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Vilko Jazbinšek, ţupan 
 

 

 

Je Evropa res mačeha? 

 

Letos se izteka finančna perspektiva 2007-2013, kot se 

učeno reče dogovoru v okviru evropske proračunske 

porabe za to obdobje. Sloveniji naj bi za to obdobje 

pripadalo cca. 4,2 milijard evrov, vsa poročila o 

izvedenih investicijah pa se morajo končati do leta 2015. 

Uspešnost črpanja teh evropskih sredstev je na drţavnem 

nivoju natančno evidentirana, glede na aktualno politiko 

pa so komentarji o uspešnosti črpanja evropskih sredstev 

različni. Splošni vtis ob pogledu podatkov iz posameznih 

skladov je, da se uspešnost črpanja vrti med 70 % in 80 

%. Za marsikoga verjetno premalo, za poznavalce 

sistema črpanja evropskih sredstev pa verjetno kar 

zadovoljivo. Sam sem mnenja, da so ti podatki 

zadovoljivi, saj črpanje nepovratnih evropskih sredstev 

zahteva obvezna lastna udeleţba sredstev. Za splošno 

druţbeno klimo bi bilo dobro, če bi sistem črpanja 

evropskih sredstev poznali tudi novinarji, ki brez 

strokovne presoje »tolčejo« po občinah, ki so se, po 

njihovem, v zadnjem obdobju nenormalno zadolţile. Prav 

zagotavljanje lastne udeleţbe pri financiranju projektov z 

evropskimi sredstvi je vzrok relativno visoke 

zadolţenosti slovenskih občin. Vedeti pa je treba, da ta 

dolg ne izhaja na račun povečane porabe občin – javne 

porabe, temveč iz intenzivnega investiranja v javne 

dobrine, ki jih občani lahko tudi takoj koristijo 

(kanalizacija, čistilne naprave, vrtci, šole, ceste, športni 

objekti…). In ker velja rek: »da priloţnost zamujena ne 

vrne se nobena,« je zavračanje koriščenja nepovratnih 

evropskih sredstev na račun niţje zadolţitve občine 

največja neumnost, ki jo lahko odgovorni naredijo, 

čeprav bodo novinarji in opozicija na to vedno gledali s 

svojimi očmi, aktualni politiki in svojim interesom 

primerno.  

 

In kako se je zadeva izšla pri nas v Taboru? Takoj moram 

povedati, da smo izkoristili maksimalno zadolţitev 

občine, ki lahko znaša  letno 8 % vseh proračunskih 

prihodkov brez posebnih drţavnih in evropskih 

subvencij. Naša dolgoročna zadolţitev znaša nekaj čez 

400.000 evrov in celotna zadolţitev je vezana predvsem 

na zagotavljanje lastnega deleţa investicij, ki so se 

izvajala v obdobju 2007-2013. Znesek teh investicij je 

znašal preko 2 milijona evrov, od tega smo pridobili 

pribliţno 1 milijon nepovratnih evropskih sredstev. 

Glavnina investicij je šla v cestni program in izgradnjo 

kanalizacije Ojstriška vas in Tabor ter centralno čistilno 

napravo. Iz povedanega sledi, da je znesek dolgoročne 

zadolţitve le ena četrtina pridobljene investicijske 

vrednosti, kar je po moji osebni oceni velik doseţek. Pa v 

teh številkah niti ni velike pridobitve – popolne 

devetletke, ki smo jo zgradili v javnozasebnem 

partnerstvu v vrednosti 1,5 milijona evrov. Tako je 

skupna vrednost investicij v obdobju 2007-2013 znašala 

kar 3,5 milijona evrov in vsa ţe v celoti sluţi našim 

občanom.  

 

In če se ponovno vrnem k naši Evropi, ji moram reči 

HVALA. Brez nje ne bi naše občine nikdar dosegle tega 

nivoja razvoja in standarda in vsakršno »pljuvanje« po 

naši širši domovini je zgolj izraţanje nesposobneţev in 

špekulantov, ki so v tej evropski navezi iskali zgolj 

osebne ali politične koristi. V Evropi niso neumni in le 

upam, da nas ne bodo v novi finančni perspektivi 2014-

2020 kaznovali za vse zablode, ki jih je in jo še počenja 

naša drţavna politika. In če do tega vendarle pride, se bo 

marsikomu še precej kolcalo po zamujenih priloţnostih, 

ki so mimo… 

 

Vilko Jazbinšek, ţupan 
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Projekti 2013 
 

Aktivnosti v mesecu oktobru 2013: 

 
 

 

  

zap. 

št. 

  

vrsta projekta 

  

izvajalec 

  

stanje 

1. Kanalizacija Ojstriška vas II. faza IPI, d.o.o., Rogaška Slatina v obratovanju 

2. Čistilna naprava Tabor IPI, d.o.o., Rogaška Slatina v obratovanju 

  

Na izvedbo se pripravljajo: 

  

  

zap. 

št. 

  

vrsta projekta 

  

izvajalec 

  

stanje 

1. 
Projektna dokumentacija 

za kanalizacijo Pondor - Kapla 
SAVINJA PROJEKT 

Projektna dokumentacija PGD  v 

izdelavi 

ustanovljen reţijski odbor 

2. 
Projektna dokumentacija 

za komunalno ureditev naselja Tabor jug 

RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

  

pridobivanje gradbenega dovoljenja 

3. 
Rekonstrukcija ceste LC 490202 

Loke-Ojstrica  

delno izvedeno v 2012, nadaljevanje 

del okt/nov 2013 

sredstva iz razpisa za ukrep 322 

pridobljena – črpanje v 2014 

4. 
Rekonstrukcija ceste JP 992392 

pri Ton' - Konjščica 
  

delno izvedeno v 2012, nadaljevanje 

v 2014 

5. Kanalizacija Ojstriška vas, III. faza   
potrebna obnovitev 

projektne dokumentacije 

6. Kanalizacija Tabor jug 
skupna prijava občin  

Spodnje Savinjske doline 
v izvajanju 

7.  Javna razsvetljava in pločnik Tabor jug 
  

 
začasno ustavljen  

8. Obnova transportnega vodovoda Tabor jug 

skupen projekt Občin 

Braslovče, Prebold in 

Tabor, dela izvaja Plima 

d.o.o. 

v izvajanju 

 

Simon Jan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

Počastitev dneva spomina na mrtve 

  

Predstavniki Občine Tabor bomo dan spomina na mrtve počastili v torek, 29. oktobra 2013, z obiskom naslednjih obeleţij:  

 

1. grob častnega občana Maksimiljana Lesjaka na pokopališču v Ţalcu, 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 kriţu 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.  

 

Na obeleţjih in grobovih se bo spominu pokojnim poklonil ţupan in priţgal svečo.  

 

Tatjana Kovče 
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Zimska sluţba 2013/14 

 
Zimski meseci so pred vrati, zato smo na občini izvedli kratek sestanek z izvajalci zimske sluţbe, kjer smo skupaj 

pregledali zakonodajo vezano na to temo ter prediskutirali problematiko zadnje, dolge in s snegom obilne zime. Izvajanje 

zimske sluţbe spada med obvezne javne sluţbe, v naši Občini pa jo od lanske zime, z eno izjemo, izvajamo le z domačimi 

pogodbenimi izvajalci, ki najbolje poznajo lokalne ceste in razmere na njih. Najbolje so svoje izkušnje, potrpeţljivost in 

vztrajnost dokazali v lanski zimi, ko so, kljub res obilnim padavinam, uspešno zagotavljali prevoznost vseh, tudi najbolj 

oddaljenih in teţko dostopnih hribovskih cest. Zaradi omejevanja in kontrole izredno visokih stroškov zimske sluţbe smo 

pregledali Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest (Uradni list RS, 

št. 62/1998 s spremembami in dopolnitvami), ki naše ceste uvršča v III, IV in V prednostni razred.  

 

Pravilnik predvideva:  

 

 
 

 

Nadejamo se, da nam zima prinese veliko lepega in čim manj preglavic, zastojev ali še česa hujšega. Trudili se bomo, da 

bo zimska sluţba opravljena karseda učinkovito, kvalitetno, ekonomsko upravičeno ter v okviru pravilnika in zakonodaje. 

V izogib mnogo slabe volje, jeze ali zamude pa velja opozoriti, da je najbolj nujna in tudi najbolj pomembna, ustrezna in 

kvalitetna zimska oprema. 

Simon Jan 

 

Nove informativne table 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostni razred Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneţenje Močno sneţenje 

PR III ostale regionalne 

ceste 

od 5. do 20. ure zagotoviti 

prevoznost 

zagotoviti 

prevoznost 

 pomembnejše 

lokalne ceste , 

zbirne mestne in 

krajevne ceste 

moţni zastoji do 2 

ur 

predvsem med 20. 

In 5. uro 

predvsem med 20. 

In 5. uro 

PR IV ostale lokalne ceste zagotoviti 

prevoznost od 7. do 

20. ure 

zagotoviti 

prevoznost 

zagotoviti 

prevoznost 

 mestne in krajevne 

ceste 

upoštevati krajevne 

potrebe 

moţni krajši zastoji moţni zastoji do 

enega dne 

PR V javne poti, 

parkirišča 

upoštevati krajevne 

potrebe 

zagotoviti 

prevoznost 

zagotoviti 

prevoznost 

 kolesarske 

povezave 

upoštevati krajevne 

potrebe 

moţni zastoji do 

enega dne 

moţni večdnevni 

zastoji 

 

Od začetka oktobra dalje bo marsikateremu popotniku, ki se bo ustavil v Občini 

Tabor, olajšano potovanje po naših krajih. V okviru projekta "Tematski potep 

po Spodnji Savinjski dolini," pod vodstvom Razvojne agencije Savinja, smo 

namreč pridobili lepo število novih informativnih tabel. Le-te tako označujejo 

kulturne spomenike, med njimi Hamotovo, Stiploškovo in Cukalovo sušilnico, 

naravne danosti in turistične kmetije, kar štirideset novih usmerjevalnih tabel pa 

kaţe smer do pohodnih in kolesarskih poti ter ostalih znamenitosti.  

 

Projekt "Tematski potep po SSD" domačinom in turistom odkriva številne 

kulturne spomenike (na območju UE Ţalec je označenih kar 120) in tematske 

poti Spodnje Savinjske doline. V kolikor se bolj posluţujete tehnologije, lahko 

ob tablah uporabite QR kodo, ki vas bo od točke kjer ste, popeljala naprej po 

dolini.  

 

Vabimo vas, da se ustavite ob tablah, preberite kaj več o gradu Ojstrica, 

Ramšakovi lipi in Stiploškovem hrastu. Zahvaljujemo se vsem, ki so s svojimi 

predlogi in informacijami pridali delček k boljši označitvi naravne in kulturne 

dediščine v naši občini, prav tako pa lastnikom zemljišč na katerih so table 

postavljene.  

 

Maja Drča 
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S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčice:    

             
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikarije, rimarije, pisarije 
 

Iz vrtca in šolskih klopi 
 

 21. septembra se je v ljubljanski porodnišnici 

rodila 50 cm dolga in 3065 g teţka deklica Lana 

staršema Nini in Damjanu Lopan iz Lok. 
 

 

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. 

 

Ţivljenje 
 

Oblačno, sivkasto in megleno jutro. 

Skozi napol odprto okno 

je vijugal zrak, poln dima, 

s pogorišča ostale ljubezni… 

 

Napol prebujen odgrnem pregrinjalo 

in šele sedaj se zavem, 

da je odšla, za vedno! 

 

Gledam okoli sebe, 

brez misli, brez smisla 

prihodnjega ţivljenja… 

A vem, da ţivljenje bo zopet vstalo, 

vem, da bo še ţivljenje, 

polno nepotrebnih srečanj, 

ljubezni in ločitev… 

 

TKSm 

 

Vrh pobočja leţim v mahu 

in poslušam 

šum vetra, ki pôje 

po vrhovih srebrnih jelk. 

Slišim slaboten zvok 

malega potočka, 

ki se bistro premetava 

po zlizanih kamnih in 

venomer venomer spreminja svoj 

zvok premetavanja do  

svojega izliva v reko. 

 

 

Zvok spreminjanja je podoben 

tvojemu zaničujočemu smehu, 

ki ga namenjaš meni,… 

A še vedno si ţelim, 

Da bi bila ob meni in ţarela — 

V sreči, ki sva jo včasih skupaj 

uţivala! 

Sedaj si samo še — 

Ţalostna preteklost! 

 

TKSm 
 

 

Srečanje preteklosti 

Jesensko srečanje v vrtcu 

 

Letošnje jesensko srečanje je 

potekalo malo drugače. Organizirali 

smo orientacijski pohod, kjer so se 

starši in otroci del poti orientirali po 

zemljevidu, del poti pa po potnih 

taborniških znakih. Med potjo so jih 

čakale različne naloge, tudi športno-

gibalne, saj se pohod šteje za 

nalepko Malega sončka. Pohod smo 

zaključili pred vrtcem, kjer smo 

srečanje nadaljevali ob klepetu, 

jabolkih in čaju. 

 

Manica Obreza in Mateja Jezernik 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
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Postavitev visoke grede v vrtcu 

 

V četrtek, 17. oktobra 2013, smo v vrtcu pripravili pravo delovno akcijo, saj smo s pomočjo staršev oddelka 5–6 let, 

postavili visoko gredo. G. Juhart je pripravil osnovo iz lesa, druţina Jelen nam je odstopila prikolico zemlje, Zabrloţnikovi 

in Malikovi gnoj, g. Jezernik mreţo proti voluharjem, g. Lukman pa nam je ponudil svoj čas in močne roke. Vsi  starši pa 

ste poskrbeli za pozitivno vzdušje, ki so se ga »nalezli« tudi  otroci, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo.  

 

V slogi je moč! 

Mateja in Nives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohod do Vindije 

  

V torek, 24. 9. 2013, smo veseli prišli v šolo, saj smo imeli športni dan. Učence 1. b, 2. c, 3. c in 4. b razreda so na pohod vodile 

gospe razredničarke: Terbovšek, Rizmal, Kaluţa in Savinek. Bili smo udobno obuti in z nahrbtniki na ramah. Po šolski malici 

smo se zbrali pred šolo in krenili proti Pondorju. Prečkali smo mosta čez Kučnico in Bolsko. Zagledali smo zelo staro deblo 

lipe na katerem je izklesan sejalec ter krenili desno. Hodili smo ob njivah ter kmalu prečkali magistralno cesto. Nadaljevali smo 

pot po stranski cesti mimo hiš. Srečali smo pse in iznenada zaslišali prodorno glasen "IAAA". Kaj pa je to? Zagledali smo 

zanimivega osla, v ogradi pa mu je druţbo delala rjava ovca. Kmalu smo krenili desno po kolovozu v gozd. Hodili smo čez 

male hribčke, nato še po gozdni poti in prispeli smo vse do avtoceste Celje – Ljubljana. Ustavili smo se ob zaščitni ograji pri 

cestninski postaji Vransko in opazovali vozila. Zabavali smo se z mahanjem. Vozniki tovornjakov so nam trobili v pozdrav, kar 

nas je spodbudilo k še bolj navdušenemu mahanju. Ugotovili smo, da trobijo z zelo različnimi zvoki. Bilo je zabavno. Postali 

smo lačni, zato smo krenili do jase, se posedli  in pomalicali priboljške iz svojih nahrbtnikov. Podkrepljeni smo se po isti poti 

vračali proti šoli. Športni dan je bil super!  

Tajda Stroţič, 3. c  

POŠ Tabor 
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Kulturni dan Svetovni dan jezikov 

  

Na OŠ Vransko-Tabor smo 26. 9. 2013 organizirali 

celodnevni kulturni dan, na katerem so učenci sodelovali 

z različno govorečimi odraslimi. 

  

Na Vranskem so poslušali pravljico v jeziku urdu, ki jo je 

predstavila sestra Dţamila, prevajala pa učiteljica Jasenka 

Zupančič, nato pa so zgodbo po slovensko uprizorili, z 

go. Karmen Pokorny so odpotovali na Švedsko, se srečali 

s švedščino in Piko Nogavičko, se naučili šteti do 10 in si 

pripravili švedski prigrizek, sestra Sonja je učence 

naučila osnovnih besed v italijanščini ter pesem San 

Martino Campanaro,  g. Ali Khodary je učence naučil 

veliko besed za ţivali in številke v arabščini, predstavil 

svojo kulturo, glasbo, pisavo, povedal, da je izobrazba 

zelo pomembna, da pa se pri njih šolajo le bogati, iz 

jezikovne šole Abrakadabra iz Ţalca je ga. Sonja 

Pukmeister učence navdušila za nemščino in ga. Laryau 

Porro Yurika iz Kube za  španščino, g. Alpay je imenitno 

predstavil Turčijo in turščino preko 

najrazličnejših predmetov, ki predstavljajo Turčijo, 

spoznali pa smo tudi jezik gluhih in naglušnih - znakovni 

jezik - predstavile so ga  učiteljice Sanja Marn, Mirjana 

Kelavić in Petra Tevţič in se nekaj kretenj tudi naučili, v  

angleščini pa so peli, plesali in ustvarjali pod vodstvom  

 

učiteljic Lavre Končnik Perpar in Mojce Zavasnik. 

 

Na Podruţnični šoli Tabor so z učiteljico Jerco Novak 

spoznavali španščino preko pravljice Rdeča kapica, g. 

Silvester Verhovnik je predstavil Rusijo in ruščino, rusko 

pisavo ter najznačilnejši spominek babuško, ga. Nataša 

Boţilova je predstavila svoj materni jezik makedonščino, 

njeno pisavo in zapis imen v tej pisavi, g. Renato Les je 

učence navdušil za italijanščino, ga. Tina Bukovec je 

animirala učence s francoščino s pomočjo pesmice o 

Elizejskih poljanah, v dvojicah so se preizkusili tudi v 

dialogih, učiteljica Mateja Todorovski se je z učenci 

igrala po angleško, iz jezikovne šole Abrakadabra je g. 

Jose Miguel Estigarribia Villasanti iz Paragvaja 

predstavil španščino, ga. Patricia Leskovšek nemščino, 

učiteljica Beatrika Jernejc pa je pripravila angleško 

delavnico.   

 

Celodnevni kulturni dan je zasnovala učiteljica Lavra 

Končnik Perpar v sodelovanju z aktivom učiteljic 

angleščine na šoli Beatriko Jernejc in Mojco Zavasnik. 

Učenci so si sproti zapisovali vtise v male knjiţice in ko 

jih bodo uredili, jih bomo objavili. 

  

Mojca Zavasnik 

 

Vtisi učencev OŠ Vransko in POŠ Tabor 
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Informacije: 

Adi,  

041-543-396 Vabljeni! Kmetija Laznik 

Najprej smo imeli italijanščino skupaj s 7. 

in 9. razredom v jedilnici, predavanje je 

trajalo eno šolsko uro. Nato smo se ločili v 

dve skupini, prva je odšla na predavanje 

ruščine, druga na predavanje francoščine. 

Potem smo imeli malico. Po malici je druga 

skupina odšla na ruščino, prva pa na 

makedonščino. Po končanih predavanjih je 

šla prva skupina na francoščino, druga na 

makedonščino. Polovica skupine nas je 

imela tudi angleščino. Predavanja so bila v 

redu, najbolj mi je bila zanimiva ruščina, 

ker je bil predavatelj smešen. Francoščina 

je bila tudi v redu, ker smo peli pesmi in s 

sošolcem sva odigrala dialog. Najmanj 

zanimiva je bila makedonščina, ker smo 

samo pisali, italijanščine pa nisem skoraj 

nič razumel. 

Blaţ Mihevc, 8. c 

POŠ Tabor 

 

26. 9. obeleţujemo Evropski dan jezikov, 'praznovala' ga 

je tudi OŠ Vransko-Tabor. Namesto pouka smo učenci ta 

dan imeli jezikovne delavnice. Program je ţe bil izbran, 

za vse delavnice pa je za vsak razred ţal bilo premalo 

časa. Na voljo so bile španščina, angleščina, arabščina, 

turščina, švedščina, znakovni jezik, francoščina itd.  

Na delavnici Znakovni jezik, ki sta jo vodili dve učiteljici 

naše šole, smo se učenci učili jezika, ki ga govorijo 

predvsem gluhi ljudje. Naučili smo se osnovnih 'veščin' 

jezikovnega jezika (predstaviti se, abeceda...). Na 

delavnici turškega jezika, ki jo je vodil gospod Alpay, ki 

dela kot kuhar v restavraciji, smo se učenci naučili 

osnovnih besed kot so dober dan, hvala, prosim, adijo... 

ter nekaj o turški kulturi. Zatem je sledila malica, nato 

nadaljevanje. Na angleški delavnici se osnovnih stvari 

nismo morali učiti, saj jih ţe znamo iz rednega pouka, saj 

je angleščina prvi tuji jezik na šoli, zato smo ugotavljali 

razlike med ameriško in britansko angleščino. Na arabski 

delavnici, ki jo je vodil neki gospod Ali Khodary smo 

dobili arabsko abecedo (ki se piše od desne proti levi), 

naučili smo se arabskih števil, ţivali ter osnov arabščine 

in nekaj malega o arabski kulturi. Na španski delavnici, 

ki jo je vodila gospa Laryau Porro Yurika s Kube smo 

spoznali osnovne izraze kot so Kako ti je ime?, Ime mi 

je..., števila, ţivali, barve.  

Moje osebno mnenje je, da je bilo v redu, naučili smo se 

veliko novega, nasploh pa nam ni škodilo.  

 

Elena Likavec, 9. a 

OŠ Vransko 

 

Obvestilo 

 

Na POŠ Tabor poteka  ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA  do 8. novembra 2013. 

 

Papir lahko oddate v kontejner pri šoli. Ker pa bodo razredi tekmovali med seboj v količini zbranega papirja, se lahko 

obrnete na učenca iz vaše okolice. 

Med papir NE DAJAJTE KARTONA, ker ga moramo sicer pobirati ven. 

 

Hvala za sodelovanje. 

Kolektiv POŠ Tabor 
 

 

 

 

 

 

Kmetija Laznik vabi 

v sredo, 30. 10. 2013 od 9. ure dalje, da nas obiščete.  

 

 

 

 

 

Tudi tokrat vam nudimo: 

sveţe goveje in svinjsko meso ter ostale mesne izdelke. 
 

Prejeli smo 
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Trenutno veljavne cene osebnih dokumentov in stroški, ki jih boste imeli v primeru zamenjave/ ureditve vaših 

dokumentov so: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -  

 

Spoštovani občani, 

 

z veseljem vam sporočamo, da smo v sodelovanju z Občino Tabor za vas organizirali   

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

Na nas se lahko obrnete vsako sredo (od 6. novembra 2013 naprej) od 15. do 17. ure. 

Svetovanje bo potekalo v prostorih občine (pritličje, vhod skozi tajništvo). 

 

Ker je zanimanje za pravno pomoč veliko, je potrebna predhodna rezervacija termina na  tel. št. 040 303 888 (termin lahko 

traja max. 20 min). 

 

Svetoval vam bo Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim drţavnim izpitom (t. i. pravosodni izpit). 

Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Ţalcu, Okroţnem sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v 

Celju. 

 

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

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

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

 

 

Veselimo se srečanja z vami, 

vaša Pravna klinika 

                                                                                             

   Kdaj zamenjati vaše osebne dokumente? 

 

Zagotovo se vam je ţe zgodilo, da ste se morali identificirati z osebnim dokumentom 

na različnih krajih; v banki, pri podpisu pogodbe, pri prehodu meje, nakupu vozila itd. 

Osebni oz. identifikacijski dokument je javno veljavna listina, opremljena s 

fotografijo, ki jo je izdal drţavni organ (npr. 

osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, oroţni list). Dolţnost vsakega polnoletnega drţavljana s stalnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji pa je, da ima veljaven tovrstni dokument. 

  

Vaš identifikacijski dokument morate menjati po poteku obdobja za katerega vam je bil izdan ali v primeru, da ste 

spremenili osebno ime ali naslov stalnega prebivališča in kadar je vaš dokument prenehal veljati (npr. zaradi naznanitve 

pogrešitve, izgube ali tatvine, uničenja). Vaše osebne dokumente pa ste dolţni urediti tudi v primeru, ko se je 

preimenovala vaša ulica, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče.). 

 

Novo osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje si morate urediti v roku 30 dni od nastale spremembe, novo 

prometno dovoljenje pa v roku 15 dni od spremembe. Osebe, ki imate oroţno listino, ste dolţni to storiti v roku 8 dni. 

Pristojni upravi enoti morate izročiti oroţno listino, da vanjo in v evidence vpiše nastale spremembe (sprememba 

prebivališča ali sedeţa, osebnega imena, imena pravne osebe, če fotografija v oroţnem listu ali evropski oroţni prepustnici 

ne kaţe več imetnikove prave podobe, če je oroţna listina poškodovana ali obrabljena, ali če iz kakšnega drugega razloga 

ni več uporabna). 

 

Vlogo za izdajo osebne izkaznice, potnega lista ali vozniškega lahko vloţite le osebno na kateri koli upravni enoti ali na 

krajevnem uradu upravne enote v Sloveniji (izjema je izdaja oroţne listine, kjer velja krajevna pristojnost). Za izdajo 

osebne izkaznice ali potnega lista otroka zaprosi njegov zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti ob vlogi navzoč po 

dopolnjenem osmem letu starosti, saj je njegov podpis sestavni del vloge. Po dopolnjenem dvanajstem letu starosti pa se 

odvzameta tudi dva prstna odtisa za izdelavo biometričnega potnega lista.  

Ob vloţitvi vloge boste morali izkazati svojo identiteto tako, da priloţite star potni list, osebno izkaznico, vozniško 

dovoljenje ali oroţni list, če tega dokumenta nimate, pa drug identifikacijski dokument. Priloţiti morate fotografijo 

velikosti 3,5 x 4,5 centimetra, ki mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo ali e-fotografa.  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - -  

 

Vir: Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnik o določitvi cen oroţnih listin in 

Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin (Uradni list RS, št. 65/13), Odredba o določitvi cene osebne izkaznice (Uradni list RS, 

št. 16/02, 35/11-ZOIzk-1), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih 

storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 71/13) 

 

Simona Stanter, načelnica 

 

Čestitke Nevi 

 

 

 

 

Identifikacijski dokumenti 

Cena plačilo  

obrazca s  

personalizacijo in  

upravno takso 

(EUR) 

Cena ob spremembi naslova,  

ki je posledica ustanovitve  

ali spremembe imena občine,  

uvedbe uličnega sistema,  

preimenovanja ulice z  

občinskim odlokom ali  

preštevilčenja hišne  

številke (EUR) 

Osebna izkaznica 
  

- osebna izkaznica odrasli veljavnost 10 let                  

- osebna izkaznica od 3. do 18. leta veljavnost 5 let 

- osebna izkaznica do 3. leta veljavnost 3 leta 

18,77  

14,25  

12,43  

9,26  

9,26  

9,26  
 

Potni list 
  

- vpis novega naslova v nebiometrični in biometrični  

  potni list (moţno 1x)  

2,50  

 

2,50  

 
 

 

42,05  

44,55  

35,25  

37,75  
 

31,17  
 

33,67  

2,50  

 

2,50  

 

28,00  

30,50  
 

 

28,00  

30,50  
 

 

28,00  

30,50 

- vpis novega naslova v biometrični potni  

  list izdanem po 29. 6. 2009 (moţno 2 x) 

- potni list za polnoletne veljavnost 10 let 32 listov 

 48 listov 

- potni list od 3. do 18. leta veljavnost 5 let     32 listov 

 48 listov 

- potni list do 3. leta veljavnost 3 leta                                    32 listov 

 48 listov 

 

Prometno dovoljenje  13,09           5,84  
 

Vozniško dovoljenje   

- vozniško dovoljenje - staro 
Rok za zamenjavo 

starih vozniških 

dovoljenj za novo 

kartico je 30. 4. 

2018. 

se ne menja 

- vozniško dovoljenje - novo v obliki  kartice 15,06  7,81  
 

Oroţni list 
  

- vpis novega naslova v oroţni list 9,08  9,08  

- nov oroţni list 22,38  17,84  

Neva Natek iz Pondorja je diplomirala iz splošne medicine in pri tem dobila 

še posebno priznanje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za 

povprečno oceno 9,3. 

 

Iz srca ji čestitamo za doseţeni uspeh. 

Marjan Natek 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ponudba lokalno pridelane hrane za šole, vrtce, bolnišnice 

 

Zdrava hrana, ekološka hrana, kratke verige, lokalna samooskrba, otroci so naše največje bogastvo… in še mnogo je 

besed, ki se zadnje čase pogosto pojavljajo v medijih in naših vsakdanjih pogovorih. Čas je, da preidemo od besed k 

dejanjem.  

 

Osnovne šole v Sloveniji porabijo letno 80 mio evrov za nakup ţivil za 

malice. Zakaj ne bi čim več teh sredstev porabili za nakup pridelkov in 

izdelkov z bliţnjih kmetij in tako prispevali k ohranjanju narave 

in lokalne kmetijske pridelave? Potrebna je le dobra volja na obeh 

straneh, da bomo nim otrokom nudili res zdrave malice. Potrebna pa je 

tudi dobra baza informacij. 

 

Dobava kmetij v javne zavode (vrtce, šole, bolnišnice, domove za 

ostarele) je vedno bolj pomembna, zato Ministrstvo za kmetijstvo in 

okolje izvaja regijske konference, v katerih poziva vse naročnike 

hrane, da naročajo ţivila neposredno s kmetij in od slovenske ţivilske industrije. Vedno več naročnikov prehrane je 

osveščenih in išče slovenske pridelke in ţivila.  

 

Tudi na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo se odločili, da zdruţimo in posodimo bazo, kamor ste se ţe sedaj 

lahko prijavljali kot ponudniki za javne zavode in za shemo šolskega sadja in zelenjave. 

 

Vse dosedanje ponudnike in vse zainteresirane za neposredno prodajo javnim zavodom vabimo, da se brezplačno 

pridruţite na prenovljeni spletni strani Kupujmo domače www.kupujmodomace.si, na kateri je sedaj  poseben zavihek 

ponudbe namenjen javnim zavodom (na desni strani iskalnikov). Priporočamo vam, da vnesete svojo ponudbo v ta zavihek 

čim prej, saj bodo šole pri iskanju ţivil za letošnji tradicionalni slovenski zajtrk napotene tudi na to spletno stran. 

 

V kolikor bi pri tem potrebovali kakršno koli pomoč, jo lahko prejmete pri kmetijskih svetovalcih ali na elektronskem 

naslovu ana.marenk@kgzs.si oz. tel. številki 01 513 66 88. 

 

Hkrati k obisku te spletne strani vabimo tudi potrošnike in odgovorne osebe za nakup ţivil v javnih zavodih, ki v svoji 

neposredni bliţini iščete pridelke in izdelke s kmetij. 

 

Maja Klemen Cokan  

 

 

Ţupan obiskal 90-letnico 

Lucijo Lekše 

V teh dneh sta ţupan Vilko 

Jazbinšek in predsednik 

Društva upokojencev Milan 

Blatnik obiskala  Lucijo 

Lekše iz Črnega Vrha. 

Gospa je praznovala 

častitljivi jubilej, 90. rojstni 

dan. Sončno in lepo 

jesensko popoldne sta ji 

popestrila s košaro izbranih 

dobrot, vsi skupaj pa so se 

poveselili in nazdravili. Ob 

njenem rojstnem dnevu sta 

ji zaţelela predvsem 

zdravja in osebnega 

zadovoljstva. 

 

 Tatjana Kovče 

http://www.kupujmodomace.si/
mailto:ana.marenk@kgzs.si
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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                                                              O evritmiji 

 

Evritmija je umetnost gibanja, ki zdruţuje telesne, duševne in duhovne danosti človeka v harmonično celoto. Beseda je 

starogrškega izvora, kjer pomeni skladnost, somernost, ubranost. 

Kot umetnostna zvrst se je porodila na začetku 20. stoletja iz 

spodbude Rudolfa Steinerja, utemeljitelja duhovne znanosti. Gre 

za način umetniškega izraţanja, ki s pomočjo gibanja oţivlja sile 

govora in glasbe: besedno in glasbeno doţivetje poustvarimo s 

telesnimi gibi in tako nezavedno naravno gibanje preoblikujemo 

v zavesten umetniški izraz. 

 

V evritmiji smo budnejši kot v vsakdanjem ţivljenju. Evritmija 

krepi ţivljenjske sile, zato ni redko srečati evritmiste, ki so 

aktivni še v pozni starosti. Zdruţuje duševne, duhovne in telesne 

danosti v harmonično celoto. Z evritmijo damo duši tisto, kar 

nam za telo dajejo gimnastične vaje. Lahko je pot k samemu sebi 

in hkrati pot k poglobljenemu razumevanju drugih in sveta. 

Hvala, dobri ljudje 

 

Malo starejši občani se še dobro spominjate  pokojne Tončke in Ludvika Gregl, po domače Kovačkovih. S poštenim in trdim 

delom sta si zgradila skromen dom ob gozdu za pokopališčem v Taboru. Dela in poštenosti sta naučila tudi svoje otroke: 

Slaveka, Petra, Zvonko in Lukeca. Dokler jim je zdravje dopuščalo, so pomagali pri različnih kmečkih opravilih v bliţnji in 

daljni okolici. Marsikatera hiša je zrasla z njihovo pomočjo. Prišla pa so leta in bolezen. Drug za drugim so se od nas poslovili 

Ludvik, Tončka, Peter in Slavek.  

 

Ker  je spomin nanje še ţiv, so se dobri ljudje odločili, da jim v znak spoštovanja in hvaleţnosti s prostovoljnimi prispevki 

uredijo grob z novo nagrobno ploščo. 

 

Damijana Lukman 

Taborčani uspešni 

 

V braslovškem Taekwon-Do klubu Sun so Taborčani ţe vse od 

ustanovitve kluba leta 1998 dosegali izjemne rezultate ter bili 

pomemben člen domače ekipe. Mnogi člani kluba so poleg 

mednarodnih odprtih in drţavnih prvenstvih posegali tudi po najvišjih 

mestih celo na evropskih ter svetovnih prvenstvih. Ţe od nekdaj pa so 

v braslovškem klubu še posebej ponosni na najmlajše člane in tudi v 

tej skupini je kar nekaj uspešnih Taborčanov, ki pogumno stopajo na 

pot odličnih športnikov. Med njimi sta tudi Anţe Smolnikar in Pia 

Matko, ki sta v mesecu oktobru na prvih tekmovanjih v letošnji sezoni 

uspešno nastopila. Anţe se je udeleţil odprtega prvenstva v mestu 

Jazsbereny na Madţarskem in tudi v kraju Doboj v Bosni in 

Hercegovini. Na obeh tekmovanjih je v borbah, po zmagah nad 

izkušenejšimi tekmovalci klonil šele v finalih ter tako osvojil dve 

odlični drugi mesti. Pia pa je po dolgi pavzi zaradi teţav z gleţnjem 

nastopila na odprtem prvenstvu mesta Pule na Hrvaškem kjer je 

odlično nastopila v formah ter osvojila prvo mesto. V klubu si ţelijo, 

da se čim prej pripravi tudi za borbe kjer je pred poškodbo ţe osvajala 

stopničke na vseh odprtih in drţavnih prvenstvih. 

 

Taekwon-do Sun Braslovče 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Evritmija je dejavna na več področjih, v umetnosti kot poustvarjalka govorjene besede ali glasbe, kjer evritmist slišno 

prevaja v vidno sliko. V Evropi sta dejavna dva profesionalna evritmijska ansambla in več manjših. 

 

V pedagogiki se izvaja od vrtca do srednje šole predvsem v Waldorfskih šolah in v vrtcih, ustanovah za otroke s posebnimi 

potrebami in pri izobraţevanju odraslih v najrazličnejših smereh. V zadnjih letih se razvija področje socialne evritmije v 

delovnih organizacijah ter drugih ustanovah. Pogosto se jo izvaja kot dopolnilo v ustanovah, ki se ukvarjajo z zdravljenjem 

odvisnosti. 

 

Zdravilna evritmija je v zdravstvene namene preobraţena umetniška evritmija. Terapevt zdravilne evritmije mora poleg 

rednega štiriletnega študija končati še dodaten dvoletni seminar. Zdravilno evritmijsko gibanje vzpodbuja delovanje 

organov in s tem vsega organizma. Deluje na ţivljenjsko telo, ki je nosilec ţivljenjskih procesov in tako tudi nosilec 

dogajanj v človekovih notranjih organih. 

 

Damijana Lukman 
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Pohod za  50 + 

 

Po dvomesečnem letnem 

počitku smo se nekateri 

člani Društva upokojencev 

ponovno odpravili na 

pohod po obronkih naše 

občine. 

 

Tako smo v torek, 24. 

septembra, ko se je megla 

ţe dvignila in se je obetal 

lep dan, krenili izpred KZ 

Tabor na Hudimarje, čez 

Lepo Trato, mimo kmetij 

Šmit, Drolc in Hrašar. Pot 

smo nadaljevali čez Virte, 

mimo kmetije Natek in 

Rančigaj in  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 
Klub Fit Senior (vadba za starejše) 

Poseben program za vse seniorje (starejše, 40 +) vsebuje 1 x tedensko vodeno skupinsko vadbo, vključno z vadbo za 

zdravo hrbtenico in boljše ravnoteţje. 

Vadba bo potekala vsak četrtek od 16.00 – 17.00 v Domu Krajanov Tabor, od 7. 11. 2013 naprej.  Vadbo bo vodila Nina 

Florjan Urankar, absolventka Fakultete za šport (smer aerobika).  

 

Klasika – vadba za vsakogar 

Klasika je osnovna zvrst aerobike, iz katere so nastale vse 

ostale zvrsti. Je tradicionalni aerobni trening, ki ga 

sestavljajo enostavni plesni elementi.  Namenjena je vsem, 

ki ţelijo ob glasbi z zmernim tempom izboljšati splošno 

telesno sposobnost (telesno koordinacijo, moč, gibljivost, 

ravnoteţje in koordinacijo gibov).  

Vadba je sestavljena iz štirih delov:  uvodnega dela 

(ogrevanje), aerobnega dela (koreografija), krepilnega dela 

(krepitev vseh delov telesa) in zaključnega dela (raztezanja). 

Vadba bo potekala vsak petek od 17.00 – 18.00 v Domu 

Krajanov Tabor, od 8. 11. 2013 naprej. Vadbo bo vodila 

Nina  Florjan Urankar, absolventka Fakultete za šport (smer aerobika).  

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz društev 
 

Športno društvo Partizan Tabor 

mimo novega naselja nazaj v Tabor. Spotoma smo obnavljali osnovnošolsko znanje: o poznavanju vrst dreves, imen potokov, 

domačih imen domačij. Postali smo pri spomeniku padlih v NOB, našli kakšno gobo marelo… Deleţni smo bili prijaznosti 

srečanih krajanov, lepega razgleda po dolini, okoliških vrhov in razpotegnjenih Dobrovelj. Pogrešali smo divjad na 

Markuškovih pobočjih, razveselili pa se ob zvedavosti koz pri Rančigajevih in migajočih metuljčkov na malem vrtu v novem 

naselju. 

 

Pohod smo zaključili dobrovoljni, z lepimi vtisi na prehojeno pot in kar malo utrujeni. Srečno do prihodnjič in vabljeni še ostali 

člani društva! 

Društvo upokojencev Tabor 
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Ponovno v Kumrovcu 

 

V Krajevni organizaciji 

Tabor smo bili letos zelo 

delovni. Najprej smo 

konec aprila pripravili 

tovariško srečanje pri 

Cankarjevi tehniki, 

posamezniki so se udeleţili 

pohoda Stari pisker – 

Zabukovica, prisotni smo 

bili na proslavah na Vrheh 

in Čemšeniški planini ter 

na prireditvi na Čreti. 

 

Zatorej smo se 12. oktobra 

odpravili na izlet z 

najpomembnejšim ciljem: 

ogledom Titove rojstne 

hiše v Kumrovcu, 

ki je le lučaj oddaljen od slovensko-hrvaške meje. Med 

potjo do Kumrovca smo se najprej ustavili v Kozjem, kjer 

smo imeli odlično toplo malico, nato pa se odpravili 

naprej do Podsrede, kjer je ravno takrat potekala 

prireditev Praznik kozjanskega jabolka. Izkazalo se je, da 

je bil ta postanek v Podsredi eden izmed vrhuncev našega 

popotovanja po Kozjanskem in Obsotelju. Ţe na prvi 

pogled se je dalo začutiti, da so prireditelji sejem uredili z 

mislijo na pristne domače, slovenske izdelke in na 

domače proizvajalce. Prisotni so bili prodajalci starih sort 

jabolk, različnih ţganih pijač, pihalci stekla, izdelovalci 

kvačkanih kap, rokavic, doma izdelanih unikatnih 

predpasnikov, oblikovalci nakita, izdelovalci ptičjih hišic, 

izumitelj naprave za pobiranje jabolk, predstavila se je 

večina šol, Kozjanski park in še in še …  

 

Ko nas je čas začel priganjati, smo se napotili naprej, na 

Bizeljsko. Tam smo si pri druţini Najger ogledali 

repnico. Repnice so nekoč zaradi primerne temperature 

uporabljali za skladiščenje kmetijskih pridelkov čez 

zimo, danes pa jih največkrat uporabljajo kot vinske kleti. 

Repnica druţine Najger je zelo posebna zaradi fresk, ki se 

obiskovalcem odkrijejo v vstopnem prostoru in so 

ostanek delovanja Panonskega morja. Gospa Najger nas 

je sama popeljala v notranjost repnice, kjer smo 

degustirali nekaj različnih vrst vina in nas je ob tem tudi 

pošteno nasmejala. Z Bizeljskega smo se odpravili nazaj 

proti Bistrici ob Sotli, tam prečkali drţavno mejo in 

prispeli v Kumrovec.  

V Kumrovcu smo si ogledali muzej Staro selo, v sklop 

katerega sodi tudi Titova rojstna hiša. Pred markantnim 

Titovim spomenikom smo se za spomin tudi fotografirali. 

Muzej Staro selo je muzej na prostem z veliko starimi 

kmečkimi hišami, v katerih je prikazano ţivljenje in delo 

zagorskih ljudi v prejšnjih obdobjih. Ob koncu je bil še 

čas za kratek obisk prodajalne s spominki in ţe smo bili 

na poti proti Podčetrtku oziroma čokoladnici in 

samostanu v Olimju. Tam smo prisluhnili kratkemu 

zgodovinskemu uvodu in si ogledali čokoladne dobrote, 

ki smo jih seveda lahko tudi kupili. Ker se je dan ţe 

prevešal v večer, smo si ob povratku proti Savinjski 

dolini privoščili še pozno kosilo na posestvu Haler, kjer 

so nam razkazali tudi njihovo lastno pivovarno. 

 

Za pripravo in izvedbo izleta se zahvaljujemo našima 

članoma Petru in Aliju, vsem udeleţencem pa za prijetno 

druţbo in dobro voljo. 

 

S tovariškimi pozdravi! 

Zdruţenje borcev za vrednote NOB Ţalec, 

Krajevna organizacija Tabor 

 

 

Ročna dela 

 

Večeri se daljšajo, zato vas zopet vabim v klubske prostore Turističnega društva Tabor k ročnemu delu in sprostitvi pri 

šahu, kartah in prijetnem klepetu. Srečevali se bomo vsak četrtek od 18. ure dalje. Pričeli bomo 7. novembra. S sabo 

prinesite svoje ročno delo in veliko dobre volje. 

 

Lepo vabljeni!                                                                                                                                    Turistično društvo Tabor, 

Hermina Zorenč 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR 

vabi vse upokojence in starejše občane 

na tradicionalno 

 

MARTINOVANJE, 
 

ki bo v soboto, 9. novembra 2013, 

ob 15. uri, v Domu krajanov Tabor. 
 

Za prireditev, ki je namenjena prav vam, pripravljamo 

ţivo glasbo ob dobri hrani in pijači. 

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

 

 

Tudi jesen ţivljenja je lahko prijetna, če se druţimo! 

Po poteh in spominih  
 

V rubriki »Po poteh in spominih« odkrivamo skrite kotičke Občine Tabor in skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec 

vam v pogled ponudimo utrinek, ki prikazuje lepote naše občine – naravo in ljudi ali pa dogodek, ki je v preteklosti 

zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrskate po svojih arhivih in z nami delite pozabljene trenutke in še 

neodkrite ali pa skrite poti, ki vodijo po »šentjurskem« koncu. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-

pošte: info@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v tajništvo Občine (fotografije vam vrnemo takoj).  

Zgodilo se bo 
 

Tokrat se odpravljamo k »naši« 

Krvavici. Ta s svojo izklesano podobo 

vabi popotnike od blizu in daleč. 

Območje je poraščeno z obseţnimi 

bukovimi gozdovi, ki se jim 

pridruţujejo javor, jelka, češnja, brest, 

pravi kostanj, pod vrhom pa najdemo še 

toploljubni gozd hrasta in črnega gabra. 

Prava posebnost je rastišče tis ob 

vznoţju najvišjih sten. Gozdovi 

Krvavice dajejo ţivljenjski prostor 

številnim ţivalim in rastlinam - divjemu 

prašiču, srnjadi ter gamsu, kar je na tej 

nadmorski višini prava posebnost. 

Območje iz smeri Menine tu in tam 

obišče tudi medved. Med ţuţelkami 

najdemo številne vrste metuljev, na 

prepadnih stenah Krvavice pa je moč 

najti tudi sokola selca. 

Pa še legenda o izvoru imena Krvavica:  

»Nad Št. Jurjem ob Taboru je Ojstrica in za njo Krvavica. Tam so vrgli Veroniko Deseniško preko skal. Branila se je, ali ni ji 

pomagalo. Zato pa še dandanašnjih dni hodi ob mesečnih nočeh na skale sedet. Po njeni nemili usodi se tista gora imenuje 

Krvavica.« 

 

Govori se, da si »pravi« Slovenec, če si se povzpel na Triglav. Dragi Taborčani, ste ţe bili na Krvavici? 

Foto: Peter Lukman 

Vir: Občina Tabor, Slike šentjurskih vasi. Tabor 2002. 

Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Krvavica: skalne stene v zavetju gozdov (brošura).   
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 PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
 

vabi 

 

vse občanke in občane, planince in planinke 

in ljubitelje domačih kolin 

 

v soboto, 16. novembra 2013, 
 

NA TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE NA ZAJČEVO KOČO. 

 

Od pribliţno 16. ure dalje se prav gotovo ne boste mogli odreči 

 kroţniku z odlično pečenko, krvavico, pečenico, jetrno klobaso s praţenim krompirjem in zeljem. 

 

Vabljeni vsi ljubitelji domačih dobrot! 

 

 

Ţupnijska Karitas Prebold 

vabi na 

 

DOBRODELNI KONCERT ZA TOMAŢA MOČENIKA, 
 

ki bo 

 

v nedeljo, 17. novembra 2013 ob 16. uri v Domu krajanov Tabor. 
 

Nastopili bodo:   

 

- ansambel Zaka' pa ne, 

- ansambel Mladika, 

- Navihani muzikanti, 

- Krajcarji, 

- ansambel Roka Ţlindre, 

- Franci Pušnik, 

- Alya, 

- Moški pevski zbor Tabor, 

- Otroški pevski zbor osnovne šole Tabor. 

 

 

Vljudno vabljeni. 
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VABILO NA 1. NAVIHANI VEČER! 
 

Ansambel Navihani muzikanti  
 

vabimo na koncert ob izidu prve CD plošče, ki bo 

  

v soboto 23. novembra, ob 19. uri v Domu krajanov Tabor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nami bodo: 

 

- Ansambel Mladika 

- Ansambel Krajcarji 

- Ansambel Nasmeh 

- Ansambel Poklon 

- Duo AnplaĎd 

- Ţongler Rok Kokovnik 

- Citrarka Katja Cajzek 

 

Za povezovanje in humor pa bo poskrbel Franci Podbreţnik — Solčavski. 

 

Pridite in poveselite se z NAVIHANIMI MUZIKANTI. 

 

VSTOPNINE NI!!! 

Vabimo vas na 

 

EVRITMIJO 
 

za mlade in stare, moške in ţenske. 

 

Prvo srečanje bo 

 v ponedeljek, 28. oktobra, ob 19. uri v društvenem prostoru Doma krajanov v Taboru.  
 

Predvidevamo dve srečanji mesečno. 

 

Evritmijo bo vodila diplomirana evritmistka Alja Venturini. Cena za posamezno srečanje je 10 eur/udeleţenca. Če bo 

udeleţencev več kot deset, bo cena niţja. 

 

Prijave na naslov  majda.temnik@yahoo.com,  

ali telefon 031 342 107(Majda). 

 

 

Dodatne informacije na telefon 031 328 990,  Damijana Lukman. 

(opis evritmije si lahko preberete na strani 12) 
 

mailto:majda.temnik@yahoo.com
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Prireditve v oktobru in novembru 2013
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve vsem občankam in 

občanom ţelimo lepo preţivete praznike ob spominjanju na tiste, ki jih 

ni več med nami. 

 

Ţupan Občine Tabor in občinska uprava 
 

 

 

 

 

sobota, 9. november, ob 15. uri 

 

TRADICIONALNO MARTINOVANJE 

Dom krajanov Tabor 

(Društvo upokojencev Tabor,   

031 426 461) 

 

sobota, 16. november od 16. ure dalje, 

 

TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE 

Zajčeva koča 

(Planinsko društvo Tabor, 03 5727 214) 

 nedelja, 17. november, ob 16. uri 

 

DOBRODELNI KONCERT ZA TOMAŢA 

MOČENIKA 

Dom krajanov Tabor 

(Ţupnijska Karitas Prebold, Damjan Ratajc, 

041 576 012) 

 

sobota, 23. november, ob 19. uri 

 

KONCERT NAVIHANIH MUZIKANTOV 

Dom krajanov Tabor 

(Jure Lukman, 070 870 092) 

 

nedelja, 24. november, ob 8. uri 

 

KMEČKA TRŢNICA 
parkirišče ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 
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 Mraz na Vse svete pomeni lep Martinov dan..   

 

 Če Martinova gos po ledu plazi, ob boţiču navadno po blatu lazi.  

 

 Če na Cecilijo (22. 11.) grmi in treska, bo ob letu ţita kot peska.  
 

 

O prazniku spomina na mrtve 

Rimljani so svoje prednike častili v spomladanskih mesecih, 13. maj je bil dan spomina na prednike. V 4. stoletju 

je krščanstvo prevzelo ta praznik, ki so ga iz praktičnih razlogov kasneje preselili na 1. november. Izrednega 

pomena je prostor sam. Grob je izkaz našega odnosa do pokojnika, pokopališče pa je pečat druţine, rodu in rase in 

kadar poskuša javna klima človeku dopovedati, da je manjvreden, se človek bolj potrjuje v svoji preteklosti, je z 

njo obdan in le tako se lahko zoperstavi vsemu okrog sebe. Predniki so človekova osebna zgodovina. 

 

O martinovem 

 

Zahvalna poganska praznovanja ob koncu letine so z martinovanji dobila krščansko obliko med petim in šestim 

stoletjem. Ta so bila povezana z godom sv. Martina iz Galije (Francija), med ljudstvom izjemno priljubljenega 

svetnika, ki je umrl leta 397.  

Poganski predniki so v novembru proslavljali nekakšen praznik letine, obhajali so tudi koline, da so si pripravili 

zaloge za zimski čas. Povezanost martinovanja z vinom v vinorodnih pokrajinah kaţe na ostanek arhaičnih 

obredov, ko so boţanstvom s pojedinami darovali pijačo, zlasti pivo in vino. Nazdravljanja je bil deleţen tudi sveti 

Martin, ki je po legendi vodo spremenil v vino. Čaščenje sv. Martina, velikega vzornika misijonarjev, se je v naših 

krajih začelo med sedmim in osmim stoletjem.  

Povzeto po: Damjan Ovsec 
 

 

 

 » Naj se prijateljstvo tako kot vino s staranjem izboljša, in naj vedno imamo staro 

vino, stare prijatelje in mlade skrbi.«                                                                                                                                  

(ljudska) 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 520 izvodov - BREZPLAČNO. 

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. 
 

 

  
 

...in še modrosti naših babic 

 


