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Pozdrav urednice izpod Krvavice  

Vilko Jazbinšek, župan 

 

 

 

 

 

Vsak letni čas je po svoje očarljiv in jesensko 

enakonočje, 23. septembra,  nam je tako prineslo pisano 

jesen … 

Ker se nad poletjem nismo pritoževali zaradi prevročih 

sončnih žarkov, pa sedaj verjetno vsi upamo, da bomo na 

ta račun v jesenskem obdobju deležni malo več sonca in 

se ne bo potrebno prehitro zavijati v debele plašče in 

tople šale.  

 

Škoda v naravi je zaradi pretirane mokrote sicer že 

narejena, zato pridelovalci in tudi ostali, ki se  zaradi 

neurij soočajo s številnimi neprijetnimi posledicami, 

razumljivo, niso nič kaj zadovoljni. V Novicah boste v 

zvezi s tem našli poziv za oddajo vlog zaradi posledic 

poplav, ki jih bo potrebno oddati do 15. oktobra. 

 

V mesecu  oktobru  se  bodo  poleg  vesele trgatve in 

kostanjevih piknikov, odvijali še številni drugi  dogodki, 

ki jih, kot ponavadi, najdete v našem pisanem 

napovedniku.   

Med drugim bodo v vseh 212 slovenskih občinah  

potekale lokalne volitve, ki bodo prinesle ponekod nova, 

drugod  stara imena občinskih veljakov. V naši občini, 

kot je že znano, bodo predčasne volitve potekale v sredo, 

1. oktobra, redne volitve pa v nedeljo, 5. oktobra,  od  7. 

do 19. ure.  In ne pozabite – vsak glas šteje … zagotovo 

pa nam bo kje prijetno zadišal tudi kakšen dober 

predvolilni golaž. 

 

V upanju, da nam oktober poleg barvastega listja natrosi 

le lepe in dobre stvari, vam želim prijetno listanje in 

branje! 

 

Saša Zidanšek 

Obreza, 

odgovorna 

urednica 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Volitve niso le pravica – so dolžnost! 
 

 

Čeprav že malce naveličani letošnjih procesij na volišča, pa so letošnje lokalne volitve vendarle za nas tokrat 

najpomembnejša procesija. Glede na večinski sistem volitev, ki velja za našo občino, je glas, ki ga damo za svojega 

kandidata, polno upoštevan in seštevek vseh glasov je volilni rezultat posameznika. Brez proporcionalnosti in vrstnega 

reda na listi ali preferenčnih glasov. Če zaradi razočaranja nad politiko ne gremo na volitve, »pomagamo« predvsem 

tistim, ki so vaše razočaranje in jezo povzročili. Manjša volilna udeležba namreč vedno vrže na površje volilne 

anomalije, ki običajno naše razočaranje še povečajo in vodijo v popolno malodušje v odnosu do volitev. Ne dopustimo 

tega in vsi nekaj napravimo za to našo mlado demokracijo, ki preboleva še vse otroške bolezni. In ravno v domačem 

kraju je potrebno začeti, kjer šteje prav vsak glas, zato vas 5. oktobra vabim na volišča, da še enkrat dokažemo, da smo 

vredni lastne občine. 

Iz županovega kabineta 

Jesenski aranžma pri domačiji Lukman, Tabor 

(vir: Damijana Lukman). 
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PR ED SED N I K  
D a v id  T ERŽ AN  l . r .    

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 OBČINA TABOR 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
 

 
 

 
LOKALNE VOLITVE 2014 

 

RAZGLAS 
 
Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07- ZLV-
UPB3, 45-1987/08-ZLV-H; v nadaljnjem besedilu: ZLV) in  61. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Ur.l. RS, št. 109/06-UPB in 54/07 - odl. US),  Volilna komisija Občine Tabor  objavlja 
 

S E Z N A M 
 

 KANDIDATOV ZA VOLITVE  ŽUPANA OBČINE TABOR 
 

Kandidati so: 
 

1. GROBLER ANTON,    rojen: 20.04.1957,  PONDOR 8, 3304 TABOR,  
   STROJNI INŽENIR 
   Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
 
 

2. MATEJ DEMŠAR,       rojen: 22.04.1972,  PONDOR 27,  3304 TABOR,  
                                      UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR GOZDARSTVA 

                                                 Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 
 

3. JAZBINŠEK VILKO,   rojen: 06.02.1952,  MIKLAVŽ PRI TABORU 8 A, 3304 TABOR,  
   UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA 
   Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
 

 

Volitve bodo v nedeljo, 5. oktobra  2014.  
 
Š t e v i l k a :  0 4 1 - 0 1 / 2 0 1 4 - 7  
D a t u m :    1 6 . 0 9 . 2 0 1 4   

V o l i l n a  k o m i s i j a  O b č i n e  T a b o r  
  T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4  T a b o r  

 
 

Lokalne volitve 2014  

Razglasi 
*Objava Razglasa seznama kandidatov za župana Občine Tabor je v tem časopisu zgolj informativne narave. Vsi roki se štejejo od 

dneva objave na oglasni deski in spletni strani Občine Tabor, to je 17. 9. 2014, ob 15.15. uri.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072904
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LOKALNE VOLITVE 2014 

 

RAZGLAS 
 
Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-
4693/07- ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H; v nadaljnjem besedilu: ZLV) in  61. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 109/06-UPB in 54/07 - odl. US) ter  Sodbe v imenu 
ljudstva Upravnega sodišča RS, oddelek v Celju, dne 20. 9. 2014, Volilna komisija 
Občine Tabor  objavlja 
 

S E Z N A M 
 

KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR  NA 
LOKALNIH VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014 
 

Volilna enota 1: TABOR 
 

KANDIDATI SO: 
 

1. JUG PETRA                         rojena: 21. 5. 1978, TABOR 10, 3304 TABOR,  
ARANŽERSKI TEHNIK 
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

2. KHODARY EISA ALI           rojen: 1. 1. 1950, TABOR 15, 3304 TABOR, 
EKONOMIST 
Predlagatelj: PETER LUKMAN IN SKUPINA VOLIVCEV 

 

3. ZUPAN ROBERT                rojen:  5. 9. 1967, TABOR 23B , 3304 TABOR,  
POKLICNI GLASBENIK 
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

4. SLAKAN PATRICIJA          rojena: 19. 1. 1990, TABOR 18E, 3304 TABOR,  
ŠTUDENTKA 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI 
 

5. GREGL JERNEJ                  rojen: 16. 7. 1965, TABOR 33 , 3304 TABOR,  
RTV MEHANIK 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 
 

S tem Razglasom se prekliče Razglas št. 041-01/2014-1D, z dne 17. 9. 2014. 
 
Volita se dva (2) člana občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014. 
 

Š t e v i l k a :  0 4 1 - 0 1 / 2 0 14 - 9  
D a t u m :    2 2 .  9 .  2 0 14  

V o l i l n a  k o m i s i j a  O b č i n e  T a b o r  
T a b o r  2 1 ,  3 3 0 4   T a b o r  

 

 
 

*Objava Razglasov seznamov kandidatov za člane občinskega sveta Občine Tabor je v tem časopisu zgolj informativne narave. Vsi 

roki se štejejo od dneva objave na oglasni deski in spletni strani Občine Tabor, to je 22. 9. 2014, ob 17. uri.  

PR ED SED N I K  
D a v id  T ERŽ AN  l . r .    

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072904
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LOKALNE VOLITVE 2014 

 
RAZGLAS 

 
Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-
4693/07- ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H; v nadaljnjem besedilu: ZLV) in  61. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 109/06-UPB in 54/07 - odl. US) ter  Sodbe v imenu 
ljudstva Upravnega sodišča RS, oddelek v Celju, dne 20. 9. 2014, Volilna komisija 
Občine Tabor  objavlja 
 

 
S E Z N A M 

 
 

KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA 
LOKALNIH VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014 
 
 
 

 
Volilna enota 2: OJSTRIŠKA VAS 
 

KANDIDATA STA: 
 

1. MIKLAVC LUDVIK               rojen: 12. 6. 1957,  OJSTRIŠKA VAS 16, 3304 TABOR,  
DIPLOMIRANI EKONOMIST 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 
 

2. GRŽINA MAKSIMILIJAN    rojen: 29. 9. 1951, OJSTRIŠKA VAS 37, 3304 TABOR,  
STROJNI TEHNIK 
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 
 
 
 
S tem Razglasom se prekliče Razglas št. 041-01/2014-1D, z dne 17. 9. 2014. 
 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014. 
 

Š t e v i l k a :  0 4 1 - 0 1 / 2 0 14 - 9  
D a t u m :    2 2 .  9 .  2 0 14  

 
 
 

Vo l i l n a  ko m i s i j a  Obč i n e  T ab o r  
T ab o r  2 1 ,  3 3 0 4  T ab or  

 

 
 PR ED SED N I K  

       D av i d  T ERŽ AN  l . r .    
 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072904
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LOKALNE VOLITVE 2014 
 

 
RAZGLAS 

 
Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-
4693/07- ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H; v nadaljnjem besedilu: ZLV) in  61. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 109/06-UPB in 54/07 - odl. US) ter  Sodbe v imenu 
ljudstva Upravnega sodišča RS, oddelek v Celju, dne 20. 9. 2014, Volilna komisija 
Občine Tabor  objavlja 
 

 
S E Z N A M 

 

 

KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA 
LOKALNIH VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014 
 

 
 
Volilna enota 3: KAPLA 
 

KANDIDATKI STA: 
 

1. ŠINKOVEC MAJDA             rojena: 20. 3. 1955, KAPLA 45, 3304 TABOR, 
GRAFIK-OBLIKOVALEC 
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

2. ZORE KOS NATAŠA          rojena: 3. 4. 1976, KAPLA 4, 3304 TABOR,  
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA VARSTVOSLOVKA 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 
 
 
S tem Razglasom se prekliče Razglas št. 041-01/2014-1D, z dne 17. 9. 2014. 
 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014. 
 

Š t e v i l k a :  0 4 1 - 0 1 / 2 0 14 - 9  
D a t u m :    2 2 .  9 .  2 0 14  

 
 

Vo l i l n a  ko m i s i j a  Obč i n e  T ab o r  
T ab o r  2 1 ,  3 3 0 4  T ab or  

 

 PR ED SED N I K  
       D av i d  T ERŽ AN  l . r .    

 

 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072904
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LOKALNE VOLITVE 2014 
 

 
RAZGLAS 

 
Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-
4693/07- ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H; v nadaljnjem besedilu: ZLV) in  61. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 109/06-UPB in 54/07 - odl. US) ter  Sodbe v imenu 
ljudstva Upravnega sodišča RS, oddelek v Celju, dne 20. 9. 2014, Volilna komisija 
Občine Tabor  objavlja 
 

 
S E Z N A M 

 
 

KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA 
LOKALNIH VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014 
 

 
 
Volilna enota 4: PONDOR 
 

KANDIDATA STA: 
 

 

1. DEMŠAR MATEJ                rojen: 22. 4. 1972, PONDOR 27, 3304 TABOR,  
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR GOZDARSTVA 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 
 

2. JELEN TANJA                      rojena: 30. 8. 1986, PONDOR 12, 3304 TABOR,  
DIPLOMIRANA TEOLOGINJA 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI 

 
 
 
S tem Razglasom se prekliče Razglas št. 041-01/2014-1D, z dne 17. 9. 2014. 
 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014. 
 

Š t e v i l k a :  0 4 1 - 0 1 / 2 0 14 - 9  
D a t u m :    2 2 .  9 .  2 0 14  

 
 

Vo l i l n a  ko m i s i j a  Obč i n e  T ab o r  
T ab o r  2 1 ,  3 3 0 4  T ab or  

 

 PR ED SED N I K  
       D av i d  T ERŽ AN  l . r .    

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072904
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LOKALNE VOLITVE 2014 
 

 
RAZGLAS 

 
Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-
4693/07- ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H; v nadaljnjem besedilu: ZLV) in  61. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 109/06-UPB in 54/07 - odl. US) ter  Sodbe v imenu 
ljudstva Upravnega sodišča RS, oddelek v Celju, dne 20. 9. 2014, Volilna komisija 
Občine Tabor  objavlja 
 

 
S E Z N A M 

 

 

KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA 
LOKALNIH VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014 
 

 
 
Volilna enota 5: MIKLAVŽ 
 

KANDIDATA STA: 

 

 

1. MASTNAK JOŽEF              rojen: 21. 4. 1980, MIKLAVŽ PRI TABORU 4A, 3304 TABOR,  
MESAR 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 
 

2. SLAKAN ROBERT              rojen: 21. 1. 1969, MIKLAVŽ PRI TABORU 30, 3304 TABOR, 
STROJNIK - OBLIKOVALEC KOVIN 
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 
 
 
S tem Razglasom se prekliče Razglas št. 041-01/2014-1D, z dne 17. 9. 2014. 
 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014. 
 

Š t e v i l k a :  0 4 1 - 0 1 / 2 0 14 - 9  
D a t u m :    2 2 .  9 .  2 0 14  

 
 

Vo l i l n a  ko m i s i j a  Obč i n e  T ab o r  
T ab o r  2 1 ,  3 3 0 4  T ab or  

 

 PR ED SED N I K  
       D av i d  T ERŽ AN  l . r .    

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072904
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LOKALNE VOLITVE 2014 
 

 
RAZGLAS 

 
Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-
4693/07- ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H; v nadaljnjem besedilu: ZLV) in  61. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 109/06-UPB in 54/07 - odl. US) ter  Sodbe v imenu 
ljudstva Upravnega sodišča RS, oddelek v Celju, dne 20. 9. 2014, Volilna komisija 
Občine Tabor  objavlja 
 

 
S E Z N A M 

 

 

KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA 
LOKALNIH VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014 
 

 
 
Volilna enota 6: LOKE 
 

KANDIDATA STA: 
 
 

1. CENTRIH MIHAEL               rojen: 5. 1. 1986, LOKE 39,  3304 TABOR,  
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK 
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI 

 
 

2. DRNOLŠEK DAVORIN        rojen: 2. 10. 1987, LOKE 24, 3304 TABOR, 
LESARSKI  TEHNIK 
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI 

 
 
 
S tem Razglasom se prekliče Razglas št. 041-01/2014-1D, z dne 17. 9. 2014. 
 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014. 
 

Š t e v i l k a :  0 4 1 - 0 1 / 2 0 14 - 9  
D a t u m :    2 2 .  9 .  2 0 14  

 
 

Vo l i l n a  ko m i s i j a  Obč i n e  T ab o r  
T ab o r  2 1 ,  3 3 0 4  T ab or  

 

 PR ED SED N I K  
       D av i d  T ERŽ AN  l . r .    

 
 
 
 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072904
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LOKALNE VOLITVE 2014 
 

 
RAZGLAS 

 
Na podlagi  2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-
4693/07- ZLV-UPB3, 45-1987/08-ZLV-H; v nadaljnjem besedilu: ZLV) in  61. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS, št. 109/06-UPB in 54/07 - odl. US) ter  Sodbe v imenu 
ljudstva Upravnega sodišča RS, oddelek v Celju, dne 20. 9. 2014, Volilna komisija 
Občine Tabor  objavlja 

 
S E Z N A M 

 
 

KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA 
LOKALNIH VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014 
 

 
 
Volilna enota 7: ČRNI VRH 
 

KANDIDAT JE: 
 

 
 

1. KOVAČIČ ALEN                   rojen: 25. 3. 1986,  ČRNI VRH 34, 3304 TABOR,  
INŽENIR VRTNARSTVA 
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
 

 
 
S tem Razglasom se prekliče Razglas št. 041-01/2014-1D, z dne 17. 9. 2014. 
 
Voli se en (1) član občinskega sveta. 
 

Volitve bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014. 
 

Š t e v i l k a :  0 4 1 - 0 1 / 2 0 14 - 9  
D a t u m :    2 2 .  9 .  2 0 14  

 
 
 
 

Vo l i l n a  ko m i s i j a  Obč i n e  T ab o r  
T ab o r  2 1 ,  3 3 0 4  T ab or  

 

 PR ED SED N I K  
       D av i d  T ERŽ AN  l . r .    

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072904
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*Vrstni red oglasov je izbran po naključnem vrstnem redu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Občinski odbor SDS Tabor 
 
 
 
 
 

 

 

                             
 
 
 

 

 

 

 

Vilko Jazbinšek,  

roj. 1952, univ. dipl.inž.stroj.,  

kandidat za župana Občine Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

Lista kandidatov SDS za svetnike v Občinskem svetu Občine Tabor: 

 
VE 1 ( Tabor):              ROBERT ZUPAN 
 PETRA JUG 
VE 2 (Ojstriška vas): MAKSIMILIJAN GRŽINA 
VE 3 (Kapla):  MAJDA ŠINKOVEC 
VE 5 (Miklavž):            ROBERT SLAKAN 
VE 7 (Črni vrh):            ALEN KOVAČIČ 
 
Ni nam potrebno prodajati pravljic in lažnih obljub. Dosedanji rezultati dela našega kandidata za župana 

izkazujejo vse. Ob dobrem vodji pa so pripravljeni svojo odgovorno vlogo odigrati tudi naši kandidati in 

kandidatke za svetnike.  

 

Za Tabor, s srcem, umom in izkušnjami! 
 

 

 

 

OO SDS TABOR 

Volilni oglasi 
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Vodstvo POŠ Tabor  nam je posredovalo naslednje 

stanje učencev v mesecu septembru za šolsko leto 

2014/2015: 

Število volilnih upravičencev v naši občini 

 
Po podatkih Ministrstva za notranje Zadeve RS, Službe za lokalno samoupravo, ki smo jih prejeli po e-pošti 22. 9. 2014, je 

stanje volilnih upravičencev v Občini Tabor po volilnih enotah naslednje: 

 

VOLILNA ENOTA VOLIŠČE ŠT. VOLILNIH UPRAVIČENCEV 

Volilna enota 1: TABOR Dom krajanov Tabor 366 

Volilna enota 2: OJSTRIŠKA VAS Dom krajanov Tabor 235 

Volilna enota 3: KAPLA Gasilski dom Kapla 231 

Volilna enota 4: PONDOR Gasilski dom Kapla 137 

Volilna enota 5: MIKLAVŽ Dom krajanov Tabor 

Gasilski dom Loke 

148 

Volilna enota 6: LOKE Gasilski dom Loke 139 

Volilna enota 7: ČRNI VRH Dom krajanov Tabor 

Gasilski dom Loke 

144 

SKUPAJ:  1.400 

 

Zaradi prijav in odjav stalnega prebivališča se število volilnih upravičencev v občini lahko spremeni do vključno 24. 9. 

2014. Naknadne spremembe volilnih imenikov in z njimi povezano število volilnih upravičencev ne bo več možno.  

 

Pripravila: 

Tajnica OVK Saša Zidanšek Obreza 

 

 

 

 

Poziv za oddajo vlog 

 
Na Občino Tabor smo prejeli SKLEP Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic 

poplav v času med 12. 9. in 16. 9. 2014.  

 

Vse oškodovance, ki jih je zadnje neurje prizadelo, pozivamo k oddaji vlog. Obrazce lahko dvignete v sprejemni pisarni 

Občine Tabor.  Zbiranje vlog mora biti končano do 20. 10. 2014, zato prosimo vse oškodovance, da svoje vloge oddate do 

15. 10. 2014. 

Simon Jan 
 

 

 

 

 

Število otrok v Vrtcu Tabor in POŠ Tabor 

 
Za malimi nadobudneži v našem vrtcu je že mesec razigranega in veselega druženja, nas pa je tokrat zanimalo predvsem 

kakšno je njihovo številčno stanje v mesecu septembru, ko se preštejejo … 

 

 

 

 

 

 

Razred Število učencev 

1. c 22 

2. b 13 

3. c 14 

4. c in 5. c  (kombiniran pouk) 8+13 

6. c in 8. b (kombiniran pouk) 10+10 

7. b 21 

9. c 12 

SKUPAJ: 123 

 

Šolski prag je tako 1. septembra prestopilo kar 123 otrok. 

Oddelek Število otrok 

JASLI 1–2 let 11 

POLOVIČNI ODDELEK 1. STAR. 

OBDOBJA 
7 

SKUPINA 2–3 let 12 

SKUPINA 3–4 let 19 

SKUPINA 4–6 let 18 

SKUPINA 4–6 let 19 

SKUPAJ: 86 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

Po podatkih uprave vrtca je v Vrtec Tabor s 1. 9. 2014 

vključenih 86 otrok. Delo poteka v petih celih in enem 

polovičnem oddelku. Dva oddelka in pol vključujeta 

otroke prvega starostnega obdobja, trije oddelki pa 

otroke drugega starostnega obdobja.  

Saša Zidanšek Obreza 
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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  

Utrinek z MOS Celje 2014 

 
Tradicionalno se je, tudi letos, na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju predstavila subregija Spodnjesavinjska s svojimi 

turističnimi ponudniki. V četrtek, 11. septembra 2014, smo na razstavni prostor DEŽELE CELJSKE v Hali E, 

razprostrli izbrano ponudbo Občine 

Tabor. Predstavljena je bila gostinska in 

nastanitvena ponudba Ribnika pri 

Lisjaku, Gržina Cateringa – Apartmajev 

pr` Brišn`k ter turistična kmetija Weiss, z 

glasbeno ponudbo ansambla Zupan in 

KUD-a Zaka` pa ne ter z unikatnimi 

izdelki Ine Gržina in Andreje Kotnik, 

Kopos d.o.o., ter z izdelki rastlinskega 

izvora ekološke kmetije Marjana Natka. 

 

Naši razstavljavci so izredno lepo in 

domiselno predstavili svoje izdelke. 

Predvsem pa je ustvarila vzdušje njihova 

prijaznost, domačnost in odprtost do 

obiskovalcev.  

 

Ob vseh degustacijah hrane in pijač sem 

na našem razstavnem prostoru imela 

priložnost izvleči skrbno izbrane, v papirček zavite, misli. Zame je to bil to tisti biserček, po katerem si je marsikdo 

zapomnil naše razstavljavce. Izvlekla sem misel Dalaj Lame: »Ne dovolite, da mala nesoglasja uničijo velika 

prijateljstva.«  

 

Naj bo ta utrinek z MOS Celje 2014 tudi povabilo k sodelovanju vseh še skritih ali razkritih soustvarjalcev turistične 

ponudbe v občini TABOR, da se nam v bodoče pridružijo in predstavijo ponudbo v našem TIC-u ter na predstavitvenih 

dogodkih, kot je MOS v Celju.  

Lilijana Štor Krebs 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

Foto: Andreja Kotnik 
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Prejeli smo 

Vsem društvom želim veliko prijetnega druženja in 

uspešno uresničevanje idej. 

Simona Stanter, načelnica 

Kako ustanoviti društvo 

 

Neuradni viri pravijo, da so društva in združenja na 

Slovenskem obstajala že v 14. stoletju, saj naj bi o tem 

obstajali zapisi, ki omenjajo delovanje cerkvenih 

bratovščin, ki so nastale v zvezi z opravljanem verskih 

obredov. Kasneje naj bi se razvile cehovske organizacije 

kot posebna združenja rokodelcev v mestih in trgih. 

Delovala naj bi na osnovi društvenih norm, ki so bile 

zbrane v društvenih redih – društvenih pravilih. Na 

območju Upravne enote Žalec je trenutno ustanovljenih 

475 društev, vsako leto pa se jim pridružijo nova, v letu 

2013 je bilo registriranih 24 novih, prenehalo pa jih je 15. 

Danes ureja delovanje društev Zakon o društvih, ki 

določa, da je društvo samostojno in nepridobitno 

združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, 

skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja 

skupnih interesov.  

 

V kolikor ste tudi vi tisti, ki bi želeli ustanoviti društvo, 

za to potrebujete najmanj tri poslovno sposobne fizične 

ali tri pravne osebe. Ne glede na navedeno pa 

gospodarska družba ne more ustanoviti društva, ki ima v 

temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska 

družba opravlja kot svojo dejavnost. Ustanovitelji na 

ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in 

temeljni akt društva (običajno je to statut). Član društva 

lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje vnaprej določene 

pogoje v temeljnem aktu. 

 

Z določitvijo načina upravljanja društva je predvsem 

treba zagotoviti izvrševanje vseh funkcij, ki so nujne za 

upravljanje društva. Te pa so odločanje, izvrševanje 

odločitev, zastopanje in predstavljanje, nadzorstvo ter 

zagotavljanje društvene discipline. Za izvrševanje vseh 

funkcij lahko društvo oblikuje različne organe (zbor, 

predsednik, izvršilni odbor, nadzorni odbor, disciplinska 

komisija) ali pa funkcije porazdeli med zbor članov in 

predsednika. V temeljnem aktu društva se določi tudi 

prevzemnika premoženja v primeru prenehanja delovanja 

društva. Prevzemnik je lahko drugo društvo ali 

nepridobitna pravna oseba, ki je registrirana v Republiki 

Sloveniji. V nobenem primeru premoženje društva ne 

more biti razdeljeno med člane društva. 

 

Vlogo za registracijo društva poda zastopnik na upravni 

enoti, kjer bo društvo imelo sedež. Obrazec lahko dobite 

na upravni enoti, dostopen pa je tudi v elektronski obliki 

na spletni strani https://e-uprava.gov.si/storitve/pridobi 

Vlogo.esju?id=120. Hkrati pa bi vas radi opozorili, da 

pridobitev statusa društva v javnem interesu podeljujejo 

pristojna ministrstva in ne upravne enote, za katera 

veljajo posebni pogoji. K vlogi za registracijo morate 

priložiti zapisnik ustanovnega zbora, ki mora vsebovati 

kraj in čas ustanovnega občnega zbora, navedbo 

navzočnih ustanoviteljev, sklep o ustanovitvi društva, 

sklep o sprejemu temeljnega akta in sklep o izvolitvi 

prvih organov, en izvod temeljnega akta oz. statuta 

društva, seznam ustanoviteljev z osebnimi podatki, 

naslov sedeža društva (to je poslovni naslov, kjer društvo 

prejema pošto), osebne podatke zastopnika društva, način 

zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, če društvo 

zastopata dva zastopnika ter podatke o (nepridobitnih) 

dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) 

dejavnost.  

 

Bistven poudarek delovanja društva je nepridobitnost, to 

pomeni, da ni oziroma ne sme biti osnovni namen 

ustanovitve društva pridobivanje dobička, temveč nekaj 

drugega (npr. varstvo okolja, varstvo človekovih pravic, 

razvoj športa, razvoj kraja, varovanje zdravja, skrb za 

socialno ogrožene, varstvo pred naravnimi nesrečami, 

spodbujanje kulture, umetnosti, itd.). Nepridobitnost se 

torej nanaša na namen ustanovitve, kar pa ne pomeni, da 

društvo ne sme izvajati nobenih pridobitnih dejavnosti, to 

je proti plačilu prodajati svojih izdelkov ali nuditi svojih 

storitev. To lahko počne, vendar pa pridobitne dejavnosti 

ne smejo biti njegove edine dejavnosti. Na primer 

društvo, ki se ukvarja s športno dejavnostjo, je njegov 

osnovni namen popularizacija in razvoj športa med 

mladimi z namenom zdravega načina preživljanja 

prostega časa. To društvo pa lahko opravlja tudi 

pridobitne dejavnosti kot so npr. strežba pijač (od tega: 

točenje pijač na stojnicah na prireditvah), druge športne 

dejavnosti (od tega organiziranje in promocija športnih 

dogodkov), vendar je pri tem potrebno upoštevati 

predpise s področja davkov. Glede obveznosti društva z 

davčnega vidika lahko preverite spletne strani Davčne 

uprave RS http://www.durs.gov.si /si/davki_predpisi_in 

_pojasnila/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_pojasnila/

zavezanec_za_davek_rezident_nerezident_in_obseg_dav

cne_obveznosti/obveznosti_drustva_davcni_vidik/. 

 

Na koncu bi radi spomnili vse tiste, ki že imate 

ustanovljena društva in ste spremenili bodisi sedež 

društva, naslov sedeža društva, zakonitega zastopnika ali 

temeljni akt, da morate o tem obvestiti upravno enoto v 

roku 30 dni od spremembe. Hkrati pa bi radi opozorili še 

na to, da v kolikor društvo spreminja temeljni akt, mora 

pridobitne dejavnosti, ki jih že ima navedene v temeljnem 

aktu, uskladiti s standardno klasifikacijo dejavnosti.  

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ceh
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rokodelec&action=edit&redlink=1
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=120
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     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 

 

Sprememba zakonodaje na področju uveljavljanja pravic iz javnih 

sredstev 

 
S 1. septembrom  so začele veljati spremembe socialne 

zakonodaje, s katerimi so odpravljene določene 

pomanjkljivosti, ki imajo namen izboljšanja položaja 

družin, tako enostarševskih, kot velikih družin.  

Glavna novost je upoštevanje bolj realnega materialnega 

položaja družine oz. posameznika kot doslej, ko so se 

upoštevali podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali 

celo predpreteklo leto. Ob upoštevanju bolj realnega 

materialnega položaja pri dodeljevanju pravic bo lahko 

vlagatelj v primeru upokojitve, izgube službe ali dela za 

skrajšani delovni čas in podobno, oddal novo vlogo in na 

podlagi le-te se bo upošteval nov periodični dohodek, 

preračunan na celo leto in ne tisti, ki ga ne prejema več, 

kot tudi obratno, če vlagatelj začne prejemati nov 

dohodek. Periodični dohodki so: plača skupaj z regresom, 

nadomestila iz naslova obveznega zdravstvenega 

zavarovanja (starševsko nadomestilo, nadomestilo za 

brezposelnost, nadomestilo zaradi delne upokojitve), 

pokojnine, starševski dodatek, preživnine, nadomestila za 

invalidnost, sprememba dohodka zaradi dela za najmanj 

polovični delovni čas.   

V dohodek družine se ne 

upošteva več celotni otroški 

dodatek. Upošteval se bo 

dodatek, zmanjšan za 20 

odstotkov višine otroškega dodatka za prvega otroka iz 

prvega dohodkovnega razreda. V dohodek se ne upošteva 

dodatek za enostarševsko družino in dodatek za otroka, ki 

ni vključen v vrtec. 

Ugodnejši je tudi način upoštevanja dohodka od 

študentskega dela in ostalih oblik priložnostnega dela za 

socialno najbolj ogrožene družine. 

Med premoženje pri izračunu pravic na letni ravni, ki se 

ne upošteva, sodi tudi znesek, ki ga banke kot bančni 

kredit nakažejo na račun posameznika, če je to 

namenjeno izključno nakupu ali gradnji hiše oz. 

stanovanja, za kar pa mora stranka to dokazati.  

Vlagatelji lahko spremembo sporočijo v tistem mesecu, 

ko so začeli oz. prenehali prejemati dohodke in na 

podlagi le-te bo center za socialno delo izdal nove 

odločbe. 

Romana Rojšek, CSD Žalec  

 

Ko izgine avto v noč 

 
Z 9. na 10. september so nam iz zaklenjene garaže v Kapli ukradli avto VW Touran Cross, bele barve, star štiri leta. Mi pa 

smo mirno spali … Zjutraj smo se prebudili ter v običajnem ritmu pričeli s pripravami na običajen dan. Ob prvem vstopu v 

garažo, se nismo niti zavedali razsežnosti dogodka, ki se nam je zgodil. Po klicu na 113 in totalnem šoku so se pri nas 

zvrstili kriminalisti, forenziki in policisti, ki so svoje delo opravili strokovno in korektno. Z eno pomanjkljivostjo … doslej 

niso vprašali, če za krajo koga sumimo. Nemudoma smo aktivirali svojo socialno mrežo in po celi Sloveniji poslali 

obvestila o kraji.  
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    (slika: www.avto.finance.si)  

 

Vse kaže, da smo bili žrtev organizirane združbe, ki je natančno preučila naš bioritem, nas opazovala, nam sledila, prežala 

na priložnost, poskrbela, da smo izdatneje spali, vlomila v moj dom, prelepila senzorje, razbila moteče luči, rolo vrata 

garaže ročno dvignila, 1700 kg težak avtomobil vzvratno porinila na plan ter s plenom izginila v deževno noč. 12 ur pred 

dogodkom smo napolnili rezervoar, kar jim je omogočilo v enem mahu prepeljati razdaljo 900 km. In vedeli so, da je tank 

poln!!! (Big brother is watching you / Veliki brat te opazuje.) 

 

Staro pravilo je, da je kriminalec korak pred policisti in prepričani smo, da je tudi tokrat tako. Teorija, ki jo razvijajo 

policisti, da tatovi avto še dan ali dva premikajo po parkiriščih, zato da se prepričajo, da ni vgrajene sledilne naprave, je 

zastarela. Za »hlajenje vroče robe« imajo debelostenske komore, ki 

zavrejo vsak signal. 

 

Naš avto je v sredo zjutraj postal le statistični podatek. »Kurji 

tatovi« so dobili drobtinice. Za prihodnje poletje, ki bo zagotovo 

lepše kot letošnje, imajo moja ter moževa sončna očala, zdravstvene 

izkaznice za kakšen tramal ali apaurin, z otroškimi bančnimi 

karticami sta si »kapucarja« ob 3.29 uri privoščila obisk bankomata 

pri Tušu na Vranskem, za prihajajočo hladno jesen sta tudi oblečena 

(v naše jesenske jakne), če pa ju vmes tišči na potrebo, sta v otroški 

torbici našla vlažilne robčke.  

 

Organiziranci so potrebovali točno ta avto, s karakteristikami, ki jih je avto imel. Naročnik ga je potreboval. Verjetno za 

luksuz. Nam je bil edini avto, zaslužen s poštenim delom, ki smo ga potrebovali za vsakdanje potrebe velike družine, za 

prevoze nas in naših otrok v šolo, službo… Mogoče je končal v rezervnih delih ali pa njegova karoserija, morda motor, 

krasi drugega tourana v Zagrebu, Bukarešti ali kje drugje.  

 

Ni se dobro izteklo tistim, ki so se v naših krajih ukvarjali s tovrstnimi posli. Vzela jih je noč, saj za big brotherjem pride 

še big, big brother. Zagotovo bo takšen epilog doletel tudi organizirance, ki so izginili z našim avtom.  

 

Občanom pa v vednost tale resnica, ki sem jo prejela v enem od povratnih sporočil na temo kraje. Če želijo tvoj avto, ga 

bodo dobili, NIČ jih od tega ne odvrne. Edina zaščita, ki je na razpolago zame in zate je, da ne živiš predvidljivo, da hodiš 

po svetu z odprtimi očmi in da dobro pomniš, kdo vse je bil v zadnjem času v tvoji bližini.   

 

Mojca Hrastnik 

 

Dan rejcev drobnice 

 
Člani društva rejcev drobnice CEKIN smo se zbrali na strokovni prireditvi. 

 

Ker reja drobnice zahteva vedno nova znanja, se rejci drobnice vsako leto srečamo na prireditvi, ki je namenjena 

strokovnim vsebinam, izmenjavi mnenj ter druženju med rejci. Po uvodnih pozdravih je rejce pozdravil novi predsednik 

Zveze rejcev drobnice Roman Savšek. Nato je sledilo strokovno predavanje Mitja Zupančiča, specialista za ekološko 

kmetovanje na KGZ Celje. V predavanju je bil poudarek na reji drobnice na ekološki kmetiji. Bolezni pri ovcah in kozah 

je predstavila prof. dr. Polona Juntes, profesorica na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Za konec strokovnih predavanj se je 

predstavila ovčerejska kmetija Novak kot primer dobre prakse na kmetiji. 

Rafael Novak 

http://beta3.finance.si/pics/cache_av/avtoodpad8-be.1383591440.jpg.o.600px.jpg
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Otroški svet prihodnosti 
 

Včeraj zvečer sem bila ob računalniku. Malo predolgo sem se zaigrala z igro in mama je naredila cel cirkus ter me poslala 

spat, svoje pa je dodal še očka, ki je naredil celo pridigo o tem, kako nas bodo računalniki pohodili. 

 

Potem pa so prišle sanje … 

 

Na roki mi nekaj utripa in vidim … Na zapestnici 

piše, da je zunaj 15 stopinj in naj oblečem suknjič. 

Pomanem si oči in še enkrat pogledam na ekranček. 

Vidim, da tudi piše, pred koliko urami sem jedla.  Ja, 

res sem jedla pred 12 urami. Lučka je utripala: Zajtrk,  

nujno! In res sem šla zajtrkovat. Mama mi je 

pripravila štiri tablete in malo soka. Dala mi je na 

mizo in jaz sem popila. Oblekla sem si jakno, dala 

torbo na rame in odšla v šolo. 

 

»Kje pa so vsi?!!« sem si mislila. Sošolci so sedeli 

vsak za svojo mizo in imeli vsak svoj tablični 

računalnik. Učna ura je potekala hitro in zelo mirno. 

Komaj sem čakala, da se bomo kaj poigrali. Ko smo 

sedeli na hodniku, sem predlagala, da se igramo gnilo jajce, vendar so me vsi čudno pogledali in se zatopili v svoje ekrane. 

 

Na poti domov sem si ogledovala naš kraj, ves je bil drugačen. Tih, brez hrumečih avtomobilov, tudi naša trgovina ni bila 

več to, kar je bila nekoč. Samo še velik ekran za sporočanje, kaj hočemo kupiti. Ko sem prišla domov, sem si v naši 

robotski kuhinji hotela pripraviti malico, pa sem ugotovila, da ne znam. Pa tudi ničesar, kar bi bilo podobno hrani, ni bilo v 

hladilniku. 

 

S praznim želodcem in utripajočo zapestnico sem se odpravila v svojo sobo, kjer sem od vsega hudega zaspala. 

»Petra, ali ne boš nič vstala?!« sem zaslišala mamico. Skočim pokonci.  Moja razmetana soba, igrače vse naokrog … Oh, 

še sreča, samo grozno grozne sanje. »Komaj čakam, da grem v šolo!« sem zaklicala mamici. 

 

Danes bom še učiteljev tako zelo vesela!  

 

Petra Kreča, POŠ Tabor 

Iz vrtca in šolskih klopi 

Obiskala nas je štorklja 
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčic: 
 

 

 

 

 29. junija se je v celjski porodnišnici rodila 3160 g težka in 50 cm velika deklica Eva 

staršema Nataši Turnšek in Gregu Lukmanu iz Tabora. 

  

 16. avgusta se je rodila 3480 g težka in 50 cm velika deklica Ajda staršema Vanji in 

Nejcu Lednik iz Tabora. 

 

 

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. 

 

mailto:info@obcina-tabor.si
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 Izlet na Ptuj 

V torek,  9. 9., na edini lep dan v tednu, smo se upokojenci odpeljali na naš zadnji izlet v tem letu. Pot nas je vodila iz 

Tabora preko Celja, Štor, Grobelnega do Šmarij pri Jelšah, kjer smo si na vzpetini ogledali baročno cerkev sv. Roka, 

priprošnjika in 

zavetnika zoper kugo. 

Pozornost vzbuja 

bogato okrašena in 

poslikana notranjost, 

ki je pravo nasprotje 

zunanje preprostosti 

masivno grajene 

stavbe. Pot do cerkve 

vodi tudi preko 

poznane Kalvarije, to 

je cikcakasto urejeno 

stopnišče s 14 

kapelicami križevega 

pota. Rahla megla 

nam je pokrivala 

drugače lep in širen  

razgled po območju 

Kozjanskega.  

 

Ob krajšem postanku 

v Mestinju in že kar obveznem prigrizku orehovega rogljička in pitju kave, smo krenili proti Rogaški Slatini. V Kostrivnici 

smo si ogledali še prve vrtine zdravilne rogaške vode, obema vrelcema pa dela družbo še kozolec toplar. S sprehodom po 

lepo oblikovanem parku, nasadih košatega drevja in cvetličnih gred, ogledu lepih in zanimivih pročelij zgradb, 

hotelov…smo zaključili ogled zdraviliškega dela Rogaške Slatine in se odpeljali proti Ptuju. Ob postanku in dobri malici v 

gostišču Majolka v Jurovcih smo si malce odpočili in nabrali energije za naslednji cilj – Ptujski grad. Tu je na ogled eden 

največjih in najbolj obiskanih slovenskih muzejev, ki skrbi za kulturno dediščino na območju Spodnjega Podravja. 

Ogledali smo si tradicionalne pustne maske, zbirko fevdalne stanovanjske kulture (pohištvo, tapiserije, lestence, ure, 

knjige..), slike na steklo, grajsko galerijo, glasbila, orožje… 

 

Naslednji cilj je bil ogled Puhovega muzeja v Sakušaku. Tu,  v tipični viničarski hiši je  stalna razstava z naslovom: Janez 

Puh, sin  Slovenskih goric, človek za vse čase. Naj spomnimo: rojen je bil 1862 leta v Sakušaku pri Juršincih, leta 1885 se 

je za stalno naselil v Gradcu, kjer je leta 1899 ustanovil podjetje Styria Werke. Leta 1901 je prišlo iz te Puhove tovarne 

prvo motorno kolo z bencinskim motorjem. Leta 1912 je Puhova tovarna zaposlovala 1100 delavcev in izdelala 16.000 

koles, 300 motociklov in 300 avtomobilov. Puh sam sicer ni izumil kolesa kot vozila, pač pa je vozila izpopolnjeval s 

svojimi izumi in patenti. Kot izumitelja si ga lastimo tako mi kot Avstrijci. 

 

Na poti domov  smo obiskali še kmetijo »Pri Kapeli«, ki se ukvarja s kmečkim turizmom, vinogradništvom in sadjarstvom. 

Po dobrem poznem kosilu, ogledu vinske kleti in degustaciji njihovih vin smo dobrovoljni zapustili ta severovzhodni del 

Slovenije. Te pokrajine je vredno obiskati, okusiti in doživeti. Pot domov je bila prijetna, šoferju se zahvaljujemo za varno 

vožnjo, vodstvu pa za prijeten izlet. 

 

Zadnji torek v septembru (30. 9.) nadaljujemo z mesečnimi pohodi po skritih in malo manj skritih kotičkih naših vasi. Za 

več informacij spremljajte društveno vitrino pri trgovini Brglez. Vabljeni!  

 

Več fotografij si poglejte na portalu mojaobcina.si. 

  

                                                                                    Društvo upokojencev Tabor 

Aktivnosti naših društev 
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PGD Kapla-Pondor 

Ustvarjanje likovnikov 

 
Na Ribniku pri Lisjaku smo v teh dneh imeli prave 

profesionalce v fotografiranju, ki so nam obljubili 

pravo sončno poslastico. Srečali smo se namreč 

taborski likovniki in slikarji "Liki" iz Kisovca.  

 

Imeli smo se lepo, še nebo je pripomoglo. Slikarji 

iz Kisovca so imeli mentorico akademsko slikarko 

Lili Hribovšek, mi pa likovno pedagoginjo Ino 

Gržina, ki sta dela tudi pokomentirali. 

 

Pričakujemo lahko zelo lepe izdelke tega 

ustvarjanja z naslovom PODOBA KRAJA. Dela bomo postavili na ogled v mesecu oktobru na prireditvi V NEDELJO 

POPOLDNE JE LUŠTNO PRI NAS. V rubriki Fotokotiček pa si lahko pogledate, kako smo se imeli. 

 

Julijana Juhart 

 

Pokalno tekmovanje gasilske mladine Savinjsko-Šaleške regije je končano 

 
V soboto, 20. 9. 2014, je bila v GZ Zgornje Savinjske doline zadnja tekma pokalnega tekmovanja mladine Savinjsko-

Šaleške regije. Letos smo se ponovno odločili v društvu Kapla-Pondor, da se teh 4 tekem, kolikor jih je v sklopu 

tekmovanja, udeležimo z dvema ekipama. To sta bili  ekipi pionirjev, pod vodstvom Janija in Ivija, ter ekipa mladincev, ki 

jih vodi in uči Milan. 

 

10. maja je bila prva tekma v 

Velenju. Ekipa pionirjev, ki je 

letos v popolnoma novi sestavi, je 

dosegla 16. mesto, mladinci pa so 

se domov vrnili s pokalom za 

tretje mesto. Tako enim kot 

drugim je ta rezultat dal spodbudo 

za nadaljnje treninge. Naslednja 

tekma je bila v začetku junija v 

Preboldu. Na tem tekmovanju sta 

obe naši desetini dobili preveč 

kazenskih točk in tako dosegli 

slabši rezultat. Pionirji so bili 19., 

mladinci pa 6. Sledila sta dva 

meseca premora zaradi počitnic, 

tako da smo morali v začetku 

septembra kar pridno vaditi, da 

smo bili pripravljeni za tretjo ligaško tekmo, ki pa je bila hkrati tudi tekmovanje GZ Žalec, kamor pride veliko več desetin 

iz naše zveze. Pionirji so zasedli v ligi 18. mesto, v naši zvezi pa so bili odlični 10. Mladinci pa so v ligi bili 7., na zvezni 

ravni pa jim je zmanjkalo malo sreče do tretjega mesta in tako pristali na 4. mestu. Na zadnji tekmi, ki je bila v soboto, 20. 

septembra v Nazarjah, pa je bil zaključek lige in podelili so se pokali in medalje v skupnem seštevku tekem. Upoštevali so 

se trije najboljši rezultati. Mladinci so zopet dobili pokal za tretje mesto, in tako zasedli skupno odlično 4. mesto. Pionirji 

so bili tudi na zadnji tekmi odlični 9. in v skupni ligi zasedli 12. mesto od skupno 22 desetin. 

 

Zahvala gre vsem mentorjem, ki so pripravljali mlade za tekmovanja in pa seveda staršem otrok, ki so jih pridno vozili na 

tekmovanja. 

                    Ekipa pionirjev:                      Ekipa mladincev: 

Jakob Juhart                                                                                                    Vesna Kralj                                                                                                        Tajda Remic Tjaša Stiplovšek 

Jakob Turnšek                                                                                                Žan Stiplošek                                                                                                     Lara Semprimožnik Luka Kreča 

Julijan Hrastnik                                                                                                Pia Pečovnik                                                                                                      Lucijan Hrastnik Alja Cestnik 

Urban Cestnik                                                                                              Žiga Semprimožnik                                                                                           Urh Vodopivec Skok Kevin Marn 

Jasna Kralj                                                                                                         Franja Kos                                                                                                          Blaž Mihevc David Kreča 

Desetini pionirjev in mladincev z mentorjema 
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Namiznoteniška sekcija Tabor 

vabi 

 

vse ljubitelje namiznega tenisa, da se nam pridružite pri rekreaciji. 

 

Termini potekajo vsak ponedeljek od 18.00 do 20.00 in petek od 18.00 do 20.00  

v telovadnici Doma krajanov Tabor. 

 

Osnovnošolci imajo rezerviran termin ob torkih od 16.30 do 18.00. 

 

 

Z REKREACIJO PRIČNEMO V PETEK, 3. 10. 2014. 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

 

 Kontaktna oseba: 

Stane Petrič (031 474 653) 

KLUB FIT SENIOR 

(vadba za starejše) 

 

Poseben program za vse seniorje 

(40 +) vsebuje 1 x tedensko 

vodeno skupinsko vadbo, 

vključno z vadbo za zdravo 

hrbtenico in boljše ravnotežje. 

 

Vadba bo potekala vsako sredo 

od 17.00 do 18.00 v Domu 

krajanov Tabor od oktobra 

naprej.  Vadbo bo vodila 

aerobičarka Nina Florjan 

Urankar. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Športno društvo Partizan Tabor 

KROŽNA VADBA – VADBA 

ZA VSAKOGAR … 

 
… je aerobika z uporabo različnih 

pripomočkov. Gre za koordinacijsko 

manj zahtevne koreografije. Izvajanje 

vadbe poteka v obliki krožnih treningov 

(delo po postajah), ki omogoča 

intervalen način vadbe. 

 

Pri urah aerobike krožna vadba poleg 

krepilnih vaj (uporaba lastne teže, uteži, 

elastičnih pripomočkov… itd.) vključuje 

tudi aerobne gibalne strukture. 

 

Vadba bo potekala 2 x tedensko: v sredo 

od 18.00 do 19.00 in v petek od 17.00 do 

18.00 v Domu krajanov Tabor od 

oktobra  naprej. Vadbo bo vodila 

aerobičarka Nina Florjan Urankar. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Športno društvo Partizan Tabor 

DANCE WITH ME 

(ZAPLEŠI Z MANO) … 
 

… je kombinacija med 

HIPHOP-om in ZUMBO za 

malo mlajše. Vabljene punce in 

fantje od 5. do 9. razreda. 

Spoznavali bomo osnovne 

korake plesa, izboljšali 

koordinacijo, predvsem pa 

skupaj uživali ob glasbi.  

 

Vadba bo potekala vsak torek od 

15.00 do 16.00 v Domu krajanov 

Tabor od oktobra dalje. Vadbo 

bo vodila bivša plesalka Nina 

Florjan Urankar. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Športno društvo Partizan Tabor 
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Sveti rožni venec 

 

 

Rožni venec je molitev kristjanov. S to čudovito molitvijo prosimo Marijo za varstvo 

in se ji zanj zahvaljujemo. V rožnem vencu se prepletata dvoje življenj: Jezusovo in 

Marijino, tako v njem kristjani odkrivamo bogato vsebino Jezusovega in Marijinega 

življenja. V njem je dvajset skrivnosti našega odrešenja, zato je vanj vpleteno tudi 

naše življenje. 

 

Molitev rožnega venca se je izoblikovala ob koncu 16. stoletja. Takrat so bili 

izoblikovani trije deli: veseli, žalostni in častitljivi.  Naziv »prvi papež rožnega 

venca« ima papež sv. Pij V. On je leta 1569 odobril in uzakonil obliko rožnega 

venca, kakor jo imamo še danes. Papež Leon XIII. je izdal kar 16 okrožnic in 6 

drugih odlokov v katerih je razlagal odličnost molitve rožnega venca. Papeža Janeza 

Pavla II. si skoraj ne moremo predstavljati brez rožnega venca v rokah. Prav on je 

dodal še četrti – svetli del rožnega venca. Blažena mati Terezija je čas merila z 

molitvijo rožnega venca. Blaženi Anton Martin Slomšek je redno molil rožni venec 

in ga pogosto priporočal svojim vernikom. V knjigi Hrana evangeljskih naukov je 

razlagal posamezne skrivnosti. Na koncu je zapisal: »Povejte, ali je kaj lepšega 

premišljevati, kakor te roženvenske skrivnosti, ki nam pravijo, kako smo bili 

odrešeni? Ali se more najti še kaka druga tako lepa molitev, kakor je sveti rožni 

venec?! 

 

Vsi štirje deli rožnega venca imajo isto strukturo. Vsak del se začne z molitvijo Vere, 

sledi Očenaš, tri Zdravamarije s prošnjami in Slava Očetu. V nadaljevanju sledi pet 

desetk: vsaka desetka se začne z Očenašem, sledi deset Zdravamarij s 

premišljevanjem ene od skrivnosti in nato Slava Očetu. Posamezni del rožnega venca 

se konča z zaključno molitvijo, prelepim vzklikom: "O Jezus, odpusti nam naše 

grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so 

najbolj potrebne tvojega usmiljenja." To molitev nam je priporočala sama Mati 

Božja ob prikazovanjih v Fatimi. Na koncu vsakega dela rožnega venca molimo še 

desetko za umirajoče in duše v vicah. 

 

Danes je rožni venec za marsikoga to dolga, predolga, razvlečena, brezzvezna ... 

molitev. Vendar, iskrena molitev ni nikoli predolga … Iskrena molitev je zdravilo, je 

balzam … Za naše duhovno življenje in versko občutje v družinah je zelo primerna 

že molitev ene desetke rožnega venca na dan, še bolj pa kar cel. Saj to je čudovita 

molitev, ki povezuje družino, miri in blaži napetosti v njej, predvsem pa nas 

približuje resničnemu krščanskemu življenju. 

 

Oktober 2014 je nova priložnost, da zopet začnemo z večjim veseljem moliti rožni 

venec. Dopustimo, da naše nezadovoljstvo, našo negotovost, utrujenost, naveličanost, 

naše ranjeno srce in dušo zdravi molitev rožnega venca. 

 

Iz domače župnije 

Oktober je jesenski mesec. Narava se obarva s paleto jesenskih barv.  Polna je 

sadov zemlje. Za mnoge je oktober za majem drugi najlepši mesec. Zato ni čudno, 

da je tudi ta mesec verni slovenski narod posvetil naši nebeški materi Mariji. 

Mesec oktober je še posebej posvečen molitvi rožnega venca. Tudi v naši župniji, 

Župniji sv. Jurij ob Taboru, se bo to poznalo. Trudili se bomo, da bomo v oktobru 

pred vsako sv. mašo molili rožni venec. Med sv. mašo pa se bo prepevala lepa 

ljudska pesem: Kraljica venca rožnega.  

LE KAKO JE TO 

MOGOČE 

 
Le kako je to mogoče, 

se sprašujem, 

da Slovenci v raju pod 

Triglavom 

smo obstali? 

Le kako je to mogoče, 

da nas niso poteptali 

Turki vsake barve, vrste, 

ki divjali so čez naše njive, 

gore, reke, hoste? 

  

Nezlomljivi smo Slovenci bíli 

prav zato, ker smo molili, 

ker smo v rožnem vencu 

Jezusa, njegovo Mater 

na pomoč klicáli; 

vsak večer pred Božjo 

Martro 

na kolena pali 

in molili tiho, vdano, 

nezlomljivo. 

  

Vrvca črnih jagod 

vsak večer skoz prste je 

polzela, 

nanjo pa ljubezen silna 

prošnje vroče je vezála: 

za otroke, za moža, za ženo, 

za srečo pri živini in pri delu, 

za mir in zdravje 

in za konec vojne. 

  

Prav na koncu 

prošnjo še za duše v vicah so 

dodali. 

  

Glej, zato Slovenci 

v raju pod Triglavom smo 

obstali. 
  

                      dr. Ivan Likar 
Vida Slakan 
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ŠOLA ZA ANIMATORJE – nekaj novega v župniji sv. Jurij ob Taboru 

 
Obveščamo vas, 

da bo v letošnjem 

veroučnem letu 

naša župnija, 

Župnija sv. Jurij 

ob Taboru,  prvič 

organizirala šolo za animatorje. Šolo bo izvajal SKAM iz 

Maribora, in sicer ga. Fani Pečar s svojimi sodelavci. 

Šola obsega štiri vikend srečanja. Prvo srečanje bo že v 

oktobru. 

 

Prijavite se lahko srednješolci vseh letnikov. Glede na to, 

da do sedaj te možnosti v naši župniji še ni bilo, bomo na 

posebno željo sprejeli tudi študente oz. študentke.  

 

Stroške izvedbe šole za animatorje bomo pokrili iz 

župnijske blagajne, stroške bivanja, hrane in prevoza, pa 

boste krili udeleženci sami. Še več informacij dobite na 

tel. št. 064 115 558 (Vida), ki sprejema tudi prijave. 

Prijave sprejemamo  do vključno 5. oktobra. Po tem 

datumu bomo nezasedena mesta odstopili drugim 

župnijam. Lepo vabljeni. 

 

Kaj je šola za animatorje in komu je namenjena? 

Šola za animatorje združuje različna usposabljanja, ki so 

namenjena vsem mladim, ki želite bolj aktivno sodelovati 

v župniji kot animatorji birmanskih in mladinskih, 

ministrantskih skupin, zborov, oratorija, delavnic, 

počitniških dni, duhovnih vaj, skavtskih programov… 

 

Namenjena je vsem, ki bi radi odkrivali svoje talente, 

spletali nova prijateljstva in rasli na svoji animatorski poti 

iz animatorja pomočnika v animatorja skupine in 

(nenazadnje) v animatorja voditelja. 

 

Kaj vse lahko počneš na šoli za animatorje? 

- spoznavaš, kaj je animiranje, in se učiš različnih 

metod animacije, iger, bansov…  

- spoznavaš zakonitosti skupine, njeno rast in vloge 

njenih članov, 

- se učiš, kako se dober animator odziva na probleme 

in izzive v skupini, 

- odkrivaš, kakšna naj bo pot tvoje animatorske rasti, 

- odkrivaš potrebo po nujnosti vizije in se učiš 

načrtovati svoje animatorsko delo, 

- razmišljaš o svoji župniji in iščeš svojo vlogo v njej, 

- in ob vsem tem ves čas razvijaš svoje talente, darove 

in sposobnosti. 

 

Vzgoja in evangelizacija 

- rastete v svoji zrelosti, odgovornosti, odprtosti, 

ljubezni do bližnjega... 

- stopate po poti življenja, iščete svojo pot do Jezusa in 

mu prihajate vedno bliže. 

 

Oba procesa potekata istočasno, le da na začetku 

prevladuje prvi, ta pa počasi odpira pot drugemu. Najprej 

pa moramo skupaj odkriti, kje je vsak od nas na obeh 

poteh, da lahko potem skupaj korakamo in rastemo 

naprej, vsak iz svoje trenutne postojanke.  

 

Metoda dela – kako? 

Ne, ne bo šola, katere si verjetno do sedaj vajen. Vlivanje 

znanja prepovedano! Ne bomo te učili, pustili ti bomo, da 

se sam/a učiš. Tako boš v programu šel/šla skozi veliko 

praktičnih vaj (vaje skupinske dinamike, metode 

komunikacije, vaje za spoznavanje, vaje za ogrevanje in 

sproščanje, vaje za odkrivanje samega sebe…), prakso 

bomo lahko povezali s teorijo...  

Pravi Kolbov krog, boš videl/a ;). 

 Pa tudi pogovorov, smeha, petja, ustvarjanja, 

odkrivanja,... nam ne bo primanjkovalo. 

 

Število udeležencev je vedno omejeno. Prijave zbiramo 

do vključno 5. oktobra 2014. Lepo vabljeni. 

 

Vida Slakan 

 

 

        

 
 

Izgini proč 
 

Ne smej se mi, 

ko veš, da je prepozno! 

Ne smej se, 

če se ne vidiš v ogledalu! 

Ne smej se v povorki — 

mrtvakov … 

 

 

 

Ne smej se, 

ko drugi jočejo … 

Naj tvoje zlobne 

začarujoče se oči 

izginejo iz mojega 

do sedaj — 

lepega obzorja! 

 

Literarni utrinki 

TKsm 
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Slutnja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prva svetovna vojna 

 
Ob stoletnici prve svetovne vojne, ki jo obeležujemo v tem 

letu, objavljamo nekaj podatkov o fantih iz Kaple, ki so 

sodelovali v njej. Najprej naj omenim, da je bilo zelo veliko 

fantov in mož iz fare Sveti Jurij ob Taboru pred prvo svetovno 

vojno zaposlenih po rudnikih današnje Slovenije, Nemčije, 

Belgije in Francije.  

 

Na vojaški fotografiji iz leta 1916: desno Alojz Virk, šofer 

prevoznega sredstva med prvo svetovno vojno, levo njegov 

polbrat Franc Kotar (pripadnika Gebirgsjäger ali 

Gebirgsjägertruppe — gorska enota) in spodaj trobentač 

Johan. Fotografija je last Milke Jevnikar. 

 

Na spomeniku padlih v Doberdobu sta napisana Juhart iz 

Pondorja in Lesjak iz Miklavža. Kje je padel Pavel Drča iz 

Kaple, ni znano. Po mojih podatkih so se iz vojne vrnili Alojz 

Virk, Franc Kotar, Franc Vozlič, Konovšek iz Miklavža ter 

Maistrov borec, brat padlega Juharta, iz Pondorja.  

 

 

Ranjeni Ignacij Jug iz Kaple se je zdravil na Dunaju  

in je na dopisnici napisal: »… da ga nič ne mika v  

tisto italijansko kamenje …« Enako mnenje sta 

domov sporočila tudi Mežnar in Konovšek iz 

Miklavža.  

 

 

 

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). 

Tokrat obujamo spomin na dogodek izpred 100 let – prva svetovna vojna na domačih tleh. 

. 

Sušijo se kaplje krvi v žilah, 

gube na licih se rjavijo in 

poudarjajo najino — 

dolgo navzočnost. 

Z dolgimi pogledi v oči 

si dopovedujeva radosti, 

ki sva jih doživljala na 

najinih skupnih poteh … 

Naj bo najin zaključek poti 

enakomeren, 

kot je bila najina — 

ljubezen!!! 
TKsm 

Tiho šumijo črni bori … 

Tiho padajo  

suhe iglice na  

mahovita,  

kraška tla! 

Vrhove črnih borov obdajajo  

dišave bližnjega morja, 

midva pa molče uživava 

poslednje dneve najinega 

življenja … 
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Zapisal: Mihael Kokole 

        PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA ŽUPANA IN OBČINSKI SVET  

        bo v soboto, 27. 9. 2014, od 15. ure naprej, na ploščadi pred šolo v Taboru! 

 

   DRUŽENJE, GLASBA IN POGOSTITEV!         

   VABLJENI VSI, KI NOSITE TABOR V SRCU.                                                                          

                                                                                                                                            OO SDS TABOR 

 

VABILO 

 

Prigode Alojza Virka, po domače Medvedovega Lojza 

 

Lojz se je rodil leta 1884 in se že mlad iz domače Kaple s prijatelji ter bratoma podal s trebuhom za kruhom v nemške 

rudnike v Vestfaliji. Močan, delaven, nizke postave, pravi »medved«, si je zaradi iznajdljivosti pridobil veliko 

prijateljev, tudi »Berghauptmana«. Kljub težkim razmeram v rudniku se je vpisal v Rudarsko društvo svete Barbare v 

Meerbecku. Bil je ponosen v knapovski uniformi in z brki, kot jih je nosil nemški cesar Viljem in večina knapov. Kot 

član igralske skupine je nastopal tudi v igrah. V letu 1913 so bile plače in socialni status slovenskih rudarjev zelo 

ugodni. Kjer so delali, so jemali v zakup zemljo, redili prašiče in jih drago prodajali. V enem letu se je vse spremenilo 

in »auslanderje« so začeli odpuščati. 

 

Pričela se je prva svetovna vojna in mnogo rudarjev je moralo na različne fronte: Lojza vidimo na sliki v gorski enoti 

(Gebirgsjäger), junija 1916 pa v 87. regimentu. Ko je nam, otrokom, pripovedoval o strahotah vojne, se je tako močno 

vživel, da smo ga poslušali odprtih ust. Največkrat nas je nasmejal, ko je ponavljal: »Pol nas je padlo, pol nas je šlo 

naprej!« Pri tem se je od srca smejal. 

 

Strašna lakota in mraz sta privabljala k vojakom trope volkov, tudi po petdeset jih je bilo v krdelu. Ti so lahko vojaka v 

hipu raztrgali, še posebej, če je šel kdo na potrebo sam. Lojz je bil tudi v ruskem ujetništvu in čeprav o tem ni rad 

govoril, je večkrat omenil Omsk in Tomsk. Zanimivo, da so se na istem območju borili tudi Slovenci, vpoklicani v 

nemško vojsko, v drugi svetovni vojni. Lojz se je po končani prvi svetovni vojni kar tri mesece vračal v domovino. Na 

poti domov si je s priložnostnimi deli služil za hrano in prevoz. Bil je mojster v izdelovanju nožev za lupljenje 

krompirja in raznovrstnih otroških igrač. Ko se je ponoči prikazal doma, ves razcapan, z dolgo brado in medaljo okoli 

vratu, se ga je oče zelo prestrašil in zavpil ženi Lizi: »Glej, kakšen grozen ded je na oknu!« Lojz pa v jok: »Mama, saj 

to sem vendar jez, tvoj sin!« Lojz je dočakal visoko starost in je bil vedno dobre volje. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zgodilo se bo 
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Pregled gasilnih aparatov 

Obveščamo vse občane, da bo v nedeljo, 19. 10. 2014 od 8.00 do 11.00 v prostorih PGD 

Loke vsako letni pregled vseh vrst gasilnikov. Možen bo tudi nakup novih gasilnikov. 

Preglede bo opravljalo podjetje FELLE — Mobilni servis gasilnih aparatov in hidrantov. 

Lep pozdrav.  

Davorin Drnolšek, PGD Loke 

 

 

 

     

LIKOVNA USTVARJANJA: »PODOBA KRAJA«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Foto: Likovna sekcija Mavrica 

Več fotografij si oglejte na spletni strani mojaobcina.si/tabor. 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
http://mojaobcina.si/tabor
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Oglasi 

Kmetija Laznik vas vabi  

v soboto, 4. 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 praznikov bomo imeli naslednjo 

prodajo  

30. 10. 2014 ter 31. 10. 2014. 

 

Vabljeni! 

 

Informacije: Adi, 041 543 396 

 

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 

DNEVI ODPRTIH VRAT,   
v ponedeljek, 6. 10. 2014  

in četrtek, 9. 10. 2014 
ob 9:00, 18:00 in 20:00. 

 

DARYOGA STUDIO, OJSTRIŠKA 

VAS 41 
www.daryoga.si 

 
Prijave: 

             040 842 771 (Darja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daryoga.si/
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... in še modrosti naših babic 
 Če listje hitro odleti, vsak naj zime se boji.  

 

 Kakor je Uršula (21. 10.) začela, se zima bo izpela.  
 

 V oktobru burja, mraz, januarja sončen čas.  

 NEDELJA, 19. OKTOBER   

od 8:00 do 11:00: PREGLED 

GASILNIH APARATOV 

v prostorih PGD Loke 

(PGD Loke) 

 

 NEDELJA, 26. OKTOBER   

ob 16:00: V NEDELJO  POPOLDNE  

JE LUŠNO PRI NAS  

Dom krajanov Tabor 

(KUD Ivan Cankar Tabor, 051 234 575) 

 

 NEDELJA, 26. OKTOBER 

ob 8:00: KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

 SOBOTA, 27. SEPTEMBER 

ob 15:00: PREDSTAVITEV 

KANDIDATOV SDS TABOR ZA  

ŽUPANA IN OBČINSKI SVET 

ploščad pred šolo v Taboru 

(OO SDS Tabor) 

 

 NEDELJA, 28. SEPTEMBER 

ob 8:00: KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – oktober 2014 

 
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

 

1. 10.—8. 10. 2014 

11.00 

DEDIŠČINA IN JAZ — 

VRANSKO SKOZI MOJE OČI 

Razstava  

Schwentnerjeva hiša OŠ Vransko-Tabor 

2. 10. 2014 

16.00 

KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE GLAVA, 

ZMOREJO ROKE                 Srečanje 

oskrbovancev Našega doma Vransko, Doma Nine 

Pokorn Grmovje in Doma upokojencev Polzela             

Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec 

Medobčinska splošna knjižnica 

Žalec 

4. 10. 2014 

11.00 
OBLETNICA PRVE FRONTALNE BITKE NA 

ČRETI 
Čreta KOZB Vransko 

10. 10. 2014 

18.00 
NJIHOVI POGLEDI 

Odprtje razstave del  

Romana Zeliča - Jerryja 

Schwentnerjeva hiša 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11,  

041 919 829) 

20. 10. 2014 

20.00 
ZAČETEK PLESNEGA TEČAJA 

Športna dvorana 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 10,  

041 238 749) 

21. 10. 2014 

18.00 
PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

30. 10. 2014 

18.00 

HČI PUŠČAVE 

Predstavitev potopisne knjige  

ddr. Mire Delavec Touhami 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Zdrava pamet je izmed vseh reči na svetu porazdeljena najenakomerneje: vsakdo 

namreč meni, da je ima dovolj. « 
(René Descartes) 

 

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 –  
september in oktober 

 

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

