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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 
 

Lovimo zadnje poletne ţarke in se veselimo prihajajoče vesele jeseni in njenih darov. Kljub 

dolgemu sušnemu obdobju so gozdovi polni gob, lokalni pridelovalci buč pa so nas oskrbeli in 

zasvojili z bučnicami. Natočili smo si tudi »ta sladkega«, saj so ponekod ţe pričeli s trgatvijo. 

  

Ja, pozna se, da je konec dopustov. Telefoni brnijo kot za stavo in na mizah pridno rastejo 

kupčki  pod oznako »rešeno« in »v reševanju«. Tudi prireditev je znatno več, sicer pa se boste 

o tem lahko prepričali tudi sami. 

Tokrat se pustite popeljati na Mednarodni obrtni sejem, na jogo, različna zanimiva 

predavanja… 

 

Saša & Tatjana 
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Podopustniški optimizem! 

 

Gospodarska kriza ne popušča, pričakovanja 

optimistov, da gre le za kratkotrajen proces 

uravnavanja neravnovesja med ponudbo in 

povpraševanjem, se niso uresničila. Zdaj je 

ţe vsem jasno, da bo postavljanje na noge 

dolgotrajen proces, morda celo desetletje. 

Priznam, da sem tudi sam bil med optimisti, 

ki so bili prepričani v kratkotrajnost krize. 

Pomanjkanje izkušenj namreč. Pravih 

izkušenj pravzaprav nihče nima, razen tistih, 

ki so preţiveli veliko gospodarsko krizo 

pred drugo svetovno vojno, pa jih v aktivni 

politiki ni več. Vse drugo je teorija in 

recepti, ki jih razlagajo domači in tuji 

ekonomisti. Kljub temu pravega začetka 

okrevanja gospodarstva ni čutiti. Nehote se 

mi vsiljuje prispodoba, da je tudi staro hišo, 

ki je vsa gnila bolje poruši do temeljev in 

zgraditi novo. Velikokrat se je pokazalo, da 

je to veliko ceneje kot pa stalne sanacije - pa 

še novo hišo dobiš, ki je normalno uporabna 

vsaj za eno stoletje. Seveda v času nove 

gradnje ne gre brez ţrtev, odpovedovati se je 

potrebno marsičemu. No, vsem seveda 

nikoli. Tako pač je in je vedno bilo. 

Sprašujem pa se, ali smo v prispodobi gnile 

hiše šele v fazi rušenja ali ţe pri 

novogradnji? Bojim se, da še kar pri prvem, 

kar pomeni še veliko in dolgotrajno 

odrekanje. In ker nič na tem svetu ni 

trajnega, so morda ti dogodki povsem 

normalni, le mi smo se pomehkuţili, saj smo 

bili po drugi svetovni vojni vse do pred 

kratkim priča zgolj strahoviti gospodarski 

rasti in tehnološkemu napredku, kar logično 

ima svoje meje. Končno se je pokazalo tudi 

v gospodarstvu, da so mnoga hitrorastoča 

podjetja, imenovana gospodarske gazele, 

propadla ravno zaradi prehitre rasti, kjer ni 

bilo dovolj samo proizvajati dober prodajni 

artikel, temveč predvsem dobro gospodariti 

z ustvarjenim. Vse ustvarjeno se je prehitro 

pretopilo v dobre avtomobile in jahte, kar 

mislim, da se je zgodilo tudi z drţavo. Slabo 

smo gospodarili z njo, še posebej po 

osamosvojitvi. Poleg slabega gospodarjenja 

so se pokazale, kot prevladujoče, še nam vse 

znane človeške slabosti kot so pohlep, zavist 

ter nemorala. Tudi izgovor, da so to počeli 

drugi, nam ne pomaga, saj smo mi volivci 

vedno znova volili več ali manj iste ljudi,ki 

so na politični sceni ţe vseh zadnjih dvajset 

let. Novih obrazov je bore malo, predvsem 

pa mladih. Zakaj govorim o politiki in ne o 

slabih gospodarstvenikih? Zato, ker je za vse 

kriva politika s slabo zakonodajo. Politika s 

sprejemanjem zakonov postavlja okvire 

našega delovanja in zdaj večina tistih, ki je v 

preteklosti producirala slabo zakonodajo 

kriči, kako so potrebne spremembe. Pa ne 

mislim zgolj izpostavljenih ljudi na 

ministrskih poloţajih, morda celo bolj na 

birokrate v ozadju, ki so dejanski pisci 

posameznih zakonov in so celo 

pomembnejši. Potrebni bodo tako dolgo, 

dokler se bo zakonodaja spreminjala in 

dvomim, da so njihovi zadnji izdelki res 

zadnji. 
 

In kako naj upravičim naslov svojega 

pisanja? Saj vendar poznamo rek: upanje 

umira zadnje. Tako hudo pa spet ni. Saj 

videti ni. Predvsem mladih, ki imajo bojda 

temno prihodnost, sploh slišati ni. In dokler 

sive glave razglabljajo o prihodnosti 

mladine je, po moje, očitno nekaj narobe. 

Ali pa tudi ne. Gostinski lokali, predvsem v 

naši prestolnici, so še vedno polni tudi v 

času dopoldanskih predavanj, bliţnja 

parkirišča pa polna beemvejev. 
 

Moj dobri prijatelj mi je pred kratkim ob 

jutranji dopustniški kavici dejal: "Moj dragi 

Vili, nič se ne bo spremenilo, če v svoje 

roke zadeve ne bodo prijeli mladi. Saj 

»zafurati« nimajo kaj!" Čedalje bolj sem 

prepričan, da je imel prav. Zato sem 

optimist. 

Vilko Jazbinšek, ţupan
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Projekti 2012 
 

Aktivnosti v mesecu oktobru 2012: 
 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 

vas II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška Slatina pred izdajo uporabnega 

dovoljenja 

2. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE TABOR IPI, d.o.o., Rogaška Slatina dopolnitev gradbenega 

dovoljenja 
 

Na izvedbo se pripravljajo: 
 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1.  Projektna dokumentacija za kanalizacijo Pondor - 

Kapla 

SAVINJA PROJEKT projekt v izdelavi 

usklajevanje na terenu- 

sluţnosti 

2. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

 

PGD izdelan 

3. Kanalizacija Ojstriška vas III. faza  obnovitev  projektne 

dokumentacije   

4.  Vzdrţevalna dela odseka ceste Tabor-Loke s 

solarno javno razsvetljavo 

 prijava na razpis 

   Obnova in razvoj vasi 

5. Rekonstrukcija ceste LD 490202 

Loke-Ojstrica 

 čakamo na pogodbo za     

sofinanciranje 

6. Rekonstrukcija ceste JP 992392 

pri Tonu- Konjščica 

 čakamo na pogodbo za 

sofinanciranje 

 

Simon Jan in Lilijana Štor Krebs 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Na podlagi 12. člena Zakona o drţavnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1 in 95/11- 

Odločba US) Drţavna volilna komisija  
 

P O Z I V A  
 

a) občinske in mestne svete;  

b) interesne organizacije:  
1. gospodarske zbornice in zdruţenje delodajalcev,  

2. sindikate, zveze oz. konfederacije sindikatov,  

3. poklicne organizacije obrtnikov,  

4. poklicne organizacije kmetov,  

5. poklicne organizacije drugih samostojnih poklicev,  

6. univerze, visoke in višje šole,  

7. poklicne organizacije pedagoških delavcev,  

8. poklicne organizacije raziskovalcev,  

9. poklicne organizacije kulturnih in športnih delavcev,  

10. poklicne organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,  

11. poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva,  

ki so organizirane za območje Republike Slovenije,  

da v skladu z Zakonom o drţavnem svetu ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna 

telesa za volitve članov drţavnega sveta ter določijo kandidate za člane drţavnega sveta.  

I. 
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Za poklicne organizacije iz točke b) 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. se štejejo:  

 
 

Za poklicne organizacije iz točke b) 3., 4. in 5. se štejejo tudi sekcije samostojnih poklicev v drugih 

poklicnih zbornicah, zdruţenjih, društvih, zvezah in drugih poklicnih organizacijah, organiziranih za 

območje drţave.  

II. 

Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo občinski in mestni sveti predloţiti volilnim 

komisijam volilnih enot za volitve poslancev v drţavni zbor (v nadaljevanju: volilnim komisijam), 

najpozneje do nedelje, 21.10.2012 do 24.00 ure.  

Kandidature za člana drţavnega sveta se morajo predloţiti volilnim komisijam do nedelje, 21.10.2012 do 

24.00 ure.  

III. 

Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo interesne organizacije predloţiti Drţavni volilni 

komisiji (v nadaljevanju: DVK), Slovenska 54/IV, Ljubljana, najpozneje do ponedeljka, 22.10.2012 do 

24.00 ure.  

Kandidature za člana drţavnega sveta morajo interesne organizacije predloţiti DVK do ponedeljka, 

22.10.2012 do 24.00 ure.  

IV. 

Na podlagi II. točke Odloka o razpisu splošnih volitev v drţavni svet (Uradni list RS, št. 64/2012 ) bodo 

splošne volitve članov drţavnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v sredo 21. novembra 2012.  

Splošne volitve članov drţavnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, 

predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, 

bodo v četrtek, 22. novembra 2012.  

V. 

Ta poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem mestu: www.dvk-rs.si.  

 

Številka: 041-10/2012-1                                                                                      Anton Gašper Frantar, l.r.  

Datum: 6. 9. 2012                                                                                                     PREDSEDNIK 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

Poziv političnim strankam in volivcem v Občini Tabor 

za predlog kandidata za člana drţavnega sveta 
 

 

Obveščamo vas, da je predsednik Drţavnega zbora RS razpisal volitve v Drţavni svet, ki bodo v sredo, 

21. novembra 2012 (Odlok o razpisu splošnih volitev v drţavni svet, Uradni list RS št. 64/12). Komisija 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pričela s postopkom pridobivanja predlogov za 

kandidata za člana drţavnega sveta.  
 

V postopku preizkusa števila elektorjev se za Občino Tabor po podatkih Statističnega urada na dan 1. 

1.2012  upošteva 1614 prebivalcev, iz česar sledi, da se voli 1 elektor. 

 

Pravico biti voljen za člana Drţavnega sveta ima polnoleten drţavljan Republike Slovenije, s stalnim 

bivanjem na območju 5. volilne enote, in sicer na območju Občine Tabor in mu ni bila odvzeta 

poslovna sposobnost. 
 

Skladno s 66. členom Zakona o drţavnem svetu (ZDSve-UPB1, Ur.l. RS št. 100/2005) lahko kandidata 

za člana drţavnega sveta – predstavnika lokalnih interesov predlagajo občinski svet, politične stranke in 

volivci. 
 

1. POLITIČNE STRANKE lahko predlagajo kandidata po postopku, določenem z njenimi pravili. 

Kandidata se določi s tajnim glasovanjem.  

Politična stranka lahko vloţi predlog za kandidata: 

- v posamezni volilni enoti, če kandidata določijo člani politične stranke, ki imajo volilno 

pravico in stalno prebivališče v volilni enoti, in če kandidata podpre s podpisi najmanj 

petdeset volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti, 
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- v posamezni volilni enoti tudi v primeru, če kandidat ni določen na način iz prejšnjega 

odstavka, ob pogoju, da kandidata podpre s podpisi najmanj sto volivcev, ki imajo stalno 

prebivališče v volilni enoti, 

- dvoje ali več političnih strank lahko predloţi skupnega kandidata.  
 

2. VOLIVCI določijo listo kandidata s podpisovanjem. 

- v posamezni volilni enoti lahko določi kandidata s podpisi najmanj tisoč volivcev, ki imajo 

stalno bivališče v volilni enoti. 
 

Postopek kandidiranja in način predlaganja kandidata v primeru, ko je predlagatelj politična stranka ali 

skupina volivcev, določa Zakon o volitvah v drţavni zbor  (ZVDZ–UPB1, Uradni list RS št. 109/2006 -

UPB1).  
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naproša, da zgoraj navedene predloge, skupaj s 

soglasjem kandidata dostavite najkasneje do 8. oktobra 2012 na naslov: Občina Tabor, Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tabor 21, 3304 Tabor.  
 

Obrazci – predloge za kandidate za člana drţavnega sveta, ter soglasja h kandidaturi so dostopni na spletni 

strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si .  
 

Pripravila: 

Saša Zidanšek Obreza                                                  

                                                                                                                     Janko Drča, l.r.  

                      PREDSEDNIK KOMISIJE 

______________________________________________________________________________________ 

 

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur.l. RS, 

št. 97/2010), 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,120/06-odl.US in 

17/08) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Ur.l. RS, št. 120/06), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 

Tabor objavlja  

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja  

  z divjadjo za leto 2012 

 

1.PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oz. 

ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrţevanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, 

mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrţevanje gozdnega roba, izdelava in vzdrţevanje kaluţ, 

sadnja in vzdrţevanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrţevanje gnezdilnic, 

solnic in preţ) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leţi v 

občini. S tem ţelimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z 

divjadjo in loviščem.  

2.NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki je od  27.09. 2012 v celotnem besedilu objavljen na 

spletni strani: www.obcina-tabor.si in oglasni deski Občine ter razpisno dokumentacijo, ki jo 

lahko dvignete v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Tabor. 
 

3.VIŠINA SREDSTEV 

Višina sredstev iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je 554,20 EUR.  
 

Podrobnejše informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: 03/705 70 82, 

e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si . 
 

Saša Zidanšek Obreza 

http://www.obcina-tabor.si/
http://www.obcina-tabor.si/
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Pregled nekaterih statističnih podatkov za Občino Tabor 
 

1. Rojeni v obdobju 1. 1. – 17. 9. 2012 po spolu 
                  SPOL 

mesec št. rojstev M Ţ 

JANUAR 4 3 1 

FEBRUAR 2 0 2 

MAREC 3 1 2 

APRIL 1 1 0 

MAJ 2 1 1 

JUNIJ 1 1 0 

JULIJ 1 1 0 

AVGUST 1 0 1 

SEPTEMBER 1 0 1 

SKUPAJ 16 8 8 

 

2. Rojeni v obdobju 1. 1. –  17. 9. 2012 po stalnem prebivališču 

 
naselje Tabor Ojstriška 

vas 

Kapla Pondor Črni 

Vrh 

Loke Miklavţ 

št. 

rojstev 

 

5 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

  

3. Umrli v obdobju 1. 1. –  17. 9. 2012 po spolu 

 
                  SPOL 

mesec št. smrti M Ţ 

JANUAR 3 2 1 

FEBRUAR 0 0 0 

MAREC 2 1 1 

APRIL 1 1 0 

MAJ 2 0 2 

JUNIJ 0 0 0 

JULIJ 1 1 0 

AVGUST 2 1 1 

SEPTEMBER 2 1 1 

SKUPAJ 13 7 6 

 

4.Umrli v obdobju 1. 1. – 17. 9. 2012 po stalnem prebivališču 

 
naselje Tabor Ojstriška 

vas 

Kapla Pondor Črni 

Vrh 

Loke Miklavţ 

št.  

smrti 

 

3 

 

2 

 

4 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1 

 

5. Naravni prirastek 1. 1. – 17. 9. 2012 po spolu 
 

   NARAVNI 

PRIRASTEK 

mesec št. 

rojstev 

M Ţ št. 

smrti 

M Ţ M Ţ 

JANUAR 4 3 1 3 2 1 1 0 

FEBRUAR 2 0 2 0 0 0 0 2 

MAREC 3 1 2 2 1 1 0 1 

APRIL 1 1 0 1 1 0 0 0 

MAJ 2 1 1 2 0 2 1 -1 

JUNIJ 1 1 0 0 0 0 1 0 

JULIJ 1 1 0 1 1 0 0 0 

AVGUST 1 0 1 2 1 1 -1 0 

SEPTEMBER 1 0 1 2 1 1 -1 0 

SKUPAJ 16 8 8 13 7 6 1 2 
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6. Naravni prirastek 1. 1. – 17. 9. 2012 po naseljih 

 
naselje Tabor Ojstriška 

vas 

Kapla Pondor Črni 

Vrh 

Loke Miklavţ 

št. 

rojstev 

 

5 3 2 2 2 1 1 

 

št. smrti 

 

3 

 

2 

 

4 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1 

 

naravni 

prirastek 

 

2 

 

1 

 

-2 

 

1 

 

2 

 

-1 

 

0 

 

SKUPNI NARAVNI PRIRASTEK V OBČINI ZA OBDOBJE 1. 1. – 8. 9. 2012: 3 (rojenih je za 3 več oseb kot 

umrlih). 
 

(Vir: Centralni register prebivalstva na dan 17.09.2012) 

 

7. Stanje otrok, vpisanih v Vrtec Tabor na dan 1. 9. 2012 
 

starostno obdobje št. deklic št. dečkov SKUPAJ 

Oddelek 1-2 let 4 5 9 

Oddelek 2-3 let 7 7 14 

Oddelek 3-4 let 10 7 17 

Oddelek 4-6 let 8 10 18 

Oddelek 4-6 let 9 9 18 

SKUPAJ: 38 38 76 

 

(Vir: JZ OŠ Vransko-Tabor na dan 19.09.2012) 

 

8.Stanje učencev, vpisanih na POŠ TABOR na dan 1. 9. 2012 
 

razred št. deklic št. dečkov SKUPAJ 

1. 5 9 14 

2. 3 7 10 

3. 6 9 15 

4. 5 5 10 

5. 11 11 22 

6. 3 9 12 

7. 8 4 12 

8. 8 2 10 

9. 9 4 13 

SKUPAJ: 58 60 118 

 

(Vir: JZ OŠ Vransko-Tabor na dan 18.09.2012) 

Saša Zidanšek Obreza 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Občina Tabor na 45. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju 

V četrtek, 13. septembra,  so  v hali E Celjskega sejma, na razstavnem prostoru Deţele Celjske, v okviru 

subregije Spodnjesavinjska, izvedli uspešno promocijo ponudniki gostinskih in turističnih storitev v naši 

občini.  

Pod okriljem Zavoda Celeia Celje in Zavoda za kulturo, šport in turizem Ţalec, so se predstavili: 
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Turistična kmetija Weiss: ponudba nastanitvenih kapacitet, wellnessa in kulinarike 

 

 

Ribnik pri Lisjaku:  ponudba kulinarike in organizacija raznih slavnostnih dogodkov 

 

             

Grţina catering – Apartmaji »Pr´ Brišnik«: ponudba nastanitvenih kapacitet,  

kulinarike, organizacija raznih slavnostnih dogodkov 
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Občina Tabor je na ogled postavila pano z idejno zasnovo projekta  »Eko vas«,  

s katerim smo privabljali investitorje 

 

 

Za veselo razpoloţenje je poskrbel medijski  promotor harmonike Rutar  

Gašper Jazbinšek skupaj z Dragom Jambrekom (oba iz glasbene skupine »Zaka´pa ne«) 
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MOS (Mednarodni sejem obrti in podjetnosti) predstavlja poslovno stičišče inovativnosti, razvoja, 

najnovejših doseţkov podjetnih ljudi. Omogoča celovito predstavitev novih izdelkov in storitev, prinaša 

celosten vpogled v glavne izzive podjetnikov in gospodarstva v širšem poslovnem okolju ter spodbuja 

dialog. 

Sejem vseh sejmov prinaša številne sejemske ugodnosti in odlične priloţnosti za nakup razstavljenih 

izdelkov in storitev. V poslovni javnosti pa je MOS dogodek, ki se ga zaradi številnih novih poslovnih 

priloţnostih, ki jih celjsko sejmišče ponuja le v nekaj sejemskih dneh, ne zamudi. 

MOS (Mednarodni sejem obrti in podjetnosti) 2012 v številkah: 

- več kot 1600 razstavljavcev iz 34 drţav 

- več kot 65.000 m
2
 razstavnih površin v 16 sejemskih dvoranah in na zunanjih površinah 

- več kot 100 prireditev, srečanj, okroglih miz, predavanj 

(Vir:www.ce-sejem.si) 

Saša Zidanšek Obreza 

            

______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  
 

 12. septembra se je v celjski porodnišnici rodila 3.400 g težka in 51 cm velika deklica Ema, 

staršema Sari Nemivšek in Franciju Košcu iz Miklavţa pri Taboru. 

 15. septembra se je v celjski porodnišnici rodil 3.500 g težak in 51 cm velik deček Bine, 

staršema Petri Slatinšek (naša sodelavka) in Robertu Lesjaku iz Petrovč. 
 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v 

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

 Tatjana Kovče 

_______________________________________________________________________________ 
 

Ljudmila Jevnikar praznovala  

90. rojstni dan 

 

 
 

Ţupan Občine Tabor Vilko Jazbinšek in 

predsednik Društva upokojencev Milan Blatnik sta 

v Kapli 23. avgusta obiskala slavljenko Ljudmilo 

Jevnikar, ki je praznovala častitljiv jubilej. 

 

Rodila se je leta 1922 v kmečki druţini.  V druţini 

so poleg nje odraščale še štiri sestre in en brat. 

Najstarejša sestra Elizabeta je odšla v samostan in 

se zapisala redovnemu ţivljenju, druga sestra 

Terezija je bila glavna babica v ljubljanski 

porodnišnici, tretja sestra Marija pa se je preselila 

v Nemčijo v Düsseldorf in si tam ustvarila druţino, 

četrta sestra Frančiška pa je bila medicinska sestra 

v bolnišnici v Celju. Brat France pa se je odselil v 

Trbovlje in si tam ustvaril druţino in veliko 

kmetijo.  
 

Ljudmila se je poročila z Emilom in v zakonu sta 

se jima rodile tri hčerke: Milena, Vera in Jelka. 

Milka je skrbela za svojo druţino in poleg skrbela 

še za svoja bolna starša. Hčerka Vera se je poročila 

in odselila v Kranj, hčerka Jelka je postavila novo 

hišo poleg domače, hčerka Milena pa ţivi doma z 

mamo.  
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Najbolj je vesela svojih dveh vnukov Sebastjana in 

Joţija, ki ji doma pomagata pri domačih opravilih, 

vesela je pa tudi še dveh vnukov Aleksandra in 

Monike, ki prideta vsak mesec na obisk. Pri svojih 

letih je še zelo aktivna pri gospodinjskih opravilih. 
 

Ob njenem jubileju je bila hiša v zaselku Uboţno 

polna njenih najbliţjih, ki so ji izrekali dobre ţelje 

in voščila. 
 

Tatjana Kovče  

 

Sedmošolci v arboretumu 
 

V sredo, 5. 9. 2012, smo se sedmošolci OŠ 

Vransko-Tabor odpravili na naravoslovni dan v 

Arboretum Volčji Potok. Najprej sta nas sprejeli 

dve prijazni učiteljici, ki sta nam razdelili učne 

liste in trde podlage. Nato smo se odpravili proti 

Rosarijumu, kjer smo  videli od 100 do 150 vrst 

različnih vrtnic. Šli smo proti Ameriškem parku. 

Gospa nam je povedala, da latinska beseda arbor 

pomeni drevo, arboretum pa zbirka dreves in 

grmov.  
 

V Volčjem Potoku je arboretum leta 1952 

ustanovila Ljubljanska univerza. Pred tem je bil 

park v lasti druţine Souvan. V Arboretumu Volčji 

Potok je posajenih pribliţno 4000 vrst lesnatih 

rastlin, v Sloveniji pa v naravi raste le pribliţno 

250 vrst takih rastlin. Šli smo mimo tudi mimo 

drevesa z imenom Tulipanovec, katerega ime 

izvira iz njegove oblike lista. Poleg bršljana in 

maha je na njegovem deblu raslo tudi veliko 

lišajev, ki so lahko grmičasti, listasti ali skorjasti.  
 

Pred odhodom smo si ogledali še izredno zanimive 

razstave orhidej, kaktusov in metuljev. Videli smo 

tudi kletko s papigami in drugimi ptiči. Tudi ti so 

bili zelo zanimivi. 
 

 
 

Eva Homšak Godler in Erika Orehovec, 

7. a-razred OŠ Vransko-Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 6. oktobra 2012, od 9. ure dalje, da nas obiščete. 

 

Tokrat vam nudimo: sveţe svinjsko in goveje meso ter ostale mesne izdelke. 

Pripravili bomo tudi domače krvavice in kislo repo. 

Nudimo domača jajca in skuto. 
 
 

Informacije: Adi, 041-543-396 
 

Vsem, ki ste nas obiskali 8. 9. 2012 se opravičujemo, kajti obiskal nas je tiskarski škrat. 

 

                                                                                    Vabljeni! 
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Priznanje za prispevek k razvoju 

zadruţništva 
 

 
 

Na letošnjem 50. sejmu AGRA v Gornji Radgoni 

je bil osrednji zadruţni dogodek na dan slovenskih 

zadruţnikov, ko je bila svečana podelitev priznanj 

zasluţnim zadruţnicam in zadruţnikom. Zbrane so 

nagovorili poleg Petra Vriska, predsednika 

Zadruţne zveze Slovenije, še mag. Blaţ Kavčič, 

predsednik Drţavnega sveta RS, mag. Dejan 

Ţidan, predsednik odbora Drţavnega zbora za 

kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, Franc 

Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje in Sonja 

Anadolli, predsednica uprave DBS. 
 

V veliko čast nam je, da je eden izmed 16 

dobitnikov priznanj za prispevek k razvoju 

zadruţništva tudi naš predsednik Milan 

Pustoslemšek. V obrazloţitvi je bilo navedeno: 

gospod Milan je ţe kot fant moral poprijeti za delo 

na domači hmeljarsko–mlečni kmetiji in danes na 

kmetiji, specializirani za hmeljarstvo, pridela cca 

40 ton hmelja. Je predsednik zadruge, ki je nastala 

z zdruţitvijo dveh zadrug. Prav na njegovo 

pobudo, z veliko mero odgovornosti, optimizmom 

in umirjenostjo, je uspel člane zadrug prepričati v 

zdruţevanje, ki se po šestih letih kaţe kot zelo 

pozitivno in v dobrobit vseh. 
 

KZ Savinjska dolina,  

Darinka Pikl 

_________________________________________ 

 

Pridelovanje ajde 
 

Ajdo, kot strniščni dosevek sejejo nepretrgoma, 

vsa leta, od kar sluţbujem v Savinjski dolini, 

kmetovalci iz Lok, iz Tabora. Njihova tradicija in 

skrb za okolje je vredna vse pohvale in 

posnemanja. V Setvenem koledarju Marije Thun 

piše, da se ajda seje na dan za cvet ali na dan za 

plod, ko je Sonce pred ozvezdjem leva ali strelca, 

najpogosteje po strnišču ţit, na svete Ane ali 

svetega Jakoba dan. Ajdo, kot strniščni dosevek, je 

posejalo letos neverjetno veliko kmetovalcev po 

naši dolini, verjetno so prevzeli zgled Lok, slišali 

tarnanje čebelarjev, začutili skrb za zemljo ali se 

odločili za naprednejše kmetovanje. Ajda je 

odlično kalila, preţivela eno najhujših suš, ter 

danes čebelam omogoča pozno poletno in jesensko 

pašo. Njivam bo pustila zeleni gnoj in kalij, 

kmetom pa upajmo, seme za prihodnje leto, seme 

za moko in pleve za blazine. 
 

Obdelovanje tal za setev ajde je lahko različno, 

oranje, brananje, setev in valjanje ali pa kar 

neposredna setev ali t.i. minimalna obdelava s 

setvijo. To pomeni, da se setev opravi le v enem 

hodu traktorja, z okopalnikom s sejalnico. Tak 

stroj izdelujejo v Spodnji Savinjski dolini in škoda 

bi bila, da se odlična praksa ne bi širila. Minimalna 

obdelava tal je koristna z več vidikov, tako porabe 

energije, kot skrbi za zemljo in ţivljenje v njej. 

Neposredna setev je zelo uspešna tudi pri setvi ţit 

in deteljno travnih mešanic. Zakaj bi preobračali 

zemljo 10 – 20 cm na globoko in s tem obračali 

1000 – 2000 m³ zemlje in motili deţevnike in 

druge makro in mikroorganizme v tleh, zakaj bi 

zemljo nastavljali soncu, deţju, vetru in jo še 

dodatno izsuševali? 
 

Ajda kali v 2-4 dneh, ter s svojo energijo rasti 

prehiti plevele, z zeleno odejo prekrije njivo in s 

cvetjem v le 4 tednih razveseli. Ajda dokazuje, 

kako vzdrţljiva je in kako ugodno deluje na 

zemljo. Letošnje poletje si bomo zapomnili po 

vročini in suši, po posušeni koruzi, ter po ajdi, ki je 

pokazala svojo ţivljenjsko in preţivitveno 

sposobnost, ter lepem pogledu nanjo na njivah 

naprednih kmetov. 
 

Drţimo pesti, da bo jesen naklonjena semenjenju 

ajde, ter pripravljen potencial za prihodnje leto, ko 

bomo ponovno uţivali v pogledih in vonjavah 

ajdovih polj.   

Maja Klemen Cokan 

_____________________________________ 

 

 

 

 
 

Spoštovani občanke in občani Tabora! 
 

Vabimo vas, da se nam pridruţite v 

BREZPLAČNEM programu »Usposabljanje za 

ţivljenjsko uspešnost – IZZIVI PODEŢELJA 

(UŢU IP)«, namenjenem odraslim prebivalcem 

podeţelja, ki ţelite izkoristiti priloţnosti, ki vam 

jih to okolje ponuja.  

V programu: 

se boste naučili, kako koristiti sadove narave 

in kako prepoznati in vrednotiti lastne 

potenciale ter moţnosti podeţelskega 



    13 

 

okolja z namenom izboljšanja svojega 

ekonomskega in socialnega poloţaja; 

boste govorili o tem, kaj je bio hrana 

(teoretična predstavitev in priprava jedi v 

kuhinji); 

si boste ogledali primere dobrih praks - 

kmetija Podpečan, Vrt zdravilnih in 

aromatičnih rastlin, Radio Celje … 

oziroma po dogovoru; 

boste spoznali, kako lahko trţite svoje 

izdelke (marketing); 

se boste naučili računalništva (oblikovanje in 

postavitev enostavne spletne strani, 

urejanje besedil, excel, osnove interneta in 

elektronske pošte); 

se boste naučili osnov retorike; 

vam bomo predstavili podjetništvo na 

podeţelju (osebno dopolnilno delo ipd.)… 
 

Program obsega 20 srečanj, ki bodo potekala 

praviloma dvakrat tedensko v popoldanskem času. 

Delo bo potekalo v skupini od 12 do 16 oseb, ki jo 

bosta vodila dva usposobljena mentorja. V 

programu bomo gostili tudi zunanje goste – 

strokovnjake s posameznih področij. Z izvajanjem 

programa bomo pričeli v mesecu novembru 2012. 

 

Prijave in informacije: UPI – ljudska univerza 

Ţalec (Mihaela Anclin), telefon: 03 713 35 65 ali 

041 699 260,  

e-naslov: mihaela.anclin@upi.si . 

  

Program UŢU IP sofinancirata Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost, kulturo in šport. Izvaja se v 

okviru Operativnega programa razvoja človeških 

virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 

»Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega 

učenja« in prednostne usmeritve »Izboljšanje 

usposobljenosti posameznika za delo in ţivljenje v 

druţbi temelječi na znanju«.  
 

Mihaela Anclin, 

UPI Ţalec 

 

 

Odlomki iz spremne besede avtorja  

h knjigi Umetnost preţivetja 
 
Mahatma Gandhi je zapisal, da v duhovni propad 

vodijo: politika brez načel, blaginja brez dela, 

trgovina brez poštenja, zabava brez vesti, 

izobraţevanje brez vzgoje, znanost brez 

človečnosti in ţivljenje brez vere. Ničesar od 

navedenega ne primanjkuje v sodobnem svetu. 
 

Dovolj vemo! Ne potrebujemo novih znanj, 

potrebujemo pogum, da razumemo kaj vemo, in da 

povlečemo iz tega zaključke. Vse znanje je ništrc, 

če nam ne vlije sposobnosti, da se spoprimemo z 

ţivljenjem. Zato sem postal aktivist, gverilec v 

večnem boju, srčni bojevnik. Naloga aktivista ni 

posekati gozd skušnjav, temveč puščavo duha 

namočiti z vodo ţivljenja.  
 

Ko ljudem povem, da nam grozi katastrofa, se 

zavedajo, da se bo to morda res zgodilo, toda ko 

zapustijo predavanje in gredo ven, ne verjamejo 

več. Ne morejo verjeti, da lahko vse, kar vidijo, 

propade. In ţive po starem naprej. Še naprej sluţijo 

iluziji zidanja gradov v oblakih. Toda stanje 

ekosistema planeta je kot tempirana bomba, zelo 

zapletena tempirana bomba, ki bo nekega dne 

eksplodirala. To se lahko zgodi jutri ali pa čez 

nekaj let, vendar zgodilo se bo.  
 

Dediščina je kapital. V novejšem času je narava 

postala kapital, s tem pa je tudi človek 

razvrednoten na »ţivi vir produkcije« kot 

potrošniško blago z rokom uporabnosti. Rastejo 

azilantske ustanove tistih, ki so za kapital 

neuporabni in zato zatirani ali odstranjeni na 

druţbeni rob: sirotišnice, poboljševalnice, zapori, 

norišnice, taborišča za begunce, domovi za ţrtve 

nasilja v druţini, domovi za ostarele, bolnice in 

šole vseh vrst.  
 

Sodobna druţba zavlačuje mladost in zavrača 

starost. Mladim se s podaljševanjem šolanja 

zavlačuje vstop na druţbeno polje, čeprav so na 

višku biotskih moči. Ostareli dobivajo značaj 

druţbenega odpadka, čeprav so nosilci modrosti, te 

najdragocenejše kategorije človeškega duha. 

Ostalim, torej populaciji, ki je zanimiva za kapital, 

namenjajo strogi nadzor, da ostajajo pridno 

poslušni in znosno pokorni.  
 

V svojem ţivljenju sem spoznal, da so za umetnost 

preţivetja pomembna samo dejanja. Ko sem 

obupal nad vsemi laţnimi upi, sem odmrl kot 

druţbeno bitje tega ponorelega sveta. Odmrl za 

tiste, ki imajo meč in moč. Zanje sem mrtev in ne 

morejo mi več do ţivega, ne z laţmi, ne z 

groţnjami, ne z nasiljem. Lahko me ubijejo, toda 

premagati me ne morejo. Ko sem umrl za ta 

ponoreli svet, je umrl moj umetno konstruiran ego, 

ponarejeni in zmanipulirani jaz. 
 

Ne ţelim biti pridigar. Vsakdo ţivi zgodbo svojega 

ţivljenja in kakor za vsako zgodbo, tudi za zgodbo 

ţivljenja velja: »Ni vaţno kako dolga je, ampak 

kako dobra je!« V sporočilo te knjige so vpletene 

izkušnje moje osebne legende. Ubesedene 

prihajajo kot poziv srca za vse ljudi.  

 

Anton Komat 

 

 

 

mailto:mihaela.anclin@upi.si
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Obvestilo in vabilo 
 
V studiu za fotografijo in grafiko DiFotoGraf 

poskrbimo za vse vaše posebne priloţnosti. 
 

 

Nudimo vam: 

 studijsko fotografiranje za osebne 

dokumente in spominsko fotografiranje 

otrok ob rojstnem dnevu 

 fotografiranje vseh vaših pomembnih 

dogodkov (poroka, krst, jubileji…)  

 ugodno razvijanje fotografij vseh 

formatov, fotoalbume za poroko in vse 

ostale priloţnosti, okvirje za slike…  

 izdelavo fotoknjig in zabavnih fotodaril 

(puzzle, foto skodelice, majice, koledarje, 

obeske,…)  

 podjetjem priskrbimo oblikovanje in 

izdelavo promocijskega grafičnega 

materiala ter izdelavo spletnih strani z 

gostovanjem. 
 

 

Postanite mojster fotografije: V mesecu oktobru 

nudimo 10% popust za prijave na jesenski foto 

tečaj.  Za več informacij pokličite na 070 899 075 

ali nas obiščite v 1. nadstropju Energetike 

Vransko, vsak torek od 8. do 15. ure in četrtek 

od 11. do 17. ure. Registrirajte se v Klub 

ugodnosti DFG na spletu: www.difotograf.si in 

napolnite albume do 30% ugodneje. 
 

Studio DiFotoGraf, 

Vransko 

_______________________________________________________________________________________

 

 
 

 

V SPOMIN 

 
 

 

 

Martin Krajnc 

(1931- 2012) 
 

Poleti je prenehalo biti plemenito srce našega člana 

Martina Krajnca. Vedeli smo za njegovo bolezen, 

kljub temu pa nas je pretresla novica o njegovi smrti, 

saj je naše društvo izgubijo dobrega prijatelja in 

čebelarja ter vestnega in zelo dejavnega člana (v več 

kot 50-ih letih trdega dela, kjer so se dopolnjevali 

kmetijstvo, hmeljarstvo, čebelarjenje in še marsikaj). 
 

V času predsedovanja regijskemu ţivinorejskemu 

odboru je poloţil temeljni kamen današnji Mlekarni 

Celeia. Bil je predsednik Zadruţnega sveta KZ 

Savinjske doline, predsednik pri čebelarjih na vseh 

nivojih in za vse to prejel številna priznanja, če 

omenimo samo red hmeljarskega viteza ob svetovnem 

kongresu leta 1992, lansko občinsko priznanje, za 

ţivljenjsko delo v čebelarjenju pa seveda najvišjo 

stopnjo  Antona Janše. 
 

Vsi tisti, ki nas je štel med svoje prijatelje čebelarje, 

smo mu lahko popolnoma zaupali. Čebele so bile 

njegove ţivljenjske sopotnice, saj je čebelaril več kot 

60 let. Nazadnje nam je pokazal, kakšno je polno  

 

 

 

 

ţivljenje. To je ţivljenje, polno ljubezni, neţnosti 

in čustvenosti, obogateno z delom in skrbjo za 

druge, predvsem za našo zaščiteno slovensko 

čebelo kranjsko sivko. 
 

Od Martina smo se poslovili 19. avgusta 2012 na 

taborskem pokopališču. Zahvaljujemo se ti za tvoje 

zgledno izpolnjevanje čebelarskih dolţnosti, za to, 

da si bil na vsakem koraku pripravljen pomagati, 

tako z nasveti kot z dejanji, ter za tvojo neomajno 

zvestobo  ČD in ŢZS. Kot čebelar boš ostal v 

našem trajnem spominu. 

 

 
 

Čebelarsko društvo Tabor 

 

 

http://www.difotograf.si/
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ZAHVALA 
 

 
 

ob boleči izgubi dragega moţa, očeta, starega očeta, brata in tasta 
 

FRANCA FLORJANA 

iz Kaple 

(22. 8. 1929 - 3. 9. 2012) 
 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki so nam pomagali 

stati ob strani, darovali cvetje, sveče, svete maše in nam izrekli soţalje. 
 

Hvala vsem, ki ste se mu poklonili in ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.  

Posebna zahvala dr. Petru Strouhalu, patronaţnima sestrama Anici in Marti za trud in prijaznost, 

pogrebni sluţbi Ropotar, gospodu ţupnikoma Daniju in Leopoldu za lepo opravljen obred, pevcem 

za čuteče odpete pesmi, govornici za poslovilne besede. Lepa hvala članom PGD Kapla - Pondor in 

Lovski druţini Tabor za častno straţo in častni sprevod. Hvala tudi vsem gasilcem in lovcem 

okoliških društev in vsem društvom za nošenje prapora. 
 

In nenazadnje en velik HVALA tudi tebi, Franc, da si bil naš vzgled v mnogih pogledih! 
 

 

Vsi njegovi 
 

 

 

Pregled gasilnih aparatov 
 

PGD LOKE 
organizira 

pregled gasilnih aparatov v nedeljo, 

21. oktobra 2012 od 8. do 11. ure, v prostorih društva. 
 

Cena pregleda gasilnega aparata S 9 znaša 5,00 EUR. 

 
Obenem bi vas radi opozorili, da je treba biti pozoren na pretek roka uporabnosti sanitetnega 

materiala (5 let) v kompletu prve pomoči za vozila. Zato lahko tisti, ki imate sanitetni material s 

pretečenim rokom uporabnosti, ob pregledu gasilnega aparata kupite nov komplet za prvo pomoč.  

Cena za 1 komplet je 10,00 EUR. 
 

Moţen bo tudi nakup novih gasilnikov.  
 

Prosimo, da prinesete svoje gasilnike na servis in s tem zagotovite brezhibno delovanje le teh. V 

primeru, da ga še nimate v hiši ali avtu, se lahko odločite za nakup novega, saj nikoli ne vemo kdaj 

in kje nas lahko preseneti ogenj.                        Vabljeni! 

Upravni odbor PGD Loke 
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URNIK ŠPORTNE REKREACIJE 

jesen - zima 2012/2013 

pričetek rekreacije v mesecu oktobru 

  
REKREACIJA 

ŽENSKE NOGOMET ODBOJKA KOŠARKA 
NAMIZNI 

TENIS 

PONEDELJEK         16.30 - 20. ure 

TOREK       
19. - 21:30 

ure   

SREDA 19. - 21. ure         

ČETRTEK     

(v mesecu oktobru 

17. - 19. ure) 

17.-20. ure 

  PETEK     20. – 22. ure   18. - 20. ure 

SOBOTA     

17. – 20. ure 

(kadar ni 

prireditve)     

NEDELJA   9.30 - 11. ure       
 

___________________________________________________________________ 
 

URNIK JOGE IN ANGLEŠČINE ZA OTROKE  

 JESENSKI SEMESTER v Ojstriški vasi nasproti gasilskega doma 
 

 

 

(OD 1. OKTOBRA 2012 DO 1. FEBRUARJA 2012)  
 

TERMIN  PONEDELJEK ČETRTEK PETEK 

8:00 - 9:30 
Daryoga  

zlata leta    

 

REIKI MASAŽE 

(termin tudi po dogovoru) 

 

Daryoga I 

9:30 - 11:00 Daryoga I  

16:15 - 17:45 
Angleščina za otroke   

ENGLISH FOR FUN 

Angleščina za otroke   

ENGLISH FOR FUN 

18:00 – 19:30 
Daryoga I/II 

 
Daryoga II  

Daryoga 

 I-II 

20:00 – 21:30 
Joga za moške 

 
Daryoga III 

Daryoga II-III 

 

O JOGI: www.daryoga.si 

O ANGLEŠČINI ZA OTROKE: www.englishforfun.eu 

 

PRIJAVE ZA BREZPLAČEN OBISK: 040 842 771 (Darja) 
 

 

 

http://www.daryoga.si/
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Utrinki iz tridnevnega seminarja Iyengar joge  

v Budimpešti z učiteljico Joan White iz ZDA 
 

 
(na sliki Joan White med učenjem v telovadnici v Budimpešti, 9. 9. 2012) 

 

V začetku tega meseca sem se udeleţila seminarja z učiteljico Iyengar joge iz ZDA. Njena zgodba je 

navdihujoča. Joan White si je leta 1972 resno poškodovala hrbtenico, ko je padla s konja. Začasno je bila 

paralizirana. Počasi se je opomogla z določenimi poloţaji joge in pripomočki kot so npr. trakovi, kvadri, 

opore za hrbet, itd. Stalno se je usposabljala v jogi in tudi jogo kot učiteljica posredovala desetletja tisočim 

učencem po celem svetu. Leta 2005 je ponoven padec iz konja terjal zlom hrbtenice, osmih reber in hudo 

poškodbo rame. Kljub vsemu je Joan nadaljevala z vadbo in se učila iz odzivov njenega telesa. Danes je 

gospa Joan, ki se bliţa 70-im vitalna in 'gibčnejša' bolj kot katerekoli pol mlajši mladenič ali mladenka, ki v 

ţivljenju ni utrpel nobene poškodbe. Sama sem se naučila mnogo 'fint' kako z vadbo joge še učinkoviteje 

delati z omejitvami svojega telesa. 

Darja Kropivšek 

_______________________________________________________________________________________ 

PIS PILATES 
 

SKUPINSKA VADBA ZA ŢENSKE 

v Domu krajanov Tabor 

vsako sredo ob 20. uri 

od 3. oktobra 2012 dalje. 
 

Športno društvo Partizan Tabor 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Končno drţavni prvaki 
 

Po letih truda na raznih gasilskih tekmovanjih, so 

štirje gasilci-pripravniki PGD Kapla-Pondor 

končno prinesli zlat pokal in drţavni naslov 

prvakov!  
 

Vsa zgodba se je začela v domačem Taboru, kjer 

se je 9. 6. 2012 odvijala orientacija Gasilske zveze 

Ţalec. Ţe tiste deţevne sobote se je za PGD Kapla-

Pondor začela odvijati prava zgodbica. Na 

tekmovanje smo se odpravili z dvema ekipama. 

Ekipi pripravnikov in mladink sta na zahtevni in 

razmočeni progi premagali vso konkurenco. 

Pohvale na organizacijo zahtevnega tekmovanja so 

deţevale kot deţevne kaplje tistega dne. Vse 

zahvale za odlično načrtovane poti in ureditev 

zemljevida pripadajo Petru Marku. Pozabiti pa ne 

smemo tudi na gasilce domačih društev, ki so 

pomagali pri kontrolnih točkah in sami organizaciji 

tekmovanja.  
 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=357282894355167&set=a.357282791021844.88009.154805861269539&type=1&relevant_count=1
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Regijsko tekmovanje je potekalo v Topolšici, 8. 9. 

2012. Ţe zgodaj zjutraj smo se odpravili na pot in 

pričakovali super dan. Razglasitev rezultatov je 

prinesla odlične in  dobre rezultate. Ekipa 

pripravnikov je zopet ugnala vso konkurenco za 

kar 34 točk. Ekipa mladink v sestavi Ana Kovačič, 

Klavdija Bastl Enci in Tea Pustoslemšek so z 

mentorico Martino Pustoslemšek dosegle odlično 

5. mesto. Ţal je malce zmanjkalo za nastop na 

drţavnem tekmovanju. Pravico nastopa na le-tem 

pa so si priborili Luka Bastl Enci, Matej Štrajhar in 

Urban Remic z mentorjem Simonom Stiplovškom. 

Fantje so si prizadevali za čim boljši uspeh na 

drţavnem tekmovanju in ga s trudom in vajami 

tudi dosegli. 15. 9. 2012 v Veliki Pirešici jim je 

dan stekel kot po maslu. S ponosom se lahko PGD 

Kapla- Pondor končno pohvali z drţavnimi prvaki 

v gasilski orientaciji!  
 

Fantom čestitamo za čudovit uspeh in kot pravimo 

mladinke: ,,Vaţno je sodelovati in po moţnosti 

tudi zmagati!'' 
 

 
 

PGD Kapla-Pondor, 

Tea Pustoslemšek 

_________________________________________ 
 

Aktivno poletje Krajevnega odbora 

ZB za vrednote NOB Tabor 

 
Letošnje poletje je bilo za člane in članice ter 

simpatizerje Zveze borcev za vrednote NOB Tabor 

eno izmed aktivnejših v zadnjih letih. 
 

14. julija 2012 smo se odzvali vabilu ZB za 

vrednote NOB Trbovlje in se udeleţili 

tradicionalnega srečanja borcev in prijateljev NOB 

pri brunarici na Vrheh. Prireditev je bila posvečena 

71. obletnici ustanovitve 1. trboveljske čete (12. 7. 

1941) in 71. obletnici ustanovitve Osvobodilne 

fronte. Slavnostni govornik je bil ţupan Občine 

Trbovlje Vili Treven. Prireditve se je udeleţilo 

veliko naših članov in članic in s tem utrdilo ţe 

tako odlične odnose s trboveljskimi borci. 
 

Zadnjo nedeljo v juliju smo se z veseljem odzvali 

vabilu ZB za vrednote NOB Zagorje ob Savi, ki 

nas je povabila na svečanost na Čemšeniški planini 

ob 71. obletnici ustanovitve Revirske partizanske 

čete. Slavnostni govornik je bil ţupan Občine 

Zagorje ob Savi Matjaţ Švagan. Tudi udeleţba na 

tej proslavi je za naše člane in simpatizerje postala 

tradicionalna, saj se je udeleţujemo redno in v 

velikem številu.  
 

26. avgusta smo se na povabilo Arabsko-

slovenskega medkulturnega društva Rozana 

Maribor udeleţili spominske svečanosti ob 71. 

obletnici poboja 1. celjske čete pri kmetiji Gobec v 

Šentrupertu nad Laškim. Slavnostna govornica je 

bila mag. Tatjana Roţenberger-Šega, direktorica 

Muzeja novejše zgodovine Celje. Ob tej priloţnosti 

smo se posebej poklonili spominu na dva 

Palestinca, nemška ujetnika, zajeta na Kreti, ki sta 

v bliţini Laškega, oblečena v britanske uniforme, 

skočila z nemškega vlaka in se pridruţila 1. celjski 

četi. Eden je bil ob poboju 27. 8. 1941 ubit, za 

drugim pa se je takrat izgubila vsaka sled. Njuno 

tragično usodo v eni izmed svojih pesmi opisuje 

Vladimir Pavšič - Matej Bor. 
 

V soboto, 8. septembra, pa smo se udeleţili 

slovesnosti ob 35. obletnici prvega krajevnega 

praznika Krajevne skupnosti Čemšenik, ki ga 

praznujejo v spomin na pobite Krvavičnikove 

sinove. Prireditev se je odvijala na domačiji 

Zgornji Krvavičnik na Vrheh, ki je ob začetku 

vojne spadala še v Občino Sveti Jurij ob Taboru. 

Slavnostni govornik je bil predsednik ZB za 

vrednote NOB Zagorje ob Savi Miloš Prosenc. 

Kulturnemu programu je sledilo druţenje na 

kmetiji ob zvokih ansambla Vrh. Ob tej priloţnosti 

je svoj 90. rojstni dan slavila Krvavičnikova 

mama, ki smo ji podarili šopek roţ. 
 

Ob vseh teh poletnih aktivnostih pa ne smemo 

pozabiti na prireditev v spomin na prvo frontalno 

bitko na Čreti.  

 

Vabimo vas torej na Čreto, na spominsko 

slovesnost ob srečanju borcev in aktivistov iz 

Spodnje Savinjske doline v spomin na prvi 

frontalni spopad 1. štajerskega bataljona z 

nemško vojsko,  

ki bo v soboto, 6. oktobra 2012, ob 11. uri.  
 

 

Tovariški pozdrav! 
 

 

Zdruţenje borcev za vrednote NOB Ţalec, 

Krajevna organizacija Tabor 
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KD IVAN CANKAR TABOR VABI NA 

 

 

 

 

 

 

 »V nedeljo popoldne je lušno  pri nas….«                     

 
v nedeljo, 14. oktobra 2012, 

ob 16. uri, 

v Domu krajanov Tabor 

 
Nastopili bodo: Navihani muzikanti, Polet, Aplavz, Čepon, Savinjski 

rogisti in Dramska sekcija Teloh.  

 

Lušno pa ni, če ni tudi kakšnega presenečenja…?! 

 

Program bo povezoval Slavko Podboj. 

 

Rdeča nit letošnje prireditve so »koline«. 

 
Predprodaja vstopnic (Anica: 041 325 138) in eno uro pred koncertom. 

Cena: 5 EUR.  

 

                                                                                      Vabljeni! 

 

 

 

  

4. VELIK KONCERT NARODNO-ZABAVNE 

GLASBE 
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TOMISLAV BRUMEC ZA DEJANOV OBJEM 

 

Ponovno bo z nami na treh predavanjih delil modrost in znanje priznani zdravilec, gospod Tomislav 

Brumec, katerega obiskujejo ljudje iz cele Evrope. Zavidljivi rezultati so edina reklama njegovega 

dela, veliko ljudi pa ga obišče zaradi pogledov in filozofije, ki ju zelo poučno poveţe v zanimivo 

obliko, ki pusti sled dobrega v vsakem posamezniku. 

 

Prvo predavanje bo v torek, 

23. oktobra, ob 19. uri v Domu krajanov v Taboru, 
z naslovom 

 

SOČUTJE IN ČLOVEŠKA TOPLINA 
 

razumevanje intimnosti, poglabljanje medčloveških vezi, pomen sočutja 

 

 
 

Dokler obstaja univerzum in v njem čuteča bitja, naj bivam tudi jaz, da blažim bedo sveta. 

(budistična modrost) 

 

Na to predavanje je povabil svojega velikega vzornika, prijatelja in učitelja, ki ga izredno 

spoštuje zaradi moralnosti in pripravljenosti prenesti znanje, ki je bilo dolga leta skrito 

civilizaciji. Po svojem rodu prihaja iz kraljeve druţine in ga zelo cenijo ne samo v Afriki in 

Braziliji, temveč ţe v mnogih evropskih drţavah. Redka je priloţnost, da se srečamo z njim, 

zato vas vabimo, da ne zamudite zanimivega večera. OLAYINKA BABATUNDE ADEWUYI 

BABALAVO, modrec in učitelj mnogih, bo po predavanju z g. Brumcem določil ure, kjer bo 

moţen tudi osebni kontakt. 

 

Oba predavatelja sta se odrekla honorarju, zato bosta prostovoljne prispevke, zbrane 

na tem predavanju, poklonila 27-letnemu Dejanu Grilju, ki je v delovni nesreči 

izgubil obe roki in zbira sredstva za nakup bionskih protez. Protezi staneta 170.000 

eur, od tega mora zbrati še 70.000 eur. 

 

Dodatne informacije: Damijana Lukman, GSM: 031 328 990 

 

Prisrčno vabljeni in hvala za vaš dar. 
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AJDA ŠTAJERSKA 

 

 
 

OBČINA TABOR 
 

 

V A B I T A 
 

v soboto, 27. oktobra, ob 10. uri, 

v Dom krajanov Tabor, kjer bo predaval 
 

svobodni raziskovalec in publicist 

g. Anton Komat 
 

na temo 

                            ŢIVLJENJE PRSTI 
 

Predavanje financira Občina Tabor. 
 

Predavanje priporoča tudi Kmetijsko svetovalna sluţba Ţalec. 

 

                                                                               Vabljeni! 

 
 

Prireditve v oktobru 2012 
 

nedelja, 14. oktober, ob 16. uri 

4. KONCERT NARODNO-ZABAVNE 

GLASBE 

»V nedeljo popoldne je lušno pri nas« 

Dom krajanov Tabor 

(KD Ivan Cankar Tabor,  040 467 677) 

 
torek, 23. oktober, ob 19. uri 

PREDAVANJE TOMA BRUMCA: 

SOČUTJE IN ČLOVEŠKA TOPLINA 

Dom krajanov Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
sobota, 27. oktober, ob 10. uri 

PREDAVANJE ANTONA KOMATA: 

ŢIVLJENJE PRSTI 

Dom krajanov Tabor 

(Ajda Štajerska in Občina Tabor, 031 328  

990) 

 
nedelja, 28. oktober, ob 8. uri 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

  

Zaradi bolečine človek razmišlja, zaradi razmišljanja postane modrejši, zaradi modrosti laţje 

prenaša ţivljenje. (John Patrick) 
 
 

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. 


