV-H) Volilna 

komisija Občine Tabor objavlja 

 

Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana – 2. krog v Občini Tabor  
 

Volilna komisija Občine Tabor je na 11. seji, dne 19. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 

ugotavljanju izidov glasovanja za volitve župana občine 2. krog na volitvah 19. 10. 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter 

izid volitev za župana občine.  

I. 

 

1. Na volitvah 19. 10. 2014 je imelo pravico voliti skupaj 1404 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. 

 

2. Glasovalo: 

Skupno število volivcev za  območje občine: 1404 

Skupaj glasovalo: 858 volivcev 

Odstotek udeležbe v občini: 61,11 % 

 

Skupni rezultat glasovanja za župana v občini: 

Oddanih glasovnic: 858 

Neveljavnih glasovnic: 16 

Veljavnih glasovnic: 842 

 

Kandidat Št. glasov % glasov Predlagatelj 

1. Vilko JAZBINŠEK 356 42,28 SDS 

2. Anton GROBLER 486 57,72 SLS 

 

         Za župana je  izvoljen  Anton GROBLER, rojen 20. 4. 1957, Pondor 8, 3304 Tabor, z večino veljavnih glasov. 

 

Številka:  041-01/2014-12 

Tabor, 19. 10. 2014 

 

 

Pripravila: 

Tajnica OVK 

Saša ZIDANŠEK OBREZA 

Predsednik 

OVK Občine Tabor 
David TERŽAN l.r. 

Čestitka 

 

Občinska uprava Občine Tabor čestita 

novoizvoljenemu županu Antonu GROBLERJU 

in novoizvoljenim svetnikom Občinskega sveta 

Občine Tabor in jim želi uspešno delo v 

prihajajočem mandatu! 

Zahvala 

 

Občinska uprava Občine Tabor se zahvaljuje 

dosedanjemu županu Vilku JAZBINŠKU in 

dosedanjim članom Občinskega sveta Občine 

Tabor za tvorno in uspešno sodelovanje! 
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Spoštovane Taborčanke, spoštovani Taborčani! 

 

Iskrena hvala za vsak vaš glas. Vesel in ponosen sem, da ste mi ponovno zaupali, da sem eden izmed vaših predstavnikov 

v Občinskem svetu Občine Tabor. 

 

Posebna zahvala Petru Lukmanu in skupini volivcev, ki ste me s svojimi podpisi podprli pri kandidaturi za neodvisnega 

svetnika na lokalnih volitvah 2014. Hvala tudi moji družini. 

 

Potrudil se bom, da bom vaše pobude in stališča prenesel in čim bolje zastopal v občinskem svetu. 

                                                                                                      Ali Khodary 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rekonstrukcija ceste pri Tonu–Konjščica 

 

Projekt 

rekonstrukcije naše 

pomembne lokalne 

in tudi povezovalne 

ceste JP 992 392 pri 

Tonu–Konjščica se 

je pričel z načrtom 

porabe in pripravo 

Dokumenta 

identifikacije 

investicijskega 

projekta (DIIP) že v 

letu 2011. Rekonstrukcija je bila najprej predvidena v letih 2012 in 2013, vendar se je zaradi ugotovljenega obsega del ter 

stroškov v letu 2013 dopolnila z korigiranim DIIP-om in predvidenim zaključkom v letu 2014. V letih 2012 in 2013 smo 

izvajali dela skladno z oddanim načrtom porabe sredstev po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1). V letu 2014 smo 

predvideli koriščenje sredstev po ZFO-1 in prijavo na primeren razpis, ki bi nam omogočil sredstva v potrebni višini za 

dokončanje rekonstrukcije. Žal smo zaradi izpada pričakovanih državnih in evropskih razpisov lahko izvedli le dela v 

okviru sredstev, ki nam pripadajo po ZFO-1 in ta dela se zaključujejo v teh dneh z asfaltiranjem 600 m izjemno 

zahtevnega odseka. Bližina hudourniškega potoka Konjščica, ki je v tej dolini že večkrat povzročil katastrofalne posledice, 

in zaradi terena, kjer na izjemno veliko nepredvidenih mestih izvira voda, je bila kvalitetna izvedba odvodnjavanja ter 

spodnjega ustroja cestišča izjemno zahtevna.  

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Nudi  BREZPLAČNO 

PODJETNIŠKO IN DAVČNO SVETOVANJE 
 

vsako četrto sredo v mesecu 

v prostorih Občine Tabor 

od 15. do 17. ure. 

Veselimo se srečanja z vami!  

                                                                                                                                                                      Vaša pravna klinika  

Na javnem razpisu je bilo delo 

zaupano najboljšemu ponudniku, 

podjetju Sašo Cizej, s.p., ki je skupaj 

z nadzorom, podjetjem Decen, d.o.o. 

iz Latkove vasi ter našim domačim 

strokovnjakom za ceste g. Tonijem 

Sitarjem, ki je z neumornim in 

doslednim delom ter bogatimi 

izkušnjami in poznavanjem terena 

poiskal najboljše rešitve, uspel izvesti kvalitetno rekonstrukcijo 600 m odseka.  Zahvaliti se je potrebno tudi vsem 

mejašem ob trasi ceste, ki so sprejeli kvalitetne rešitve in se strinjali s sicer minimalnimi posegi ob trasi ceste. Vse občane 

vabimo, da se zapeljejo po rekonstruiranem, sedaj že preko 1 km dolgem odseku. Zaključek projekta rekonstrukcije ceste 

se predvideva v letu 2015. 
 

 

Simon Jan 
 

 

Počastitev dneva spomina na mrtve 
  
Predstavniki Občine Tabor bomo dan spomina na mrtve 

počastili  

- v sredo, 29. oktobra 2014, z obiskom naslednjih 

obeležij:  

1. grob častnega občana Maksimiljana Lesjaka na 

pokopališču v Žalcu, ob 10.00,  

2. spominska plošča na Domu krajanov v Taboru, ob 

10.30,  

3. spomenik NOB na pokopališču Tabor, ob 10.45,  

4. grob častnega občana Alojza Raka na pokopališču v 

Taboru, ob 10.50,  

5. grob častnega občana Janka Kobaleta na pokopališču v 

Taboru, 10.55,  

6. poklon vsem pokojnim občanom pri križu na 

pokopališču, ob 11.00,  

 

7. spomenik padlim partizanom na Lepih Tratah, ob 

11.20,  

8. spomenik padlim partizanom na Presedlah, ob 11.50,  

9. spomenik padlim sinovom pri domačiji Matko, ob 

12.30, 

 

- v četrtek, 30. oktobra 2014, z obiskom  

groba častnega občana Leopolda Selčana na pokopališču 

na Frankolovem, ob 15.00. 

  

Na obeležjih in grobovih se bo spominu pokojnim 

poklonil župan in prižgal svečo.  

Tatjana Kovče 

 

 

 

Spoštovani občani,  

 

Sporočamo vam , da  za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo   

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu, od 17. do 19. ure. Svetovanje poteka v 

pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava na tel. št. 040 303 888. 

Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom (t. i. pravosodni izpit). Izkušnje 

je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 
 

 

 

 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, stvarnopravnih razmerjih (nepremičnine, 

služnosti, motenje posesti…), delovnopravne zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi...), dedovanja 

(zapuščinski postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.  

 

 

 

 

 

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Prejeli smo 
 

 

 

 

 

 

Obvestilo o pričetku del 

 »Obnova transportnega vodovoda Tabor–Prebold–Braslovče« 

 

 

 

 

Opis investicije: Splošni cilj projekta je izboljšanje stanja 

vodooskrbe z zdravo, neoporečno pitno vodo, zvišanje 

kvalitete bivanja ter skrb za okolje od zajetja Tonetov 

izvir v Občini Tabor do naselja Kaplja vas v Občini 

Prebold. 

 

V okviru projekta gre za OBNOVO že obstoječega 

transportnega vodovoda, kar je pomenilo, da pri uspešni 

prijavi za sofinancerska sredstva preko 8. javnega poziva 

za predložitev vlog za sofinanciranje operacij, ni bilo 

potrebno pridobiti oz. predložiti gradbenega dovoljenja. 

Tako je bil celoten postopek precej poenostavljen, zaradi 

poznega prejetja Sklepa o sofinanciranju ter dejstva, da še 

vedno nismo prejeli Pogodbe o sofinanciranju, pa bomo z 

dejanskimi deli lahko pričeli šele s ponedeljkom, 20. 10. 

2014. Izvajalca, ki sta bila izbrana v marcu 2014 v skladu 

z Zakonom o javnem naročanju, sta Hidroplanum, d.o.o. 

(gradbena dela) ter Paritet, d.o.o. 

(nadzor).  

 

Celotna vrednost operacije znaša 

861.090,56 EUR (brez DDV), po 

sklepu Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo je prispevek 

Skupnosti iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj 705.088,57 

EUR, kar predstavlja dobrih 80 % 

celotne investicije brez DDV. 

 

Financiranje med občinami 

partnericami pri projektu je 

razdeljeno po ključu Pogodbe o 

ureditvi lastništva, upravljanja in 

vzdrževanja dela gospodarske 

javne infrastrukture v skupni rabi (23. 4. 2014) v višini: 

 

- Občina Braslovče: naselja Grajska vas, Gomilsko, 

Šmatevž, Šentrupert in Trnava; 29,00 %, 

- Občina Prebold: naselja Kaplja vas, Dolenja vas, 

Prebold in Latkova vas; 55,00 %, 

- Občina Tabor: naselja Loke, Tabor in Ojstriška vas; 

16,00 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Občini Braslovče, Občini Prebold in Občini Tabor 

prosimo vse lastnike zemljišč, kjer bo potekala obnova 

vodovoda, za razumevanje in strpnost. Obnova 

transportnega vodovoda bo v času gradbenih del prinesla 

tudi kakšno neprijetnost, a želimo si, da bi se na koncu 

projekta vsi na celotnem območju vodovoda zavedali in 

veselili glavnih rezultatov, ki jih bo imela investicija: 

 

 ohranjanje, varovanje in izboljšanje 

kakovosti okolja, 

 zaščita zdravja ljudi, saj ne bo več prihajalo 

do onesnaževanja vode v ceveh, 

 preudarno in racionalno izkoriščanje 

Skupaj bo v okviru projekta v obdobju 2014–2015 

obnovljenih okoli 8 km dotrajanih salonitnih cevi, ki 

bodo zamenjane s cevmi iz nodularne litine. 

Predvideno število prebivalcev s kvalitetnejšim in 

varnejšim vodovodnim sistemom je 4.669 (Tabor: 

779, Braslovče: 1.221, Prebold: 2.669). 
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Simona Stanter, načelnica 

naravnih virov, 

 trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in 

zmanjšanje porabe neobnovljivih virov 

energije, 

 izboljšanje kakovosti okolja v naseljih, 

 izboljšanje kakovosti okolja in urbanih 

območij z izboljšanjem življenjskih pogojev 

na območju občin. 

 

Predvidoma bo projekt zaključen konec leta 2015. O 

natančnejših informacijah glede faz obnove in morebitnih 

spremembah pri obnovi vas bomo sicer sproti obveščali. 

Za morebitna pojasnila se lahko obrnete na Občino 

Tabor, kontaktno osebo Simon Jan (gsm: 040 706 029 ali 

tel.: (03) 705 70 85). 

 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se 

izvaja v okviru Operativnega programa krepitve 

regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, za obdobje 

2013–2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, 

prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. 

 

                         Odgovorni vodja projekta 

                                      Milan Šoštarič l.r. 

 

Fotografije s podpisa pogodbe si oglejte na portalu 

mojaobcina.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj je dobro imeti digitalno potrdilo sigen-ca 

 

V času hitrega tempa 

življenja iščemo poti, 

kako lažje, hitreje in časovno neomejeno poslovati z 

organi javne uprave. Zaradi vsestranske uporabnosti pri 

poslovanju se vse več fizičnih oseb odloča za digitalno 

potrdilo SIGEN-CA, ki je za razliko od ostalih 

izdajateljev še vedno brezplačno. Izdajatelj predmetnega 

digitalnega potrdila je Ministrstvo za javno upravo. 

 

Lastnost kvalificiranega digitalnega potrdila je, da služi 

kot »osebna izkaznica« in njegova uporaba je 

enakovredna lastnoročnemu podpisu. Zaradi tega ima 

enako veljavnost in dokazno vrednost kot lastnoročen 

podpis.  

Kvalificirano digitalno potrdilo lahko uporabljate za 

spletni portal e-uprava. Z digitalnim potrdilom SIGEN-

CA lahko npr. preko spleta oddate vlogo za spremembo 

osebnega imena,  prijavite ali odjavite stalno ali začasno 

prebivališče, pridobite potrdilo o stalnem prebivališču, 

pridobite izpiske iz matičnega registra, prav tako lahko 

oddate vlogo za dovolitev javne prireditve oz. shoda, kot 

tudi posredujete vlogo za izdajo odločbe o oprostitvi 

plačila letne dajatve za vozilo za prevoz invalida in/ali za 

vračilo sorazmernega deleža vplačane letne dajatve zaradi 

oprostitve plačila. Podrobnejše informacije o tovrstnih 

storitvah vključno z vlogami najdete na spletni povezavi 

Elektronske storitve javne uprave https://e-

uprava.gov.si/storitve/. 

Kdo lahko pridobi digitalno potrdilo  

Digitalno potrdilo lahko pridobi polnoletni državljan RS 

oziroma tujec, ki ima v RS dodeljeno davčno ter enotno 

matično številko, mladoletna oseba starejša od 8 let s 

soglasjem starša oz. zakonitega zastopnika ter 

pooblaščenec za invalidno osebo na podlagi overjenega 

pooblastila. 

 

Kje in kako 

Zahtevo za pridobitev digitalnega potrdila lahko vložijo 

fizične osebe na upravnih enotah in njihovih krajevnih 

uradih kjerkoli v Sloveniji, saj krajevne pristojnosti ni.  

 

Oseba, ki želi pridobiti digitalno potrdilo SIGEN-CA, 

lahko poda ustno ali pisno zahtevo (obrazec, objavljen na 

spletnih straneh : http://www.sigen-ca/obrazci-fo.php) na 

Upravni enoti Žalec, Krajevnem uradu Vransko ali 

Krajevnem uradu Polzela. Pri oddaji zahtevka se mora 

oseba identificirati z veljavnim osebnim dokumentom, 

obvezen podatek je tudi davčna številka in ime 

elektronskega naslova, ki mora biti poimensko povezan z 

imetnikom. Zahtevek v imenu invalidne osebe lahko 

vloži druga oseba, ki mora priložiti notarsko ali upravno 

overjeno pooblastilo ter svoj veljavni osebni dokument s 

sliko zaradi identifikacije. Vloga in digitalno potrdilo sta 

takse oproščena. 

 

Prosilec digitalnega potrdila bo le-tega prejel najkasneje 

v 10 dneh s strani izdajatelja. Po e-pošti bo prejel 

referenčno številko, avtorizacijsko kodo pa s poštno 

pošiljko.  

 

Podaljšanje veljavnosti oz. preklic 

Veljavnost digitalnega potrdila je 5 let. Zadnja dva 

meseca pred potekom veljavnosti poda imetnik 

elektronsko zahtevo (preko spletnega obrazca, ki je 

podpisan z veljavnim digitalnim potrdilom) za ponovno 

pridobitev digitalnega potrdila ali pa na upravni enoti ali 

krajevnem uradu osebno. 

 

Imetnik digitalnega potrdila lahko njegov preklic opravi 

osebno na upravni enoti  ali krajevnem uradu (ustno ali z 

obrazcem), telefonsko na SIGEN-CA (z geslom, ki ga je 

navedel ob zahtevku) ali elektronsko na SIGEN-CA s še 

veljavnim digitalnim potrdilom. 
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OZ Rdečega križa Žalec 

5 evrov za ljudi v stiski 

 
V zadnjem času se povečujejo 

prošnje po pomoči plačila 

osnovnih položnic in hrani, 

zato se je Območno združenje Rdečega križa Žalec 

odločilo organizirati humanitarno akcijo SMS-donacija za 

socialno ogrožene ljudi v Spodnji Savinjski dolini. Akcija 

poteka do konca leta. 

 

V prvi polovici leta 2014 se je povpraševanje po 

osnovnih prehranskih izdelkih, oblačilih in plačilu 

položnic povečalo kar za 30 odstotkov. Poleg tega je v 

zadnjem času še nekaj podjetij prišlo v stečaj, zaradi 

česar se je število upravičenih do pomoči še povečalo. 

Nekaj sredstev žalski Rdeči križ pričakuje iz dela 

dohodnine za lansko leto, še več pa si obeta od pomoči 

tistih, ki kljub težkim časom še lahko darujejo kakšen  

 

 

evro in pomagajo ljudem v še večji stiski. 

 

Uporabniki Mobitela, Debitela in Izi mobila lahko do 

konca leta darujete 5 evrov, če pošljete SMS sporočilo z 

besedo HRANA5 na številko 1919. Zbrana sredstva 

bomo uporabili za nakup osnovne hrane in pomoč pri 

plačilu najpomembnejših položnic, kot so električna 

energija, komunalne storitve in najemnine stanovanj. O 

upravičenih do teh pomoči se bodo odločali odbori 

krajevnih organizacij in Komisija za socialno dejavnost 

pri žalskem združenju. 

 

Več informacij: Matjaž Črešnovar, sekretar OZ RK Žalec, 

tel. 041 601 751. 

OZ Rdečega križa Žalec 

 

Otrokom ste zagotovili tople obroke 

 

S kampanjo 

Drobtinica Rdeči križ 

Slovenije ozavešča 

slovensko javnost 

glede nezadostne 

in/ali nepravilne 

prehrane 

naših najmlajših, 

spodbuja čut za 

solidarnost s tistimi, ki 

so se znašli v stiski in 

zbira sredstva za 

zagotavljanje toplega 

obroka osnovnošolcev 

iz socialno šibkejših 

okolij.  

 

Prostovoljci in Mladi 

člani Rdečega križa so 

bili 19. oktobra 

dopoldne ob stojnicah 

na petih lokacijah: 

pred Mercatorjem v Žalcu, Šempetru in Preboldu ter pred Tušem na Polzeli in Vranskem. V zameno za kruh, ki so ga 

donirali Mercator, Pekarna Fijavž, Pekarna Roter, Savinjski kruhek, Pekarna Fortesa, Kmetija Cizej in Pekarna Pocajt, so 

mimoidoči darovali prostovoljne prispevke. Skupaj so zbrali 2326 evrov. Krajevne organizacije Rdečega križa bodo v 

dogovoru z osnovnimi šolami iz teh sredstev pomagale pri plačilu prehrane otrokom, ki jim je starši ne morejo poravnati.  

 

Stojnice so prostovoljci jesensko okrasili ter na njih ponujali tudi doma vloženo sadje in zelenjavo, domače pecivo ter 

druge domače kmečke dobrote. 

 

Za topel obrok lahko prispevate tudi, če pošljete sms na številko 1919. 1 evro boste namenili z vpisom besede 

DROBTINICA in 5 evrov z vpisom besede DROBTINICA5. 

 

Več informacij: 

Pavla Artnik, predsednica RKS - OZ Žalec, tel. 051457661; Matjaž Črešnovar, sekretar RKS - OZ Žalec, tel. 041601751. 
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Več fotografij si oglejte na portalu mojaobcina.si. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Taborski zlati maturanti 

 
Konec minulega meseca je 

župan Občine Tabor Vilko 

Jazbinšek povabil v svojo 

pisarno zlate maturante iz 

Občine Tabor. To lovoriko 

so si prislužili Saša Jelen iz 

Srednje zdravstvene šole 

Celje,  Urban Remic iz ŠCC 

― Srednja šola za 

strojništvo, mehatroniko in 

medije ter Katja Strouhal iz 

I. gimnazije v Celju, ki je na 

sprejemu manjkala, udeležil 

pa se ga je njen brat Jurij.  

 

Na srečanju je župan najprej 

vsem čestital za njihove 

dosežke, nato pa izrazil 

veliko veselje in 

zadovoljstvo, da ima tudi njihov kraj tako uspešne učence. Ob tem jim je zaželel tudi uspešno nadaljevanje študija in vse 

najlepše in najbolje v nadaljnjem življenju. Izročil pa jim je tudi  priložnostna  darila,  ki bodo lep spomin na tokratni 

dogodek.   

 

V sproščenem pogovoru so nato udeleženci predstavili svoje nadaljnje korake in želje. Manjkalo pa tudi ni koristnih in 

zanimivih  nasvetov in mnenj s strani župana in Simona Jana, ki je bil tudi organizator tokratnega  srečanja.  
 

 

 

 

 

Darko Naraglav 

Zbiralna akcija 

 
Dragi prostovoljci in prostovoljke! 

 

Člani prostovoljnega krožka Osnovne šole Vransko-Tabor radi 

pričaramo nasmeh na obrazih ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. 

 

Zato zbiramo rabljena otroška in odrasla oblačila vseh 

velikosti, čevlje, športno opremo, igrače, posodo, posteljnino, 

spominke, brisače ipd. 

 

Zbiralna akcija poteka od 3. 11. 2014 do 14. 11. 2014. 

 

Stvari oddajte v zbirnem kotičku v Podružnični osnovni šoli 

Tabor. 

 

Zaključek zbiralne akcije bo v petek, 14. 11. 2014, ob 15. uri 

na Osnovni šoli Vransko-Tabor. Takrat boste lahko izbrali 

stvari, ki jih potrebujete. Prosimo, da na zaključek zbiralne 

akcije ne prihajate pred 15. uro, izbira stvari bo mogoča šele ob 

15. uri. 

 

Darovalcem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo! 

 

Osnovna šola Vransko-Tabor 

Knjižne novosti  

 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec predstavlja 

knjižne novosti v Občinski knjižnici Tabor. 

 

Za odrasle: 

 Lončar, S.: Resnice in zmote o soncu 

 Redmerski, J. A.: Tvoja za vedno 

 Corporon, Y. M.: Ko šepetajo ciprese 

 George, N.: Pesem lune in morja 

 

Za mladino: 

 Briggs, R.: Sneženi mož in snežni kuža 

 Powell-Tuck, M.: Gusarji se ne bojimo 

teme 

 Jurčič, J.: Kozlovska sodba v Višnji 

Gori 

 Simon, F.: Grozni Gašper. Živali 

 

Vabljeni vsak torek med 14. in 18. uro. 

 

Medobčinska knjižnica Žalec 
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Nina Mak Lopan 

Halo, Minka iz Kaple pri telefonu ... 

 
Skorajda ni Šentjurčana, ki ne pozna tega pozdrava iz 

etra nekdaj priljubljenih radijskih postaj Radio Goldi 

Prebold, Radia Tempo Polzela in Radia Celje. V zadnjem 

času pa tudi TV Golica. Le, da je to zadnje oglašanje 

naše Minke preko TV Golica preveč obremenilo njen 

telefonski račun, nam Šentjurčanom pa vzelo njene 

zanimive pogovore z radijskimi in TV voditelji.  

 

Če ne gre po radiu, pa gre tudi z osebnim obiskom naše 

zanimive Minke iz Kaple. V začetku meseca oktobra je 

Hamotova Minka iz Kaple praznovala 80. rojstni dan in 

ker sem dolgo obljubljal, da se zopet oglasim pri njej, je 

njen jubilej bil pravšnja priložnost za obisk. Ker sem se 

napovedal, se je pražnje uredila in z njenim sinom 

Slavčijem sta me sprejela prešerno nasmejana v svojem 

lepem domu vedno s soncem obsijane Kaple. Začetni 

stiski rok, čestitka ter obvezna malica je vsem trem odvezala jezik. Minka, čeprav se zadržuje samo v svojem domu, je 

vedela za vse tekoče zadeve lokalne, državne in evropske politike. Najbolj pa je postala zgovorna, ko je naneslo na 

slovensko narodno-zabavno glasbo. Tu pa sem jo tudi malce presenetil, saj sem ji prinesel darilo TV Golice kot majhno 

nadomestilo za njene telefonske stroške in sicer 20 CD plošč različnih glasbenih ansamblov, kar bo zadoščalo za nekaj 

tednov poslušanja slovenske narodno-zabavne glasbe. Za vsak primer sem imel s seboj tudi predvajalnik za CD plošče, 

vendar ni bil potreben, saj s sinom Slavčijem premoreta kar pravi glasbeni stolp.  

 

Živahen razgovor ob glasbi je trajal dve debeli uri in verjemite, da sem spoznal, da kljub tej vsakdanji moralni bedi, ki nas  

obdaja, še živijo skromni in srečni ljudje. Ob slovesu pa se mi je Minka prisrčno zahvalila za obisk, le žal ji je bilo, ker s 

seboj nisem pripeljal še ”ene” za njenega Slavčija. 

Vilko Jazbinšek 

 

… Če ne greš v Gostilno pri šefu, 

pa Gostilna pride k tebi … 

 
Na sončno, a mrzlo prvo oktobrsko soboto 

smo na naši kmetiji, kmetiji Ramšak 

gostili ustvarjalce in tekmovalce 

televizijskega šova Gostilna išče šefa. 

Ekipi rdečih tekmovalcev je uspelo 

zmagati v tedenski nalogi in njihova 

nagrada je bila prosta sobota z izletom 

proti Savinjski. Ker je Mlekarna Celeia 

tokratni sponzor oddaje, naša kmetija pa je 

njihov mlečni dobavitelj, smo bili izbrani, 

da gostimo tedenske zmagovalce ter jim 

pripravimo nekaj kmečkih opravil. Dan so 

začeli s kmečkim zajtrkom – z belo kavo 

in kruhom, nato pa so se preizkusili v 

košnji trave ter ličkanju koruze. Po dobro 

opravljenem delu pa je sledila prava 

kmečka »mal`ca«. Pri snemanju je 

sodelovalo tudi Društvo žena in deklet 

Tabor ter Društvo podeželske mladine 

Tabor. Preživeli smo zanimiv dan v družbi 

sproščenih, zabavnih in nasmejanih ljudi s 

televizije, hkrati pa smo dobili vpogled v zakulisje dogajanja ter kako vse skupaj poteka. Veseli smo, ker smo bili del te 

zgodbe.    
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Pilotova obletnica 

 

Le kdo ga ne pozna … pilota Lojza.  S svojo pojavnostjo na Vranskem je leta in 

leta spadal med legende, žal med tiste pivske legende, ki je občane Vranskega na 

trenutke spravljal v dobro voljo, velikokrat pa tudi v slabo voljo. 

 

Ko je življenjski slog brezdomca in dolgoletnega alkoholika naredil svoje, je 

Lojza skoraj stalo življenja. Takrat so tisti, ki jim je mar in jim je življenje sveto, 

navkljub nasprotovanju številnih, celo uporu stanovalcev v Našem domu, staknili 

glave. In Lojz je »priletel« k nam. Tako Lojz kot zaposleni smo potrebovali 

veliko časa, nege, skrbi, človečnosti in potrpežljivosti, da ga imamo sedaj 

možnost srečevati nasmejanega, zadovoljnega, celo zaljubljenega. Lojz je danes 

eden prijetnejših sogovornikov na Vranskem, vedno pripravljen pomagati, 

urejen, vljuden in kar je tudi zelo pomembno, še vedno poln humorja. Velikokrat 

vemo in vidimo, da na svojih plečih nosi bolečine, poškodbe, omrzline 

preteklega življenje, vendar vse prenaša pokončno.  

 

Te dni minevata dve leti Lojzove treznosti. Iz srca mu čestitamo in mu želimo, 

da zbirka takšnih let postaja vse številnejša. 

                                                                                               Mojca Hrastnik s sodelavci 

 

Drobtinice o starosti 

 

V domu sem vprašala več starejših, ki so že nepokretni 

ali zelo bolni, če so si v mladosti mislili, da bodo kdaj 

stari. Zanimivo, odgovor večine je bil ― ne. Starost. Ena 

redkih stalnic v življenju (skoraj vsi jo bomo dočakali) pa 

v mladosti o njej ne razmišljamo. Seveda vsi vemo, da 

bomo nekoč stari, vendar to odrivamo v čas »nekdaj«, 

»ne še kmalu«, »v daljni prihodnosti«. Ob vprašanju 

starejšim, kaj bi bilo drugače, če bi že v mladosti 

razmišljali o starosti, dobim večinoma odgovore v smeri: 

»Ne bi se toliko obremenjeval/a z malenkostmi.« 

»Naredil/a bi drugače, kot mi je zapovedal oče.«  »Bolj bi 

se imel/a luštno v življenju.«  

Odgovori so v smeri: Deloval/a bi drugače.    

 

V ušesih mi že dalj časa odzvanja stavek iz filma Troja: 

»Bogovi nam zavidajo smrtnost«. Več let tega stavka 

nisem razumela. Kako bi nam lahko Bogovi zavidali 

smrtnost? Kaj ne bi bilo lepo, če bi večno živeli? Po težji 

lastni življenjski izkušnji pa sem dojela. Kakšni bi šele 

bili ljudje, če bi bili nesmrtni? Že tako imamo (vsi) 

vzgibe, ki nas napeljujejo k pohlepu, egoizmu in 

pretiranim družbenim prilagoditvam. Če bi resnično bili 

nesmrtni, bi bil pekel na Zemlji. Naša nesmrtnost bi nam 

prinesla še več vojn ― za oblast, denar in slavo.  

 Starost in smrt sta nam lahko dober opomnik. Predvsem 

v tem, da razmišljamo, kako bi radi živeli že v mladosti. 

Ker na koncu, ob izteku življenja, smo sami sebi največji 

sodnik. In takrat sosedovo mnenje in sodba nista več 

pomembna. Takrat nam tudi ni več pomembno, kako 

»lepo fasado« na hiši smo imeli.  

 

In ko pride starost … Najlažje reči in najtežje storiti. 

Sprejeti je treba omejitve, ki jih prinaša. Potrebno je 

sprejeti, da je na vrsti zima življenja, ko narava začne 

mirovati. Ob tem pa si lahko zagotovimo kolikor toliko 

prijetno zimo. Čeprav ima za veliko ljudi dom starejših 

še vedno negativen predznak, je v domu veliko takšnih 

ljudi, ki jim je tukaj prav lepo. Povedo, da niso tako 

osamljeni kot 

doma; da so 

zagotovljene 

aktivnosti, ki so 

jim pri nas všeč 

in da je za njih 

poskrbljeno (ni 

jim potrebno 

kuhati, 

zdravstveno so 

preskrbljeni, na 

varnem in 

toplem  so).  

 

Starost, kronično bolezen ali invalidnost pa si lahko 

olajšamo tudi s storitvijo pomoči na domu. Trenutno je 

cena storitve za občini Vransko in Tabor resnično 

ugodna, saj za uporabnika znaša 4,31 EUR/uro. Ob tem 

bi poudarila, da lahko naše oskrbovalke pridejo tudi za 

krajšo časovno enoto od 1 ure – npr. za pol ure ali 20 

minut. Socialna oskrba na domu tako lahko uporabniku 

zagotavlja: pomoč pri oblačenju/slačenju, umivanju, 

hranjenju, zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb, 

prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava 

živil in priprava obroka hrane, osnovno čiščenje 

bivalnega in spalnega prostora. Oskrbovalka pa lahko 

tudi spremlja uporabnika pri opravljanju nujnih 

obveznosti (npr. ga pelje na zdravniški pregled).  



 

13 

Za zadnje vrstice bi dodala misel dr. Jožeta Ramovša – 

»Čar in bogastvo starega človeka ni to, kar dela, temveč 

to, kar je in kakršen je. Dajmo razvijati medgeneracijsko 

sožitje.« Mladi se 

lahko veliko 

naučimo od 

starejših, tudi od 

nepokretnih. 

Prisluhniti jim je 

potrebno s srcem. 

Ob njih se lahko 

ustavimo, umirimo v vrvežu življenja, tudi če samo za 10 

minut. Ob tem pa bomo naredili tudi za njih, ne samo 

zase, nekaj dobrega, saj jim bomo s svojo prisotnostjo 

polepšali dan. S temeljitim poslušanjem pa pridobili 

marsikatero modrost.  

 

Za vse informacije glede domskega varstva ali storitve 

pomoči na domu sem vam na voljo na telefonski številki: 

(03) 703 42 32 ali e-naslovu: socialna.delavka@nasdom-

vransko.com. 

 

Maja Štiglic,  

socialna delavka Zavoda sv. Rafaela Vransko 

 

Zahvala ob dnevu spomina na mrtve 

 

Pred nami je 1. november, dan spomina na naše najdražje. V znak spoštovanja jim bomo 

prižgali svečke, položili cvetje, obudili spomine, jim zaželeli večni mir. Tudi na 

pokopališču v Taboru boste počastili vse, ki ste jih imeli radi in jih še vedno pogrešate. V 

mislih z vami bomo tudi mi, z zahvalo občanom in občankam ter Občini Tabor za 

dosedanje izkazano zaupanje. Z vami smo v najtežjih trenutkih že 20 let. 
 

 

Kolektiv Pogrebnih storitev Ropotar, Šempeter 
 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajčkov tek 

 
V petek, 26. 9. 

2014, smo v Vrtcu 

Tabor izvedli 4. 

tradicionalni 

Zajčkov tek, pod 

geslom, VAŽNO 

JE SODELOVATI 

– NE ZMAGATI.  

 

Tekli smo v ulici 

novega naselja ob 

šoli Tabor. Na tek 

smo povabili tudi starše, stare starše, tete in strice naših otrok, ki so v podporo svojim otrokom tudi tekli, ne samo navijali. 

Tekli so otroci vseh oddelkov. Prvi so tekli naši najmlajši iz oddelka 1–2 leti, kot zadnji pa naši gostje. Vsi tekmovalci so 

si prislužili medaljo in sok, ki nam ga je kot sponzor priskrbel Blaž Lesjak iz lokala ZAKA` PA NE. 

Iz vrtca in šolskih klopi 

Obiskala nas je štorklja 
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčice: 
 

 

 

 

 13. oktobra se je rodila 3740 g težka in 52 cm velika deklica Zoja staršema Petri in 

Blažu Smolnikarju iz Miklavžu pri Taboru. 

  

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v 

naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. 

 

Otroci so uživali tako v navijanju kot v tekanju.  

Doris Lukman 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Športno srečanje 

 
V četrtek, 9. oktobra, smo v Vrtcu Tabor izvedli športno srečanje. Starši so se skupaj s svojimi otroki igrali različne 

športne igre, ki so del gibalnega programa Mali sonček. Skozi gibalne naloge so otroci razvijali ravnotežje, hitrost, 

natančnost… 

Po uvodnem pozdravu organizacijske vodje ge. Klavdije Konečnik, ki  je podala tudi osnovne napotke za športno druženje, 

je sledilo ogrevanje. Tekli so vsi otroci, pridružili so se nam tudi tisti najmlajši v vozičkih, starši in strokovne delavke. 

Nato je sledila vadba po posameznih postajah, ločeno glede na starostno obdobje. Tako so otroci I. starostnega obdobja 

izvajali naravne oblike gibanja, kotalili so buče, jih prevažali v samokolnicah, se vrteli okrog dreves ter plezali nanje, 

hodili po čokih… Najmlajši otroci so se igrali z divjim kostanjem, orehi ter plastenkami, ki so jih vztrajno polnili z 

jesenskimi plodovi. 

 

Otroci II. starostnega obdobja so s kuhalnico prenašali kostanj, ciljali plastenke z obroči, s penastimi žogicami pa so 

podirali piramido iz PVC lončkov. Otroci najstarejših oddelkov so oživljali ljudsko izročilo in se igrali igre naših babic, 

kot so ristanc, križ kraž – kralj Matjaž ter ali je kaj trden most. Na zadnji postaji so otroci v pletenih koših prenašali drva in 

jih zlagali v gajbice, sadili in pobirali so krompir, z namišljenimi hokejskimi palicami (tulci) so med ovirami vodili kostanj 

in zadevali gol. Zaposleni pa so bili tudi starši, saj so morali s težkim tovorom na ramenih (z otroki) premagovati ovire. 

Na koncu smo ob glasbi vsi skupaj še zaplesali ter se veselih obrazov razšli… 

Za Vrtec Tabor zapisali  

Lidija S. in Manica O. 

 

Teden otroka (6.―10. 10. 2014) v Vrtcu Tabor 

 
Prvi teden v oktobru je vsako leto namenjen Tednu otroka. 

Takrat še posebej posvetimo pozornost dejavnostim, ki so 

zanimive prav njim. Odšli smo na Cici pohod, imeli smo 

igralni dan z igračami od doma, zunaj pred vrtcem smo 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic otrokom pripravile 

dramatizacijo zgodbe Mala miška in veliko rdeče jabolko, 
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ustvarjali smo z odpadnim in 

naravnim materialom ter se igrali igre 

naših babic.  

 

Teden otroka, pod geslom »Za 

ustvarjalno in razigrano otroštvo«, 

smo preživeli ustvarjalno, predvsem 

pa z veliko otroške igre, ki je še kako 

pomembna za otrokov razvoj na vseh 

področjih. Igranje je za otroka 

življenjskega pomena, kajti preko 

igre otrok spoznava svet okoli sebe, 

dobiva vpogled v dogodke, situacije 

ter izkuša svet. Pri igri je v nenehnem 

delovanju in soočanju z različnimi 

možnostmi. Igra ni zgolj zabava, 

temveč je resno opravilo … 

 

Vrtec Tabor,  

Nina Mak Lopan 

    

Na kmetiji 

 
Na kmetiji je lepo … Tako smo si prepevali zadnje dni, ko so bili obiski na kmetiji že kar del našega vsakdana. Gospa 

Damijana Lukman nas je namreč povabila, da si lahko ogledamo njihovo kmetijo in ji pomagamo pri delu. Tako smo se 

preizkusili v trebljenju buč, ličkanju koruze, pri sosedu Robiju pa smo polnili košarice z orehi. Preživeli smo nepozabne 

dneve, polne novih dogodivščin, predvsem pa smo vsi ugotovili, da skupaj zmoremo več.  

 

 

 

Hvala, da ste nam polepšali jesenske dni. 

Otroci oddelka 4–6 let, Klavdija in Doris 
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Predstavitev poklica 

 
V petek, 17. oktobra, nas je v vrtcu obiskala 

Borova mamica, ga. Valerija 

Semprimožnik. Predstavila nam je poklic 

maserke. Preko fotografij nam je razložila 

pomen hrbtenice, mišic in kosti. Med 

drugim smo izvedeli, da masaža na telo 

vpliva zelo sproščujoče, naše telo krepi in 

povečuje kondicijo. Pokazala nam je potek 

masaže celega telesa ter nam pokazala in 

opisala pripomočke, ki jih pri tem uporablja. 

Ob sproščujoči glasbi smo se prepustili 

njenim spretnim prstom in preprosto uživali.  

Hvala, ker ste svoje znanje delili z nami.  

Otroci oddelka 4–6 let s Klavdijo in Doris 

 

Čebelarski muzej Pepelovih 

  
Učenci 3. c razreda z 

razredničarko Darjo 

Savinek in učiteljico 

OPB Mojco Dobnik smo 

se v sončnem 

dopoldnevu odpravili v 

Ojstriško vas. 

  

Najprej smo se ustavili v 

Čebelarskem muzeju. 

Gospa Mira Pepel nam 

je pokazala čebelarske 

pripomočke in nam 

razložila njihovo 

uporabo. Videli smo 

čebele delavke, trota in 

matico… Vrteli smo 

stiskalnico medu – 

centrifugo. Bilo je 

zabavno in poučno. 

  

Izvedeli  smo: 

 čebele niso le treh vrst, ampak jih je več (Eva), 

 čebelarji kupijo matico pri drugem čebelarju (Vanesa), 

 če želiš čebelariti, moraš imeti eno matico in nekaj čebel (Ana), 

 čebelarji oblečejo čebelarsko obleko, da jih čebele ne popikajo (Jasna). 

Videla sem številne predmete za čebelarje (Iza), 

Z Žanom sva napeljala žico na lesen okvir za satovje (Andrej). 

Posladkali smo se z medenjaki. Pili smo medeno limonado (Nina). 

Bilo je zelo dobro, pa še zdravo. Za slovo nam je gostiteljica podarila velik medenjak v obliki čebele, ki jih je gospa Mira 

spekla prav za nas (Franja, Lara).   

Ker so bili medenjaki tako zelo dobri, je učiteljica prosila za recept (Andraž). 

  

Učenci 3. c, POŠ Tabor 
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Kulturni dan na POŠ Tabor 

 

Učenci 3. c razreda z razredničarko Darjo Savinek in učiteljico OPB Mojco Dobnik smo se v sončnem dopoldnevu 

odpravili v Ojstriško vas. Obiskali smo etnološko zbirko gospoda Vida Hanžiča.  

 

Ker stare predmete zbira že več desetletij, jih ima zelo veliko. Razložil nam je njihovo uporabo, npr: žage, loparja za 

peko kruha v krušni peči, volovske vprege, pluga, lojtrnega voza, nemškega vojaškega telefona iz Postojnske jame,... 

  

Najbolj se mi je vtisnil v spomin: 

 

 stari tiskalni stroj (Iza). 

 lesen voziček za dojenčke je bil nekaj posebnega 

(Jasna, Andraž). 

 velik bas (Vanesa). 

 veliko lesenih smuči (Franja, Maj). 

 kočija, ki jo je gospod izdelal sam (Lara). 

 metla iz ličkanja za čiščenje peči (Nina). 

 naprava za luščenje koruze (Žan). 

 ko nam je gospod Vid pokazal, kako so nekoč 

ženske dale vročo posodo iz peči (Gal). 

 2000 let star lonec (Andrej). 

 stara blagajna (Ana). 

 

Med številnimi  starimi, še uporabnimi premeti, smo si lažje predstavljali življenje nekoč. 

Gospa Hanžič pa nas je pogostila s sokom in pecivom, njam! 

 Učenci 3. c, POŠ Tabor 

 

Lutkovno gledališče v Ljubljani 

 

V torek, 30. 9. 2014, smo se učenci 3. c, POŠ Tabor, odpeljali 

v Ljubljano. Odšli smo v Lutkovno gledališče. V avli je čakalo 

na predstavo veliko učencev iz različnih šol. Vstopili smo v 

veliko dvorano. Posedli smo se v 3. vrsto. Ogledali smo si 

dramsko igro Emil in detektivi, pisatelja Ericha Kästnerja. 

Nastopili so: Emil, mama, Poni Klobuček, babica, tat, 

bankirka, policist, turista, »detektivi«,… 

Najbolj všeč mi je bil Emil. Babica je bila zaskrbljena. Poni 

Klobuček pa zanimiva. Detektivi so bili pogumni. Gledališka 

igra mi je bila zelo všeč. 

Lara Mausser, Iza Zorenč, Gal Gosak, 3. c, 

POŠ Tabor 
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Na POP TV 

 

V torek, 30. 9. 2014, smo se z avtobusom odpeljali v Ljubljano. Pred zgradbo POP TV nas je sprejel novinar Denis Oštir z 

Vranskega. Razkazal nam je snemalna prizorišča, da smo si jih ogledali. Fotografirali smo se za snemalnim pultom oddaje 

Preverjeno. Videli smo, kje snemajo VOLITVE in Slovenija ima talent. 

 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko sem sedela na vročem stolu oddaje Gostilna išče šefa. (Eva Drnolšek, 3. c) 

 Všeč mi je bilo, ko sem bila voditeljica oddaje 24 ur. (Vanes Stanko, 3. c) 

 Najboljše je bilo v studiih POP TV. ( Franja Kos, 3. c) 

 

Prijazni novinar Denis nam je ob slovesu podaril ravnila z napisom POP TV. 

 

Veseli smo se vrnili domov. 

 Učenci 3. c, POŠ Tabor 

 

Mešani pevski zbor Tabor v sklopu 25-letnice gostoval v Dalmaciji 

 

Mešani pevski zbor Tabor iz Spodnje 

Savinjske doline, eden najštevilčnejših in po 

mnenju strokovnih poznavalcev tudi 

najkakovostnejših zborov na tem območju, v 

letošnjem letu praznuje 25-letnico delovanja. 

V sklopu jubileja smo meseca maja že izvedli 

slavnostni koncert Pesem je setev, pesem je 

žetev, na katerem smo predstavili tudi novo 

zgoščenko, od 18. do 21. septembra pa smo se 

na povabilo slovenskih izseljencev iz Korčule 

in Dubrovnika odpravili na gostovanje v 

Dalmacijo. 

Aktivnosti naših društev 

Najprej smo se ustavili na otoku Korčula, kjer so nas slovenski izseljenci in člani Mešanega pevskega zbora KUD  
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Srečno do prihodnjič! 

 

Moreška Korčula s pobudnikom gostovanja Svemirjem Vilaričem, čigar žena je Slovenka z Vranskega, sprejeli z 

nostalgičnimi občutki in spomini na rodno Slovenijo. Že tekom dneva so po ulicah Korčule odmevale ušesu znane 

melodije, ki so svoj lirični izpev dobile v samem 

osrčju mesta z našim večernim koncertom. Pevci in 

pevke MePZ Tabor smo postregli z venčkom 

slovenskih narodnih pesmi, zimzelenih melodij, 

popevk in drugih priredb. Manjkal ni niti repertoar 

tujih avtorjev, a so marsikateremu domačinu in turistu 

v srcu ostale ravno slovenske pesmi. Večer se je 

zaključil z nastopom gostiteljev MePZ KUD Moreška 

Korčula in prijetnim druženjem do zgodnjih jutranjih 

ur. 

 

V soboto smo se člani in članice zbora odpravili v 

slikoviti Dubrovnik, ki nas je pričakal letošnjemu 

vremenu primerno ― v dežju. A mogočnost mestnega 

obzidja, trdnjav in drugih zgodovinskih spomenikov 

starega mesta ni nikogar pustila ravnodušnega. Ogledu 

mesta, krajšim glasbenim vložkom zbora na 

dubrovniških ulicah in vajam v akustičnih prostorih 

palače, kjer sicer vadi in nastopa Dubrovniški 

simfonični orkester, je sledil večerni koncert MePZ 

Tabor. Nastop pod arkadami, nedaleč od znamenite 

cerkve Svetega Vlaha (Blaža), je s poudarkom na 

slovenskih avtorjih očaral množico poslušalcev iz 

Hrvaške in drugih držav, ki so na glavni dubrovniški 

ulici Stradun, na začetku v blagem rosenju, na koncu 

pa že močnem nalivu, vztrajno srkali nepozabne 

melodije. Slovensko kulturno društvo "Lipa" 

Dubrovnik in Turistična zveza mesta Dubrovnik, ki sta našemu zboru omogočila ta del gostovanja, sta tako z 

zadovoljstvom sklenila večer in pozvala k ponovnemu snidenju. 

 

V domovino smo se vrnili z nepozabnimi spomini in novimi prijateljstvi. Ob tem se zahvaljujemo vsem omenjenim 

gostiteljem, prav posebej pa ambasadorki slovenskega jezika in kulture v Dubrovniško-Neretvanski županiji Tanji Baletić 

Cizej in njenemu možu Tončiju. 

Pevsko društvo Tabor 

 

Pohod za 50 + 

 
Zadnji torek v septembru, na lep, sončen dan, smo 

zvesti pohodniki upokojenskega društva zopet 

krenili na naš pohod. Tokrat nas je pot vodila iz 

Tabora po stari gozdni stezi do Grabnarjevih, potem 

mimo Urhovih, Žnidarjevih, čez polja "Devc" in 

preko glavne ceste do Gomilskega. Pri kmetiji 

Rančigaj smo krenili ob hmeljski žičnici do malega 

gozdiča v Borštih, pot nadaljevali ob njivah in 

travnikih do Gorjakovega, kjer smo si ob kratkem 

počitku pri Mihu in Jančki Kokole ogledali lani 

obnovljeno kapelo in prisluhnili zanimivostim tega 

konca Kaple. 

 
 

 

Pot smo nadaljevali proti Ojstriški vasi in se po stari pešpoti vrnili nazaj na izhodišče v Tabor. 

 

Pohod je bil za udeležence nekaj novega, saj večina še ni prehodila te poti. 

Društvo upokojencev Tabor 
Več fotografij si oglejte na portalu mojaobcina.si. 



 

20 

Pohod mladih planincev na Šmohor 

 
V soboto, 27. septembra, so se mladi planinci našega planinskega društva odzvali vabilu Odbora mladinskih odsekov 

Savinjskega meddruštvenega odbora planinskih društev in se odpravili na 18. srečanje osnovnošolske mladine na Šmohor.  

 

Mlajši so se na pot odpravili z Igriš, 

to je sedlo med Mrzlico in 

Gozdnikom, do koder jih je pripeljal 

kombi. Pot jih je vodila ob vznožju 

Gozdnika po gozdnih poteh, travnikih 

in makadamskih cestah do Doma na 

Šmohorju. Starejši pa so se na 

Šmohor odpravili iz Liboj, od 

turistične kmetije Tratnik. Skupini sta 

se srečali pred kočo, kjer je velik 

prostor za različne aktivnosti. Mlade 

planince so spremljali Manja 

Drnolšek, Miha Miklavc in Maja 

Leskovšek. 

Sledil je pozdravni nagovor in 

različne družabne igre, ki so se jih 

udeležili starejši udeleženci, mlajši se letos še niso opogumili. Vreme jim je bilo neverjetno naklonjeno, saj se je deževno 

jutro razvilo v topel in sončen dan. 

 

Obe skupinici sta sestopali po isti poti mimo Dikca do Liboj, kjer jih je čakal prevoz. Tovrstna srečanja so za mlade 

planince dobrodošla, saj spoznavajo vrstnike, se zabavajo, sodelujejo pri družabnih igrah, se gibajo na svežem zraku in 

dosežejo planinski cilj. 

 

Planinsko društvo Tabor 

Več fotografij si oglejte na portalu mojaobcina.si. 

 

4. vzpon na Čemšeniško planino 

 

Športno društvo Tabor je 

v soboto, 11. oktobra, ob 

pomoči Tomaža 

Leskovška organiziralo 4. 

kolesarski vzpon na 

Čemšeniško planino 

(1204 m nadmorske 

višine).  

 

V lepem, sončnem 

vremenu se je na pot 

podalo 28 kolesarjev, 3 

tekačice in 1 tekač. Na 

ekstremno težki progi so 

vsi udeleženci dosegli 

cilj. Med udeleženci je bil 

tudi znani športni 

komentator Peter Kavčič 

iz Petrovč.  

 

Po tekmi je sledilo veselo 

druženje in izvrstni golaž 

cateringa Gržina na Zajčevi koči. Šlo je za humanitarno akcijo, čisti izkupiček je bil namenjen za ponesrečene v prometu.  

Viki Urankar 
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Pohod na Blegoš 
 

»Med slovenskimi gorami naš Blegoš ni velikan! In ne obdaja ga veličastnost, ki obdaja naše snežnike in ki jih je že 

nekoliko deležen sosed Ratitovec. Obdaja ga samo ponižna lepota skromne slovenske planine, ki ne pozna večnega snega, 

ne neplodnih mlevov in ne divjih prepadov. Ali vzlic temu v svoji skromnosti stotero poplača truda polno pot, ki si jo moral 

prehoditi do tratnate njegove strehe,« piše Ivan Tavčar v povesti Cvetje v jeseni. In prav Blegoš, drugi najvišji vrh 

Škofjeloškega hribovja, je bil v nedeljo, 12. oktobra, naš planinski cilj. 

 

Pot nas je iz Tabora vodila do Škofje Loke in proti Poljanam, kjer smo zavili proti vasi Javorje do Gorenje Žetine, kjer nas 

je kombi odložil na prevalu Črni Kal. Vzpon do vrha Blegoša je bil strm, nekje na sredini poti samo počivali pri starem 

bunkerju. Razgled se nam je odpiral 

predvsem na bližnji Ratitovec. Na 

vrhu nas je poleg bunkerjev 

pričakala megla in hladen veter, zato 

se nismo dolgo zadržali in smo raje 

sestopili proti Koči na Blegošu, 

približno dvesto višinskih metrov 

pod vrhom. Obnovljena koča nas je 

sprejela s svojo toplino in skupaj z 

drugimi pohodniki smo uživali v 

gostoljubnosti. Zunaj pa se je megla 

že zgostila. Sestopali smo po južnih 

pobočjih Blegoša, kjer smo na 

vsakih nekaj deset metrov naleteli na 

vojaške bunkerje, ostanke 

Rupnikove linije. Tod je namreč po koncu prve svetovne vojne potekala meja med Italijo in Kraljevino Jugoslavijo. Ti 

bunkerji niso nikoli služili svojemu namenu in danes jih večina propada. Še preden smo dosegli Prvo ravan, se je megla 

dvignila in lahko smo občudovali čudovito pokrajino pod nami. Ta je že pred stotimi leti tako navdušila pisatelja Tavčarja, 

da je svojo povest Cvetje v jeseni umestil prav v te kraje. In prav v vaseh pod Blegošem so snemali tudi istoimenski film.  

 

Prijetno utrujeni smo sestopili do Črnega Kala, od koder nas je pot vodila do Tavčarjeve domačije na Visokem, kjer smo si 

ogledali notranjost dvorca in se fotografirali pred pisateljevim spomenikom na vrtu. Na poti domov smo se ustavili še v 

Škofji Loki in se sprehodili po starem mestnem jedru, nekateri so se povzpeli tudi na grad. Polni lepih vtisov smo se varno 

vrnili domov. Hvala vsem pohodnikom in pohodnicam za dobro družbo, hvala šoferju Tomiju za potrpežljivost in se 

vidimo na naslednjem pohodu! 

 

Planinsko društvo Tabor 

Več fotografij si oglejte na portalu mojaobcina.si. 
 

 

 

 

 

 

Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi 

 

Aktivnosti v letošnji akciji »Oktober – mesec požarne varnosti« so namenjene varni evakuaciji s posebno pozornostjo, 

namenjeno ljudem s posebnimi potrebami: gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim ter gibalno oviranim 

osebam, njihovim spremljevalcem in družinskim članom, osebam, ki pomagajo pri evakuaciji, osebam, odgovornim za 

izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ter širši javnosti. V našem občinskem gasilskem poveljstvu smo letos ob tej 

priložnosti organizirali vajo – Požar v OŠ Tabor. 

 

18. oktobra 2014, ob 16.27, je na ReCo Celje (112) prišel klic osebe, ki se je predstavila kot učiteljica, ki poučuje na 

omenjeni šoli. Dejala je, da se je vklopil požarni alarm. Ko je preverila, kaj se dogaja, je opazila dim in ogenj v garderobi 

za učence. Dejala je še, da bo poskušala ogenj pogasiti in evakuirati učence, nato se je telefonska zveza prekinila.  

 

Tako se je glasil pričetek vaje, ki se je odvijala v soboto, 18. oktobra 2014. V vaji je sodelovalo 32 operativnih gasilcev iz 

treh domačih gasilskih društev, in sicer iz PGD Ojstriška vas-Tabor, PGD Kapla-Pondor ter iz PGD Loke ter domača  

sestavljena ekipa nujne medicinske pomoči, ki so jo sestavljali dr. Peter Strouhal, Blaž Ribič in Damjan Mikolič. 

 

Ob 16.29 smo operativni gasilci prejeli sporočilo za začetek vaje. Nekaj minut po pozivu smo vsa društva izvozila. Ob 

prihodu do OŠ Tabor smo opazili, da se iz garderobnih prostorov vije dim, pogrešanih je več oseb, pričakovati pa je tudi 
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kakšno poškodovano osebo. Stekle so vse aktivnosti za izvedbo več napadalnih skupin, opremljenih z izolirnimi dihalnimi 

aparati z namenom gašenja požara in reševanja pogrešanih otrok (skupno 10). V okolici šole pa se je varovalo sosednje 

objekte ter uredilo mesto prve pomoči.  

 

Vajo smo uspešno izpeljali do konca, 

pogasili ogenj ter rešili vse pogrešane 

učence. Izkazali smo se kot dobro 

uigrana ekipa. Preizkusili smo 

zmogljivost voznega parka in gasilske 

tehnike. Ob uspešnem zaključku in 

analizi vaje sta gasilce pozdravila tudi 

poveljnik Gasilske zveze Žalec David 

Krk in župan Občine Tabor, gospod 

Vilko Jazbinšek, ki je izrazil 

zadovoljstvo ob prikazanem. Ob 

koncu smo se vsi udeleženci družili še 

ob slastnem bograču ter sladici, ki so ga pripravile gasilke iz PGD Ojstriška vas-Tabor. 

 

Vsi taborski gasilci imamo mesec oktober na koledarju posebej označen, saj predstavlja višek aktivnosti v gasilskih 

društvih. Poleg večje gasilske vaje, ki je letos potekala pod geslom »Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi«, organiziramo 

tudi druge aktivnosti, kot so preventivni pregledi gospodinjstev in gospodarskih objektov, pregledi hidrantnega omrežja, 

preventivni pregledi gasilnih aparatov in dnevi odprtih vrat gasilskih domov. 

 

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«! 

 

PGD Ojstriška vas-Tabor 

Več fotografij si oglejte na portalu mojaobcina.si. 

 

Hvaležnost in zahvaljevanje 

 
Zjutraj, ko vstanem, me pozdravi sonce, na balkonu z 

globokim vdihom zajamem svež in dokaj čist zrak, lahen 

južni veter prinaša prijetno jesensko toploto, iz pipe teče 

voda in celo prijetno topla je, na štedilniku kuham mleko, 

čaj, kavo, iz pekarne diši po svežem kruhu, na križišču so 

za varnost vseh postavili semafor, kmet je pridelal veliko 

jabolk, krompirja, pšenice, čevljar je naredil čevlje, 

šivilja obleko, smetarji so odpeljali odpadke, poštar je 

prinesel pošto, zvon v zvoniku me vabi k Bogu, mama mi 

plete nogavice, dedek dela ptičjo hišico, v službi delam in 

služim za preživetje, bližnji skrbijo zame, me imajo radi 

… V gozdu žvrgolijo ptički, čudežno pisani suhi listi 

šelestijo, na poljih večina zemlje že počiva, da bo 

prihodnje leto zopet obilno obrodila, v vrtovih so še 

vedno cvetovi krizantem, od nekje slišim petje … 

 

Na vsakem 

koraku nekaj 

lepega, na 

vsakem koraku 

prejemam darilo 

življenja. Ljudje 

smo med seboj 

povezani v nekem prepletenem krogu, vsi delamo drug za 

drugega, se drug drugega veselimo, si pomagamo, se 

spoštujemo, se imamo radi … Bog pa nas in naše delo 

blagoslavlja. 

 

Kaj bi mogla drugega, kot da rečem HVALA! HVALA! 

BOGU HVALA! BOG LONAJ! 

 

Vse, kar človek prejema: življenje, ljudje, okolje, mu je v 

bistvu podarjeno. Za mnoge je to samo po sebi umevno. 

Res je, da se moramo za marsikaj truditi, zelo potruditi. V 

bistvu pa nam Bog prek vsega, tudi našega truda, 

izkazuje svojo ljubečo skrb, pozornost, ljubezen. 

 

Ljudje smo s tem kar prejemamo, s tem kar imamo 

pogosto nezadovoljni in pričakujemo, si želimo še več. 

Bolj smo navajeni videti tisto, česar nimamo kot tisto, kar 

že imamo. Manjka nam čut za hvaležnost in za 

zahvaljevanje. Ta čut nam ni dan sam po sebi, ampak ga 

moramo pridobiti. Tu pa smo že pri vzgoji. Otrok se bo 

začel zahvaljevati in bo hvaležen, ko bo to videl pri 

odraslih. Takrat se bo tudi zavedel, kaj vse mu je 

podarjeno. 

Iz domače župnije 

Foto: Marjetka Rak Jezernik 
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Resnica II 

 

Utrujen sem od tvojega 

poželjivega spogledovanja, 

utrujen sem od tvojega 

besedičenja, 

utrujen sem od vse tvoje ― 

biti! 

 

Ostani v svojih okvirjih, 

ostani in si poišči ljubezen, 

ki si jo želiš, 

a ne ― mene! 

 

Oglej si svet in moli boga 

za darilo ― molka!! 

Oglej si svet in ne misli ― 

name!  

Oglej si svet in odmisli vse 

slabe misli, 

ki jih sprožaš sama ― 

sebi!! 

 

TKsm 

 

Kristjani imamo v bogoslužni koledar posebej vključeno 

zahvalno nedeljo. To je nedelja po prazniku vseh svetih 

(1. november) in je praznik zahvale, je dan hvaležnosti in 

zahvaljevanja in jo preprosto imenujemo zahvalna 

nedelja. Na to nedeljo se zahvalimo vsemogočnemu 

Bogu, ki nas je poklical v življenje za blagoslov, varstvo, 

darove... Zahvalimo se drug drugemu za sodelovanje in 

pomoč. Škofje običajno napišejo zahvalno pismo 

duhovnikom, redovnikom, ostalim sodelavcem in 

vernikom. Duhovniki se zahvalijo svojim sodelavcem in 

faranom in farani svojim duhovnim pastirjem. Pogosto je 

oltarna krasitev v stilu zahvale za ves poljski pridelek in 

tudi zahvale za Jezusovo evharistično daritev pod podobo 

kruha in vina. Ob koncu zahvalne sv. maše (letos, 9. 

novembra) po cerkvah zadoni lepa zahvalna pesem: 

Hvala večnemu Bogu. 

 

V naši župniji, Župniji sv. Jurij ob Taboru, imamo vsako 

leto zahvalno sv. mašo v farni cerkvi sv. Jurija na 

zahvalno nedeljo, v podružnični cerkvi sv. Miklavža na 

Tisovi gori je zahvalna sv. maša običajno zadnjo 

oktobrsko nedeljo, v podružnični cerkvi sv. Radegunde v 

Kapli pa v začetku novembra. Pri vseh teh sv. mašah je 

slovesno.  

 

Avgust von Kotzebue je zapisal: »Hvaležni ljudje so kot 

rodovitna zemlja, kar so prejeli, povrnejo stoterno.« 

Slovenski pregovor pa dodaja: »Hvaležnost je lepa 

čednost!« 

 

Vabljeni, lepo vabljeni k hvaležnosti in zahvaljevanju. 

 

Vida Slakan 

                                                                                          
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 

Po poteh in spominih  
V rubriki »Po poteh in spominih« skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec vam v pogled ponudimo utrinek, ki je v 

preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrišete prah z albuma in z nami delite lepe, a tudi morda 

pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: info@obcina-tabor.si ali 

sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).  

. 

  

Valovi življenja 

 

Kot nagel vzhod sonca 

si prišla nazaj … 

Pogrešal sem te 

kot požirek vode 

v puščavi! 

 

Tvoj nasmeh in dotik 

naj dopolnjujeta 

najina doživetja, 

pa čeprav bom daleč 

proč, 

brez tebe!! 

 

Če drugega vzljubiš, 

ga ljubi … 

Misli si, da sem ― 

jaz!! 

 

TKsm 
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Vladimir Levstik, pisatelj in prevajalec, I. del 

 

Pisatelj in prevajalec Vladimir Levstik je svoje najboljše prozno delo Gadje gnezdo pisal v Taboru, kjer je živel pri svoji 

sestri Veri, osnovnošolski učiteljici.   

Rodil se je 19. januarja 1886 v Šmihelu nad Mozirjem učitelju Mihaelu in Neži, 

rojeni Friškovec, kot prvi od treh otrok. Njegovo krstno ime je Ciril, ime 

Vladimir pa je začel uporabljati leta 1904. Leta 1887 je bil oče premeščen v Št. 

Andraž nad Polzelo.
 
Levstik je tam preživel otroštvo, kjer je obiskoval ljudsko 

šolo. Gimnazijo je obiskoval v Celju, Mariboru in v Ljubljani. Leta 1903 je kot 

sedmošolec moral po nekaterih podatkih zaradi revščine, po drugih navajanjih pa 

zaradi spora z očetom opustiti šolanje. Prvi za Cankarjem se je preživljal kot 

poklicni pisatelj, pesnik, časnikar in prevajalec. Med letoma 1906 in 1907 je živel 

v Parizu, kjer je spoznaval literarne tokove in smeri. Leta 1915 so ga zaprli na 

ljubljanski grad, od tam so ga prepeljali v taborišče Wagna pri Lipnici na 

Štajerskem. Internirance so od tam odpeljali v Hainburg ob Donavi, od tam v 

Sitzendorf pri Oberhollabrunnu, potem pa so pot nadaljevali peš v taborišče 

Mittergrabern. Internacija se mu je na začetku zdela znosna. Tolažilo ga je 

dejstvo, da ga niso poslali na fronto. Sčasoma pa je bilo vedno hujše, ker ni smel 

pošiljati svojih literarnih del in prevodov. Iz taborišča je pošiljal pisma svojemu 

dekletu in kasnejši prvi ženi Pepini Dular, Franu Govekarju in Ivanu Cankarju. 

Zaprt je bil do aprila 1917. Ni se smel vrniti v Ljubljano, zato je do novembra 

istega leta živel v Pragi, kjer je pisal roman Zapiski Tine Gramontove. Do aprila 1918 se je preselil k svoji sestri Veri, ki je 

bila osnovnošolska učiteljica v Taboru, takrat Št. Juriju pod Taborom. Pisal je svoje najboljše daljše besedilo Gadje 

gnezdo in prevajal Dostojevskega. Po vrnitvi v Ljubljano je hudo zbolel, zato je več let živel in se zdravil v Stražišču pri 

Kranju. V dvajsetih je v pisateljevem zasebnem življenju prišlo do pomembnih sprememb. Njegov prvi zakon je postal 

nevzdržen, spoznal pa je že tudi svojo drugo soprogo Franko Lavrenčič. Ločitev je bila tisti čas hud problem, zato je 

Levstik svoje težave rešil radikalno: s prestopom v muslimansko vero.  Leta 1932 je spet dlje časa bival v Parizu. 

Poslednja leta je preživel v Celju, blizu svojega rojstnega kraja. 23. december 1957 je tam tudi umrl. 

O ustvarjanju in prevodih Vladimirja Levstika boste kaj več izvedeli v nadaljevanju v novembrski številki Novic. 

Pripravila: Ana Leskovšek 

Vir: wikipedija, Vladimir Levstik 

       Igor Grdina: Vladimir Levstik v času in prostoru. V: Vladimir Levstik: Hilarij Pernat. Obzorja, Maribor, 1995. 

 

 

 

 

 

 

Zgodilo se bo 

 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR 

 

vabi vse upokojence in starejše občane 

na tradicionalno 

 

MARTINOVANJE, 

 

ki bo v soboto, 8. novembra 2014, 

ob 15. uri, v Domu krajanov Tabor. 

 

Pripravljamo vam bogat kulturni program in kulinarično doživetje. 

 

Prijavite se našim poverjenikom, ki vam bodo rade volje povedali še kaj več! 

 

Tudi jesen življenja je lahko prijetna, če se družimo! 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pisatelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prevajalec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Celje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pariz
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabori%C5%A1%C4%8De_Wagna&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lipnica,_Avstrija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hainburg_an_der_Donau&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sitzendorf_pri_Oberhollabrunnu&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mittergrabern&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Koncentracijsko_tabori%C5%A1%C4%8De
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fran_Govekar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Cankar
http://sl.wikipedia.org/wiki/Praga
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zapiski_Tine_Gramontove
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gadje_gnezdo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gadje_gnezdo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kranj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kranj
http://sl.wikipedia.org/wiki/23._december
http://sl.wikipedia.org/wiki/1957
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Dragi otroci,  
 

Občinska knjižnica Tabor vas vabi na 
 pravljično uro,  

ki bo v torek, 25. novembra 2014, ob 18. uri. 
 

Prijazno vabljeni! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TABOR 

vabi  

 

vse (stare 16 ali več), ki so željni zabave, znanja in 

dobre družbe, 

 

NA SPREJEM NOVIH ČLANOV,  
 

ki bo v soboto, 8. 11. 2014, ob 19. uri  

v Domu krajanov Tabor  

(društveni prostor). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepo vabljeni! 

 

 

Društvo podeželske mladine Tabor 

Več informacij: Simon Stiplovšek, 070 321 516 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
vabi 

 

vse občanke in občane, planince in planinke 

in ljubitelje domačih kolin 

 

v soboto, 15. novembra 2014, 
 

NA TRADICIONALNE 

DOMAČE KOLINE NA 

ZAJČEVO KOČO. 
 

Od 16. ure dalje se prav gotovo ne boste mogli 

odreči 

krožniku z odlično pečenko, krvavico, 

pečenico, jetrno klobaso s praženim 

krompirjem in zeljem. 

 

Vabljeni vsi ljubitelji domačih dobrot! 

VABILO NA 2. NAVIHAN VEČER 
 

Navihani muzikanti vas vabimo,  

da se zopet srečamo in se skupaj poveselimo na 

 

 2. Navihanem večeru,  

ki bo v soboto,  22. 11. 2014, ob 19. uri  

v Domu krajanov Tabor. 

Z nami bodo: 

- Ansambel Poljanšek 

- Ansambel Ceglar 

- Ansambel Šantej 

- Ansambel Zagorje 

- Pop kombajn 

- Fantje z vseh hribov 

- Nina Kreča 

 

Za program in dobro voljo pa bo 

poskrbel Franci Podbrežnik Solčavski. 

 

 

 

Pridite in skupaj pričarajmo nepozaben Navihan večer! 
 

 

VSTOPNINE NI!!!! 
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OBČINSKA GASILSKA VAJA NA POŠ TABOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokotiček 
Pošljite nam vaše fotografije, ki jih ujamete v svoj objektiv. Dobrodošle so fotografije s področja dela, življenja, praznovanj, 

utripa kraja, narave, posnete doma, na dopustu, potovanjih, kjerkoli. Pošljite jih v jpg formatu na info@obcina-

tabor.si ali sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih bomo objavili 

v časopisu, ostale pa bodo objavljene na spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij. 

Fotografije: Maja Leskovšek, Marjetka Rak Jezernik, Peter Strouhal 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
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Oglasi 
Kmetija Laznik vas 

vabi  

v četrtek, 30. 10. 

2014, od 9. ure dalje, 

da nas obiščete. 

 

Nudimo vam:  

sveže goveje in 

svinjsko meso ter 

ostale mesne izdelke. 

Odslej tudi krvavice, 

pečenice…  

 

Zaradi dneva 

spomina na mrtve 

bomo imeli 

naslednjo prodajo 6. 

12. 2014. 

 

Vabljeni! 

 

Informacije: Adi, 

041 543 396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – oktober in november 2014 

 
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

 

31. 10. 2014 

11.00 

KOMEMORACIJA NA GORICI  
Pri spomeniku padlih 

borcev na Gorici 

Občina Vransko,  

OO ZB za vrednost NOB 

Vransko (03 703 12 80) 

2. 11. 2014 

10.30 
BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI             Naš dom 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

8. 11. 2014 

10.00 

PEPELKA 

Otroški abonma in izven 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

11. 11. 2014 

18.00 
MARTINOVANJE Gostišče Slovan Vransko 

Društvo upokojencev Vransko 

(03 572 52 27, 031 494 833) 

13. 11.―28. 11. 

2014 

12.00 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL VRTCA 

VRANSKO 
Schwentnerjeva hiša 

Vrtec Vransko 

(03 703 23 90) 

13. 11. 2014 

17.00 
PRAZNOVANJE 40 LET VRTCA 

VRANSKO 
Športna dvorana Vransko 

Vrtec Vransko 

(03 703 23 90 

14. 11. 2014 

20.00 

MAKEDONIJA, POZABLJENA 

OBLJUBLJENA DEŽELA 

Predavanje Jožija Pavliča in Mihe Hribarja ob 

izdaji plezalnega vodnika 

Kulturni dom Vransko 
Joži Pavlič 

(031 736 991) 

18. 11. 2014 

18.00 

PRAVLJIČNA URA S 

POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

22. 11. 2014 

19.30 

ČEŠPE NA FIGI 

Gledališki abonma in izven 
Kulturni dom Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 031 210 298) 

29. 11. 2014 

9.00―18.00 

SEJEM NOVE IN RABLJENE 

SMUČARSKE OPREME 
Športna dvorana Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 10, 041 238 749 

30. 11. 2014 

9.00―12.00 

SEJEM NOVE IN RABLJENE 

SMUČARSKE OPREME 
Športna dvorana Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 10, 041 238 749 

 

 

 

Nudimo vam:  

 

- prevoz 

hlodovine z 

gozdarsko 

prikolico, 

- razrez 

hlodovine, 

- izdelki iz 

stavbnega 

mizarstva in 

tesarstva, 

- drugi izdelki 

iz lesa. 

 

Informacije : 

Žan, 041 581 

337 

 

Kmetija Laznik 
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... in še modrosti naših babic 
 Če na mrtvih dan dežuje, se huda zima pričakuje.  

 

 Če se Martinova (11. 11.) gos po ledu plazi, o božiču navadno po blatu gazi.   
 

 Na Andreja (30. 11.) sneg, z žitom kreg.  

 SOBOTA, 15. NOVEMBER  

od 16:00 dalje: TRADICIONALNE 

DOMAČE KOLINE 

Zajčeva koča  

(Planinsko društvo Tabor, 03  5727 

214) 

 

 SOBOTA, 8. NOVEMBER 

ob 15:00: TRADICIONALNO    

MARTINOVANJE 

Dom krajanov Tabor 

(Društvo upokojencev Tabor,  031 426 461) 

 

 SOBOTA, 8. NOVEMBER 

ob 19:00: SPREJEM NOVIH ČLANOV  

V DPM TABOR 

Dom krajanov Tabor (društveni prostor) 

(Društvo podeželske mladine Tabor, 070 

321 516) 

 

 SOBOTA, 22. NOVEMBER  

ob 19:00: 2. NAVIHAN VEČER: 

KONCERT NAVIHANIH 

MUZIKANTOV Z GOSTI 

Dom krajanov Tabor 

(Jure Lukman, 070 870 092) 

 

 TOREK, 25. NOVEMBER  

ob 18:00: PRAVLJIČNA URA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica 

Žalec, (03) 712 12 52) 

 
 NEDELJA, 30. NOVEMBER  

ob 8:00: KMEČKA TRŽNICA 

parkirišče župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 

533) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»En otrok, en učitelj, en svinčnik in ena knjiga lahko spremenijo svet.« 
(Malala Jusafzaj) 

 

 
Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor.  

Odgovorna urednica: Saša Zidanšek Obreza, vsebina. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče, 

vsebina; Ana Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija: hrib Krvavica – avtorica Urša 

Semprimožnik. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. 

Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali 

institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so prispevki v 

elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov:  

info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o.  

 

Koledar dogodkov in prireditev – november 
 

Čestitka 

http://www.obcina-tabor.si/

