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Aktualna tema - ukinjanje in združevanje občin 

 

Župani smo zadnji čas stalne 

tarče medijev, ki želijo 

komentiranje na glas 

razmišljujočega ministra za 

javno upravo, ki govori o enem 

izmed racionalizacijskih 

ukrepov tudi v smeri ukinjanja 

malih občin oziroma 

združevanja le-teh. Če že 

odgovarjam novinarjem, sem 

dolžan svoje mnenje izraziti 

tudi pred svojimi občani. 

 

Kot tehnični intelektualec, sem 

stalni privrženec racionalizacije 

organizacije dela in tako si 

skušam urejati tudi svoj in 

način življenja svoje družine. 

Trdim, da je tudi občina na nek 

način oblika domačega 

gospodinjstva, ki ima na eni 

strani svoj razpoložljivi 

proračun, na drugi strani pa 

različne potrebe in želje svojih 

družinskih članov. Porabimo 

lahko toliko kolikor ustvarimo, 

seveda se vmes za investicijske 

namene tudi občasno ali celo 

trajno zadolžimo. 

Funkcioniranje domačega 

gospodinjstva nam je več ali 

manj vsem jasno. Iz tega 

izpeljujem, da nam tudi 

funkcioniranje lokalne 

skupnosti ni nikakršna 

neznanka. Zaplete se le pri 

razumevanju dohodka, ki se v 

glavnem pridobiva iz različnih 

davkov, včasih pa tudi kaj 

odprodamo in povečamo 

blagajno, vendar običajno na 

račun zmanjšanja našega 

premoženja, ki ga sicer na 

potrebujemo. Naš sistem 

pobiranja davkov je 

centralistični, kar pomeni, da 

večino davkov pobere država 

in jih po različnih ključih deli 

občinam. Osebno se s takim 

sistemom kar strinjam, kajti le 

tako so ustvarjeni pogoji za 

enakomernejši razvoj celotne 

države, ki je še zelo heterogen 

in neenakomeren. 

 

Sprejeta zakonodaja o lokalni 

samoupravi daje že sama po 

sebi možnosti v povezovanju 

občin v zvezo občin in tudi 

pokrajinski sistem, vendar je to 

potrebno razumeti v smislu 

skupnih interesov, kar 

racionalizacija delovanja tudi 

je. Občini Tabor in Vransko sta 

že leta 2004 ustanovili skupno 

občinsko upravo za področje 

računovodstva, kar je kasneje 

država začela vzpodbujati celo 

s subvencioniranjem 

materialnih stroškov. Podpiram 

nadaljevanje takih vzpodbud, 

saj dejansko omogočajo bolj 

strokovno kadrovsko 

organizacijo večjega števila 

občin. Podobno povezavo 

imamo tudi z večimi občinami 

na področju medobčinskega 

redarstva s sedežem v Velenju. 

 

Moje stališče je torej v tem, da 

naj država še bolj vzpodbuja 

medsebojno sodelovanje občin 

v stalnem poslovanju ter 

medobčinskih projektih, sama 

pri sebi pa uredi kar nekaj 

prepotrebnih aktivnosti in sicer: 

1. Končno določi strategijo 

razvoja celotne države, da so 

razvojne smernice posameznim 

občinam znane. 

2. Končno organizira 

zbirokratiziran državni aparat 

tako, da je ta v pomoč občinam 

in ne zavora njihovim 

potrebam. 

3. Prihranke delovanja državne 

in lokalne uprave naj poišče v 

koreninah racionalne in 

učinkovite organizacije, ki jo 
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lahko najde v evropski praksi 

ne pa v ministrskih palačah v 

Ljubljani. 

 

Trenutna finančna stiska vladne 

ekipe pač ne more biti 

razlaganje teoretičnih 

prihrankov, ki jih dejansko 

potem sploh ni, saj se 

zanemarja posredna škoda, ki 

ob tem nastaja in jo pokrivajo 

običajno samo davkoplačevalci 

oziroma državljani. 

Upam torej, da se ne bo 

ponovila že znana zgodba iz 

preteklosti, ko so ti naši 

politični teoretiki sestavljali in 

razstavljali razne oblike 

funkcioniranja podjetij ( OZD, 

POZD,SOZD, TOZD,.....), med 

tem, ko je življenje pri naših 

bližnjih evropskih sosedih 

potekalo brez teh neumnih 

iznajdb in bolj stabilno, pa so 

današnje razlike življenja 

povsem očitne. 

 

Morda celo pretežka tema za 

dopustniško razmišljanje, toda 

zaradi vseh teh preteklih 

birokratskih neumnosti 

marsikateri Slovenec sploh ne 

ve, kaj je dopust, saj še dela 

nima. 

 

Vilko Jazbinšek, župan

 

Projekti 2013 
 

Aktivnosti v mesecu juniju 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, pred izdajo uporabnega 

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 - služnosti 

2. 
Projektna dokumentacija 

za komunalno ureditev naselja Tabor jug 

RRD, Regijska 

razvojna družba, d.o.o. 

 

vloga za gradbeno dovoljenje 

3. 
Energetska sanacija Doma krajanov, vrtca in 

starega dela šole 
Občina Tabor pričetek del 26. junij 2013 

4. 
Rekonstrukcija ceste LC 490202 

Loke-Ojstrica 

prijava na razpis Obnova in 

razvoj vasi Ukrep 322 

delno izvedeno v 2012, 

čakamo na rezultate razpisa 

5. 
Rekonstrukcija ceste JP 992392 

pri Ton' - Konjščica 
 delno izvedeno v 2012 

6. Kanalizacija Ojstriška vas, III. faza  
potrebna obnovitev 

projektne dokumentacije 

7. Kanalizacija Tabor jug 
skupna prijava občin  

Spodnje savinjske doline 
pričetek del avgust 2013 

 
 

 
 

 

 

Simon Jan 

 
 

 

 
 

S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčice: 

 

 Moje ime je Klara in ta svet sem prvič ugledala 17. junija v celjski bolnišnici.  

Težka sem 3160 g in velika 50 cm. Moja starša Lilijana Štor Krebs (op.: sodelavka občinske uprave 

Tabor) in Geri Krebs sta se me izredno razveselila. 

 

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. 

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

Občinska uprava sporoča in obvešča 
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Podpis pogodbe za projekt »Energetska sanacija objektov 

Občine Tabor« 

 
V mesecu juniju, natančneje 14. junija, smo slavnostno ovekovečili še en 

pomemben mejnik v delovanju naše male občine – podpisali smo pogodbo 

za projekt »Energetska sanacija objektov Občine Tabor«. 

 

Razpis je bil objavljen 14. maja 2013 na Portalu javnih naročil in iz tega 

naslova smo na Občino Tabor do dne 24. maja 2013 do 11. ure prejeli dve 

ponudbi. Komisija je ugotovila, da sta obe popolni, a na končnem pogajanju 

dne 28. maja kot izvajalca del izbrala podjetje Santosa d.o.o. iz Ljubljane, 

kot najcenejšega ponudnika. Sledil je podpis pogodbe dne 14. junija 2013 v 

prostorih Občine Tabor v vrednosti 370.425,90 EUR z DDV. 

 

Izvedbena dela obsegajo energetsko sanacijo POŠ in Vrtca Tabor ter Doma 

krajanov s kotlovnico. Predviden rok izvedbe del za energetsko sanacijo 

POŠ in Vrtca je 24. junij 2013 s predvidenim dokončanjem 25. avgusta 

2013. Energetska sanacija Doma krajanov Tabor s kotlovnico naj bi se 

predvidoma pričela 10. julija 2013 in se zaključila dva meseca kasneje, tj. 

10. september 2013.    

 

Za projekt »Energetska sanacija objektov Občine Tabor« bo občina prejela 

nepovratna sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije v 

skupni višini do največ 309.123,81 EUR. Projekt je delno sofinanciran s 

strani Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v 

okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 

prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Delež prispevka 

Evropske unije tako znaša 85 odstotkov in bo sofinanciral 100% javno 

upravičenih izdatkov operacije, slovenska udeležba za kohezijsko politiko pa 

nosi 15 odstotni delež celotne operacije.   

 

Nad projektom bdi podjetje Valy-ing d.o.o. iz Polzele, katerega nadzor 

obsega izdelavo razpisne in projektne dokumentacije, pregled, vrednotenje 

ponudbe in pogajanja z izvajalci, usklajevanje med naročnikom in 

projektantom ter nadzor nad izvedbo del skladno z ZGO.   

 

Simon Jan 

 

Občina Tabor za območja-občine brez 

gensko spremenjenih organizmov 
 

V zadnjih dneh smo na občino prejeli odzive 

na vseslovensko kampanjo o gensko 

spremenjenih organizmih (GSO), ki jo je v 

Sloveniji, kot del evropske kampanje, leta 

2007 začel Inštitut za trajnostni razvoj (ITR). 

 

Cilj kampanje, ki se danes ne izvaja več, je bil 

ustanavljanje območij – občin brez gensko 

spremenjenih organizmov oz. rastlin. Občine, 

ki so takrat sprejele izjavo o negojenju GSO, 

je moč videti na interaktivnem zemljevidu 

Geopedie, kjer so le-te obarvane z zeleno. Pri 

tem je Občina Tabor, menimo, da 

neupravičeno, obarvana z modro barvo in 

označena z besedilom, ki ga lahko 

interpretiramo kot »hočemo GSO« 

(http://www.geopedia.si/#T190_x481687_y10

5435_s9_b4). Zemljevid ne omogoča druge 

izbire. 

  

Cenjene občane obveščamo, da je Občina 

Tabor sicer l. 2007 prejela dopis na to temo, 

vendar vprašalnika ni dostavila nazaj. To 

seveda ne pomeni, da priznavamo GSO, kot si 

to razlaga in Sloveniji predstavlja ITR. 

  

Na to nejasnost smo ITR že opozorili ter jim 

sporočili, da Občina Tabor nikakor NE 

ZAGOVARJA gensko spremenjenih 

organizmov oz. rastlin ter da SE 

ZAVZEMAMO za območja brez GSO. 

Uradno smo to potrdili še s podpisom izjave, 

spremembe na interaktivnem zemljevidu 

Geopedie pa pričakujemo v najkrajšem 

možnem času. 

   

Občinska uprava 

 

 

 

 

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

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

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

Vidu 
 

Vitez taborski v penzijo odpravlja se, 

občinskih bremen razrešeno poje mu srce. 

 

 

Konec diipov je za vedno, služnosti on rešen 

je, nesposobni projektanti prekrižajo nič več 

poti mu ne.  

 

 

 

Na sodelavce, Vid, ne pozabi, saj imamo radi 

te, vedno nam boš dobrodošel, 

in kot občan na občino večkrat  vrni se! 

 

V mesecu juniju je odšel v zaslužen pokoj naš 

dragi sodelavec Vid Poznič.  

 

Ob tem bi se mu radi zahvalili za vse njegove 

nasvete, zglede dobrega delavca 

in sodelavca. Hkrati mu sporočamo, da ga 

bomo zelo pogrešali, ker takšnega 

kot je Vid, preprosto ni in ne bo več! 
                     

 

 

 

                           Bivši sodelavci občine Tabor 
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Občina Tabor na portalu MojaObčina.si 
 

Cenjene občane in občanke obveščamo, da se je Občina 

Tabor s pričetkom junija priključila spletnemu portalu 

MojaObčina.si – portalu, ki s svojimi spletnimi 

vsebinami uporabniku/bralcu podaja aktualne 

informacije o dogajanju v svoji občini in širši okolici.   

 

V ta namen se je v ponedeljek, 3. junija 2013 v 

prostorih POŠ Tabor odvila delavnica »Učinkovito 

spletno komuniciranje«, ki je bila namenjena 

predstavitvi in praktičnemu prikazu uporabe 

omenjenega spletnega portala MojaObčina.si. Kako 

spletni portal izgleda si lahko ogledate, če se povežete s 

povezavo http://www.mojaobcina.si/tabor/ ali v spletni 

brskalnik vtipkate MojaObčina.si/Tabor. Prav tako 

boste povezavo do portala našli na domači spletni strani 

Občine Tabor. Videli boste, da najbolj pridni 

»novinarji« svoje prispevke objavljamo že od začetka 

meseca junija.    

 

Portal je namenjen ozaveščanju bralcev o dogajanju v 

naši (in drugih sodelujočih) občini ter daje 

posameznikom in društvom možnost, da predstavijo 

svoje dejavnosti na spletu ter javnost obvestijo o 

trenutnem dogajanju in svojemu videnju aktualnih 

razmer, naj si bo s področja društev, življenja v občini, 

Sloveniji ali drugod, takoj, ko se le-to zgodi.  

 

Spletni portal MojaObčina.si predstavlja tudi koristno 

orodje, ki se ga bo v prihodnje posluževalo uredništvo 

mesečnika Novice izpod Krvavice. Namreč, do sedaj ste 

vaše prispevke, ki ste jih želeli uvrstiti v Novice, 

pošiljali na elektronski naslov tajništva občine, od sedaj 

naprej pa bi radi način oddajanja člankov posodobili in 

jih oblikovali samo s pomočjo spletnega portala 

MojaObčina.si. Nov način oddajanja člankov se bo 

razlikoval samo v tej meri, da boste sami, namesto, da 

ga pošljete na naš naslov, svoj prispevek (novice, 

napovedi, dogodke, povabila itd.) objavili kar na spletu. 

Prednost tega je aktualnost novic, saj bodo lahko bralci 

spletnih novic vaše vtise z nekega dogodka prebirali že 

takoj naslednji dan. Prav tako to velja za 

dogodke/napovedi, ki niso bili najavljeni v izdaji Novic 

preteklega meseca, dogodek pa se bo zgodil še pred 

izdajo nove številke Novic. Poleg prispevka, lahko 

objavite še neomejeno število fotografij in pa video 

gradivo. Uredništvo, ki je odgovorno za končno objavo 

vašega prispevka na spletu, bo vse novice pridno zbiralo 

in jih na koncu meseca preoblikovalo v fizično obliko 

časopisa Novice izpod Krvavice, kakršno poznate že 

sedaj. Poleg tega spletni portal omogoča še kratko 

predstavitev vašega društva ali dejavnosti, tako, da 

imate še en razlog več, da ga preizkusite in izkoristite.   

 

Vse tiste, ki se delavnice niste uspeli udeležiti, pa 

ponavadi objavljate članke v naših Novicah, vljudno 

prosimo, da se čimprej seznanijo z delovanjem 

spletnega portala in elektronskega oddajanja 

prispevkov. Kako se lahko v nekaj urah prelevite v čisto 

pravega novinarja si lahko ogledate na spletni povezavi 

http://www.mojaobcina.si/navodila/ ali v obliki videa na 

povezavi: http://www.mojaobcina.si/navodila/ 

(Youtube). Stvar je izredno preprosta in poteka v treh 

korakih: registracija uporabnika, vnos in oblikovanje 

prispevka ter oddaja prispevka v potrditev uredništvu. V 

kolikor se boste pri razumevanju celotnega postopka 

soočili s težavami, se lahko brez skrbi obrnete na 

tajništvo Občine (03 705 70 80, info@obcina-tabor.si) 

in z velikim veseljem vam bomo v »domačem jeziku« 

razložili delovanje ter vas »opremili« še s pisnimi 

navodili.   

 

Vse vas najtopleje vabimo, da pomagate pri 

sooblikovanju portala in s tem javnost obveščate o 

dogajanju v Občini Tabor. Kot že omenjeno, se morate 

v ta namen registrirati kot uporabnik. Seveda pa ste tudi 

vsi vabljeni k prebiranju portala, za kar se vam ni 

potrebno registrirati. Poleg dogajanju v Občini Tabor, 

lahko sledite še spletnim novicam iz Občine Vransko, 

Vojnik, Celje itd.  

 

Samo z vašim poročanjem in objavami bo lahko 

MojaObčina.si/Tabor resnično zaživela ter glas o 

dogajanju pri nas ponesla po naši bližnji in daljni 

okolici. 

 

Občinska uprava 

 

          

Varovalni pasovi cest 

 
Ob pregledu cest v Občini Tabor opažamo zasaditve 

raznih grmovnic, drevja ali celo objektov v varovalnem 

pasu cest. Želimo vas obvestiti, da je skladno z 

sprejetim Odlokom o občinskih cestah in 

cestnoprometni ureditvi v Občini Tabor (Uradni list RS, 

št. 27/2013 z dne 29.03.2013) potrebno upoštevati in 

spoštovati določila, ki so v njem zapisana. Glede na 

trenutno tematiko še posebej opozarjamo na 17. in 18. 

člen prej navedenega odloka, ki ju tudi navajamo: 

 

17. člen (varovalni pas ob občinski cesti) 

(1) V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora 

omejena. 

(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so 

dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa Občine 

Tabor. 

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

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

- - - - 
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(3) Pristojni organ Občine Tabor izda soglasje iz 

prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v 

varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja 

občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi 

prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega 

videza. 

(4) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega 

roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri 

premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj 

izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša: 

– pri lokalnih cestah 8 metrov, 

– pri javnih poteh 5 metrov, 

– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra. 

(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek 

posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez 

soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste 

gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem 

postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave, ter 

izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih. 

(6) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 

ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz  

prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z 

globo 200 EUR. 

 

18. člen (preglednosti ob občinski cesti) 

V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča 

občinske ceste z železniško progo (preglednostni 

prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko 

cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih 

krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti 

kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in 

druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi 

oviralo preglednost cest, križišča ali priključka. 

 

Glede na sprejet odlok in zakonodajo na področju cest 

(Zakon o cestah z dopolnitvami ZCes-1) občane 

prosimo, da v izogib odgovornosti ob morebitnih 

nesrečah ali neželenemu plačilu globe samostojno brez 

soglasja ne postavljajo ovir v navedena območja 

oziroma v najkrajšem času uredijo napačno postavljene 

objekte, ki ovirajo preglednost ali redno vzdrževanje 

cest (zimska služba). 

 
Simon Jan

Spoštovani občani 
 

Po 40 letih delovne dobe, od tega več kot 25 let v 

lokalni samoupravi, odhajam v pokoj ali kakor temu 

pravijo, tretje življenjsko obdobje. Prišel sem v leta, ko 

se bo potrebno malo umiriti in postoriti kaj za svoje 

zdravje in mir v duši.  

 

Ko se ozrem na prehojeno pot, sem nanjo, kljub 

nekaterim stranpotem, ponosen. Vseskozi, že od 

osnovne šole dalje sem bil aktivno vključen v družbeno 

dogajanje, pa naj bo to mladinska organizacija, 

planinsko društvo, krajevna skupnost ali občina. Kot 

mlademu človeku mi je planinarjenje dalo marsikatero 

življenjsko izkušnjo, ki sem jo s pridom uporabil v 

svojem življenju – največja pa je ljubezen do narave in 

rodnega kraja. Da v hribih prideš do cilja moraš biti 

vztrajen, včasih tudi pogumen. Če  na planinskih poteh 

nisi dovolj pozoren lahko malce zaideš, zato je potem 

potrebno stopiti tudi kak korak nazaj in najti pravo pot. 

Isto se dogaja v življenju. 

 

Moji sedanji, po večini mlade sodelavke in sodelavci, 

kar ne morejo verjeti, da sem leta 1986 nastopil delo 

tajnika Krajevne skupnosti Tabor v pisarni v prostorih 

kmetijske zadruge, ki ni imela niti telefona, kaj šele 

čistilke. Tabor je takrat izglasoval 5-letni 

samoprispevek za namene izgradnje mrliške vežice, 

posodobitev cest, izgradnjo doma krajanov in 

sofinanciranje prepotrebne telefonije. Za te čase lahko 

rečem, da so bili najlepši, orali smo ledino in se veselili 

vsakega skromnega dosežka. Ob strani so mi stali 

preprosti pa vendar razumni ljudje, ki se jih spominjam 

z največjim spoštovanjem. Iz tega časa bi omenil dva 

človeka, ki sta imela vizijo; to je žal prehitro pokojni 

Lojze Rak in Janko Drča. To so bili tudi časi, ko se je še 

marsikaj, kar je koristilo vsem, naredilo zastonj.  

 

Bili so časi, ko se je rojevala Slovenija, pri ljudeh pa 

ponos, samozavest in pogum, predvsem pa enotnost, kar 

ni ravno naša narodna značajska lastnost. Dobili smo 

demokracijo, svobodne volitve, uresničile so se 

dolgoletne sanje po samostojni državi. Nam v Krajevni 

skupnosti Tabor je bila sreča še posebno mila, saj je na 

čelo takratne skupne občine Žalec stopil župan, žal že 

pokojni prof. Milan Dobnik, pameten človek, ki je imel 

velik posluh za razvoj obrobnih krajev. V tistih časih 

smo veliko dosegli, posebno po katastrofalnih poplavah 

leta 1994, ko se je zgradilo veliko novih mostov in smo 

asfaltirali kar nekaj kilometrov cest.         

          

Leta 1998 smo dobili občino, z njo veliko novih nalog 

in pristojnosti. Prišli smo na svoje, pričeli so se drugačni 

časi. V zadnjih 15 letih smo veliko dosegli, mogoče na 

to kar pozabimo. Žal pa je problemov toliko, da se vseh 

ne da rešiti. Problem, ki se v zadnjem času pojavlja je, 

kako slediti evropskim smernicam in standardom z 

relativno skromnimi lastnimi razvojnimi sredstvi. 

Občinski svet na čelu z županom se trudi v zaostrenih 

razmerah slediti razvoju, pa čeprav ni zmeraj lahko. 

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

- 
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Občina mora izkoristiti lastne prednosti in naravne 

danosti: obrt, podjetništvo, turizem, naravno pridelavo, 

čisto naravo, predvsem čiste vode. Nekateri premiki se 

že kažejo, upam da bo razvoj šel v to smer. Po moje se 

je potrebno postaviti na lastne noge. To nam kažejo 

zgodovinske izkušnje. Kdor je ekonomsko močan in 

neodvisen, ni ranljiv od celega kupa raznih finančnih 

špekulantov, ki se nas hočejo v zadnjem času polastiti. 

Zakaj ne bi ustanovili lastne hranilnice? Tabor jo je v 30 

letih prejšnjega stoletja že imel.  

 

Verjemite, da je moč tudi v delu, marljivosti, redu, 

znanju, predvsem pa v sodelovanju. Treba se bo spustiti 

na realna tla, na realni, z delom in znanjem zasluženi 

denar, nazaj v resnični svet. Virtualni svet, predvsem pa 

virtualni denar je planet pripeljal na rob katastrofe. Če 

se bomo ljudje še naprej pustili vleči za nos, bodo 

posledice hude. Kar poglejmo globalno segrevanje, 

onesnaževanje, finančne afere in čedalje večjo 

neenakost med ljudmi. V nedogled to ne bo šlo. Zakaj bi 

le peščica, ki sploh ne ve kako bi zapravila denar, 

uživala – vsi ostali pa životarili. Moje skromno mnenje 

je, pa morda se zdim staromoden, da se bo potrebno 

spustiti nazaj v resničnost, k poštenemu delu, 

upoštevanju naravnih zakonitosti, pa bo šlo hitro na 

bolje. Kot večni optimist sem prepričan, da bomo ljudje 

to prej ko slej storili, mogoče bomo morali še malo 

počakati. 

 

Ob koncu bi rad povedal samo še tole. Ne delam si 

utvar, da sem za Tabor kaj velikega naredil, sem pa 

vesel, da sem lahko sodeloval v zelo dinamičnem 

razvoju. Zahvalil bi se vsem, s katerimi sem se pri 

svojem delu srečeval. To ste predvsem občani, 

sodelavci, poslovni partnerji, člani občinskega sveta in 

raznih delovnih teles, člani raznih društev in vsi drugi, s 

katerimi sem se morda le videl. Županu Vilku Jazbinšku 

veliko dolgujem, postavil me je nazaj v življenje. 

Rečem lahko samo še to, da sem z veseljem delal in se 

veselil vsakega uspeha in napredka in bom takšen ostal 

tudi v naprej.  

 

Vsem želim veliko zadovoljstva in dušnega miru, do 

katerega pa po Dalajlami pridemo z ljubeznijo, 

spoštovanjem in strpnostjo. 

 

Vid Poznič 

Sprejem najboljših učencev

»Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam reši – postane mnogo bolj njegov, kot bi bil 

sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev uspeh, koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi 

zmagoslavju, prispevajo k temu, da se dejstva vtisnejo v spomin, kot se ne bi mogla nobena informacija, ki jo je slišal od 

učitelja ali prebral v učbeniku.« 

Herbert Spencer 

 

Te besede smo zapisali v vabilu poslanem najuspešnejšim 

osnovnošolcem in dijakom v šolskem letu 2012/2013.  Le-

te je, skupaj s starši otrok, v petek, 21. junija 2013 v sejni 

sobi občinske stavbe sprejel podžupan Občine Tabor g. 

Anton Grobler. V svojem nagovoru je pozdravil odličnost 

desetih učenjakov, ki so tekom šolskega leta dosegali lepe 

uspehe in poudaril njihov 

pomen za lokalno skupnost.  

 

V letošnjem letu smo, na 

podlagi pridobljenih 

podatkov iz okoliških 

osnovnih in srednjih šol, v 

Zlato knjigo učencev dodali 

deset novih imen.   

 

Zlati učenci so:  

 Eva Ribič, Tabor 32 (vsa 

leta odlična učenka), 

 Urša Semprimožnik, 

Ojstriška vas 35 d (vsa leta 

odlična učenka), 

 Sergeja Bec, Pondor 23 b 

(vsa leta odlična učenka, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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prejemnica srebrnega priznanja iz razvedrilne matematike). 

 

Prejemniki priznanj so: 

 Rijana Đuranović, Črni vrh 44 (prejemnica srebrnega 

priznanja iz razvedrilne matematike), 

 Anja Vranič, Loke (prejemnica srebrnega priznanja iz 

razvedrilne matematike), 

 Matevž Lesjak, Miklavž pri Taboru 12 (prejemnik 

srebrnega priznanja iz razvedrilne matematike), 

 Tadej Vengust, Loke 28 (prejemnik srebrnega Vegovega 

priznanja iz matematike). 

 

Zlati dijaki so:  

 Žan Bergant, Miklavž pri Taboru 52 (vsa leta odličen 

učenec), 

 

 

Prejemniki priznanj so: 

 Urban Remic, Kapla 31 (prejemnik srebrnega priznanja 

iz matematike), 

 Primož Vranič, Loke (prejemnik srebrnega priznanja iz 

matematike). 

 

Vsem desetim iz srca čestitamo. Učenci so prejeli 

simbolična darila, ki jih bodo spodbujala, da še naprej 

krepijo svoje znanje in razvijajo svoj potencial,  mi vsi pa 

jim, kot tudi vsem preostalim šolarjem, želimo predvsem 

dolge in doživete poletne počitnice.  

Alenka Kreča Šmid 

Trditev 

 

Naj vdihnem tvoj dih, 

naj vidim tebe s tvojimi očmi, 

naj čutim s tvojimi čuti, 

naj te ljubim s tvojo ljubeznijo! 

 

Ustavi svoje poželjive želje, 

ustavi svoje poglede radodarnosti, 

ustavi svoje nedosegljive misli, 

ustavi tvoj prehitri čas!! 

 

Zaznaj lepoto življenja okoli sebe, 

zaznaj ljubezen, ki ti jo dajemo, 

zaznaj utrip naših src, 

zaznaj resnico o – sebi!!! 

 

TKSm 

Resnica II 

 

Utrujen sem od 

tvojega poželjivega spogledovanja, 

utrujen sem od 

tvojega besedičenja, 

utrujen sem od vse tvoje – biti! 

 

Ostani v svojih okvirjih , 

ostani in si poišči ljubezen, ki si jo želiš. 

A ne – mene! 

 

Oglej si svet in moli boga 

za darilo – molka!! 

Oglej si svet in ne misli – name! 

Oglej si svet in odmisli vse slabe misli, 

ki jih sprožaš sama – sebi!! 

 

TKSm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci skupine 4-6 let ter Klavdija in 

Islandija 

 
29. maja 2013, smo v skupini 4-6 let gostili 

Majo Drča, študentko na Fakulteti za družbene 

vede v Ljubljani. Izmed svojih mnogih 

potovanj po svetu, nas je popeljala na sever 

Evrope, v državo Islandijo. Otroci so z 

zanimanjem spremljali njeno pripovedovanje 

ob posnetkih čudovite in drugačne pokrajine. Z 

iskricami v očeh so poslušali zgodbe o 

islandskem škratu, ki je bil dober in 

velikodušen do vseh, ki so delili dobro. Pri igri 

na igrišču so otroci pretaknili vse luknjice, da bi 

ga našli. 

Mateja in Mojca 

 

Slikarije, rimarije, pisarije 
 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Otroci skupine 4-6 let ter Klavdija in Doris se imamo lepo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzamemo 

kopalke in 

gremo…v vrtec 

 
Prvi res vroči 

poletni dnevi so v 

skupino 4-6 let 

prinesli idejo, da bi 

se v vrtcu škropili z 

vodo. Dogovorili 

smo se, da naslednji 

dan v vrtec 

prinesemo kopalke. 

Napetost je 

naraščala že od 

prihoda v skupino, 

zato smo se kar 

takoj preoblekli in 

že pri zajtrku smo 

pri mizah sedeli v 

kopalkah. Nato je 

sledilo polnjenje 

vodnih balonov, 

bazena, priprava 

brisač…čeprav 

nismo čakali dolgo, 

se nam je ta čas 

neskončno vlekel. 

A izplačalo se je. 

Sledila je prva 

vodna zabava, ki se 

je bomo spominjali 

še dolgo. Imeli smo 

se zelo lepo. 

 

Zlata ribica je dobila družbo 

 

V našem akvariju v vrtcu smo imeli le še eno zlato ribico. Ker pa vemo, kako pomembno je imeti 

prijatelje, smo se v oddelku 4-6 let odločili, da ribici priskrbimo družbo. Gospa Stanka nam je 

prijazno ponudila, da nam podari ribice, le uloviti jih moramo. Vzeli smo ribje mreže in smo šli. Ker 

so ribice zelo plašne, smo imeli ker nekaj težav…a potrudili smo se in uspelo nam je. Hvala gospe 

Stanki za njeno prijaznost. Sedaj ima naša ribica še tri prijatelje in tako ni več osamljena.  

 

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

Ekskurzija 3. razreda v Rogatec 
 

Učenci 3. razredov OŠ Vransko in POŠ Tabor smo 

preživeli krasen dan v Rogatcu in Olimju. 

 

V torek, 28. 5. 2013, smo bili na ekskurziji. Vozili 

smo se dve uri. Ustavili smo se v Rogatcu, kjer je 

konjušnica. Tam smo se zelo zabavali, saj smo 

jezdili konje. Pot nas je vodila v Muzej na prostem. 

Imeli smo tri delavnice. V prvi smo izdelovali sveče, 

v drugi delavnici smo pletli zapestnice iz ličja, tretja 

delavnica je bila zelo okusna, saj smo pekli žulike. 

Po delavnicah smo lahko šli kupit spominke. Nato je 

bil čas za kosilo. Nikoli se še nisem tako zabavala in 

mastila. Dobra družba plus dobra hrana je čista 

desetka. Po kosilu smo šli krmit jelene in muflone. 

Zdaj pa najboljši del izleta - čokoladnica.  Res 

slastne čokolade so tam. Nikoli ne bom pozabila 

tega izleta. 

                                                                                

                                                                                     

                       Iza Štih, 3. b 

Iza Štih, 3. b, POŠ Tabor  
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Moja slika v ogledalu 

 
Doma imamo veliko ogledalo. Visi na hodniku. Ni samo moje, 

uporabljamo ga vsi. Drugim služi za ogled pred odhodom od doma, 

jaz pa ga uporabljam še za marsikaj drugega. Pred njim se da početi 

mnogo stvari. Če oblečem krilo, lahko gledam, kako plešem in z mano 

tudi moje krilo, če uporabim mikrofon, sem lahko slavna pevka, če pa 

se pačim, sem lahko strah ali klovn ali ... Seveda mi pride prav tudi 

takrat, kadar si moram v red spraviti svojo svetlo »čupo«, ki je zjutraj 

bolj podobna sračjemu gnezdu kot pa srednje dolgim lasem, ki jih 

sicer imam. Vedno mi pokaže, kako mi pristajajo hlače in pulover. Če 

pogledam bolj od daleč, se v njem vidim v celoti, od nog do glave. V 

njem lahko vsak dan opazujem kako rastem. Ker so vrata v mojo sobo 

nasproti ogledala, lahko pravočasno opazim, če kdo prihaja po 

hodniku, da me ne bi prestrašil, kot to zelo rada počne moja starejša 

sestra. Ta mi bo v prihodnosti verjetno povedala še veliko uporabnih 

nasvetov za kaj vse še pride prav dobro ogledalo.   

 

                                                     Tanjuša Lukman, 4. c 

                                                     POŠ Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključek Vrtca Tabor 

 

V četrtek, 13. 6. 2013, smo imeli na nivoju enote 

Vrtca Tabor zaključno srečanje. Kot je že nekaj let 

tradicija, smo se zbrali na Ranču Mustang v Grajski 

vasi. 

 

Po uvodnem pozdravu vodje enote ga. Manice Obreza,  

so nam starši otrok 4–6 let z ga. Matejo Jezernik 

zaigrali igrico Vse si delimo (Weninger, B.). Sledile 

so »igre brez meja«, ki so del gibalno športnega 

programa Mali sonček, kjer so sodelovali otroci 

skupaj s starši. Preizkusili so se v zadevanju tarče, 

lazenju pod ovirami, hokeju na travi, preskakovanju 

ovir, hoji po »lesenih čokih« različnih višin… Starši 

so z otrokom na hrbtu tekli slalom med količki, v 

samokolnici so prevažali otroke, zavijali pa so celo 

palačinke. 

 

Za uspešno opravljene naloge so otroci prejeli še 

zadnjo nalepko v knjižici Mali sonček. Sicer pa je bilo 

srečanje namenjeno tudi druženju in slovesu od 

bodočih prvošolcev. 

 

        Lidija S. 

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

Moj  sanjski  poklic 

 

Premišljevala sem, kaj bi mi najbolj 

ustrezalo za moj poklic? Ko sem 

bila stara šest let, sem si rekla, da ko 

bom velika, bom postala slikarka.  

 

Ampak sedaj sem se odločila, da bi 

postala vzgojiteljica ali učiteljica. 

To je zelo lep poklic, saj prenašaš 

svoje znanje na otroke. Ko 

opazujem svojo učiteljico gospo 

Darjo, si rečem,  kako lepo razloži 

učno snov in na tem mestu vidim 

sebe. Seveda je še veliko stvari pred 

mano, ki se jih še moram naučiti, da 

bom lahko postala tako uspešna 

učiteljica.  

 

Natalija Jelen, 4. c 

POŠ Tabor 
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Podaljšanje veljavnosti orožnih listin in pridobitev orožja iz razloga lova 
 

Skladno z Zakona o orožju so bili orožni listi iz razloga 

lova izdani za dobo desetih let. Z zakonom o spremembi 

Zakona o orožju v letu 2004, se orožni listi iz razloga 

lova sedaj izdajajo za dobo dvajsetih let. Po preteku te 

dobe so lastniki dolžni veljavnost orožnega lista 

podaljšati.  Iz registra orožja je razvidno, da je na 

območju Upravne enote Žalec potekla veljavnost 

velikemu številu orožnih listov izdanih iz razloga lova. 

Imetnike orožnih listov obveščamo, da v kolikor 

veljavnosti orožnega lista ne želijo podaljšati, jim le-ta 

ne bo dajal pravice nošenja in prenašanja vpisanega 

orožja. Po preteku veljavnosti dovoljuje orožni list 

posamezniku le posest orožja, lovec s takšnim orožnim 

listom pa z orožjem ne sme več v lovišče. 

 

K vlogi za podaljšanje orožnega lista je potrebno 

priložiti fotografijo, ki kaže pravo podobo osebe, 

velikosti 35 x 45 mm (tako kot za potni list oz. osebno 

izkaznico), in star orožni list, ki vam bo po vpogledu v 

register orožja, vrnjen do izdaje novega orožnega lista. 

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati upravno takso  v 

višini 31,72 € ter stroške tiskovine v znesku 13,10 €.  

 

Vsem zainteresiranim in tistim, ki ste lovski pripravniki 

in bi radi pridobili dovoljenje za nabavo prvega kosa 

orožja iz razloga lova, sporočamo, da tovrstno vlogo 

lahko vloži polnoletna oseba na upravni enoti, kjer ima 

prijavljeno stalno prebivališče. Priložiti mora potrdilo o 

članstvu v lovski organizaciji in potrdilo o opravljenem 

zdravniškem pregledu, ki ga opravi pooblaščen 

zdravnik.  

 

Ko posameznik priloži vsa potrebna dokazila in upravna 

enota preveri pogoje za izdajo orožja, se posamezniku 

izda dovoljenje za nabavo orožja z veljavnostjo šestih 

mesecev. Dovoljenju za nabavo orožja je potrebno 

priložiti tudi podatke odsvojitelja/prodajalca in podatke 

o orožju, ter vloga za registracijo orožja. Dovoljenje za 

nabavo orožja posameznik odda odsvojitelju orožja 

zaradi odjave orožja. V osmih dneh po nakupu orožja, 

mora posameznik to orožje registrirati. V kolikor 

posameznik orožja ne nabavi, mora v osmih dneh po 

izteku veljavnosti dovoljenja za nabavo orožja, to 

dovoljenje vrniti upravni enoti, ki ga je izdala. Ob 

registraciji orožja je orožje potrebno prinesti na upravno 

enoto, da se ugotovi istovetnost orožja. Pri registraciji 

prvega kosa orožja, ko upravna enota posamezniku izda 

orožno listino, mora le-ta dostaviti tudi fotografijo. 

Dovoljenje za nabavo orožja upravna enota zavrne, če 

so podani  zadržki  javnega reda, nezanesljivosti in v 

primeru, ko je vložnik uveljavljal pravico do ugovora 

vesti po posebnih predpisih.  

 

V tej zvezi bi radi poudarili, glede na številna vprašanja 

o dedovanja orožja tako lovskega kot tudi drugega 

orožja, da dedič z dedovanjem pridobi lastninsko 

pravico na zapustnikovem orožju, ne pridobi pa 

zapustnikove pravice do posesti orožja. Pravica do 

posesti orožja je namreč osebna pravica, ki ni 

prenosljiva. Zato mora v primeru smrti lastnika orožja 

dedič ali oseba, s katero je lastnik živel oziroma tisti, pri 

katerem se nahaja orožje pokojnega, v roku treh 

mesecev izročiti orožje, strelivo in orožne listine 

upravni enoti, pri kateri je orožje registrirano. Glede na 

navedeno lahko dedič:  

- v roku enega meseca po pravnomočnosti sklepa o 

dedovanju na upravni enoti zaprosi za izdajo orožnega 

lista, dovoljenja za posest, dovoljenja za zbiranje orožja 

ali priglasitvenega lista; 

- onesposobi orožje pri puškarju in zaprosi za izdajo 

certifikata; 

- proda ali podari osebi, ki ima dovoljenje za nabavo 

orožja oziroma ga proda prek trgovca, ki je pooblaščen 

za promet z orožjem ali  

- izroči orožje upravni enoti oziroma ministrstvu za 

notranje zadeve v uničenje. 

 

V primeru, da dedič ne zaprosi za izdajo orožne listine 

oziroma je njegova prošnja zavrnjena, orožja ne 

onesposobi, proda ali izroči v uničenje, orožje odvzame 

pristojna upravna enota z odločbo. Če se polnoletni 

dedič odloči, da bo zaprosil za izdajo orožnega lista, 

dovoljenja za posest, dovoljenja za zbiranje ali 

priglasitvenega lista, mora vlogi priložiti pravnomočen 

sklep o dedovanju in druga potrebna dokazila 

(zdravniško spričevalo, dokazilo o opravljenem 

preizkusu znanja o ravnanju z orožjem, dokazila o 

članstvu v strelski organizaciji ipd.). Prav tako se za 

dediča ugotavljajo zadržki javnega reda, zanesljivost in 

da ni uveljavljal pravice do ugovora vesti po posebnih 

predpisih. V kolikor dedič opravi samo tečaj iz 

rokovanja z orožjem, mu upravna enota v dovoljenju za 

posest pri vpisu orožja pod opombo navede »brez 

pravice nabave streliva«. S tako vpisanim orožjem dedič 

ne sme izvajati streljanja. 

                                                                                                                                   

Simona Stanter 

Načelnica Upravne enote Žalec

Prejeli smo 
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        J A V N I  P O Z I V  
DELODAJALCEM K ODDAJI VLOG IN POTREB PO ŠTIPENDISTIH 

 ZA VKLJUČITEV  

V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS)  

SAVINJSKE REGIJE 

za šolsko/študijsko leto 2013/2014 

 

Predmet poziva 

 

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v 

Regijsko štipendijsko shemo (v nadaljevanju: RŠS)  

Savinjske regije v šolskem/študijskem letu 2013/2014. 

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega 

socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-

2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; 

prednostne usmeritve »Štipendijske sheme« 

 

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov v sledečem 

razmerju: 

sredstev Evropskega socialnega sklada (v višini 

50% dodeljene kadrovske štipendije) 

sredstev delodajalcev (v višini 50% dodeljene 

kadrovske štipendije ali ob sofinanciranju 

občine v višini 25% dodeljene štipendije). 

 

Način prijave 

 

Delodajalci se prijavijo na prijavnem obrazcu »OBR1 – 

javni poziv«. Prijavnemu obrazcu mora biti priložena: 

 izjava o zagotavljanju sredstev in zaposlitvi 

štipendista po končanem štipendiranju 

(»Izjava« iz razpisne dokumentacije), 

 kadrovski načrt (samo novi delodajalci). 

Vloge so lahko predložene: 

 priporočeno po pošti na naslov: RASR, 

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., 

Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, 

ali  

 osebno oddane v poslovnih prostorih (v 

tajništvu) RASR, Razvojne agencije 

Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 

12, 3000 Celje, vsak delovni dan med 8. in 12. 

uro. 

 

 

 

 

Dodatne informacije in dokumentacija 

 

Prijavna dokumentacija (OBR1 - javni poziv) je od 

objave dalje na voljo na spletni strani štipenditorja: 

www.rasr.si.  

Dodatne informacije so na voljo na: tel. 03/589 40 94 

(Barbara Kač Kadunc) in 03/ 289 40 82 (tajništvo), na 

e-naslovu: barbara.kac@rasr.si ter na: RASR, Razvojna 

agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 

3000 Celje (vsak delovni dan med 8. in 14. uro). 

 

 

 

 

Zbogom orožje. Dobrodošli spomini. 

V Medobčinski splošni knjižnici Žalec si vseskozi 

prizadevamo zbirati in varovati kulturno ter 

zgodovinsko dediščino Spodnje Savinjske doline.  

Naslednje leto, 2014, bo 100.  obletnica začetka prve 

svetovne vojne. Kako je bila Spodnja Savinjska dolina 

vpeta v samo dogajanje svetovne morije? Kdo vse je bil 

mobiliziran? Na katerih bojiščih so se bojevali naši 

predniki? Kako so vojno doživljali posamezniki? 

Kakšne so intimne zgodbe vojakov, njihovih družin in 

vseh ljudi v zaledju, ki so se trudili, da bi življenje kljub 

grozotam teklo čimbolj normalno? 

Na ta in še druga vprašanja bomo skušali dobiti 

odgovore na Dnevu zbiranja spominov, ki bo 25. 

oktobra 2013, od 9. do 18. ure v Medobčinski splošni 

knjižnici Žalec. 

Namen tega dogodka je zbrati čimveč dokumentov, 

fotografij, predmetov in s tem zgodb, spominov, ki se 

RASR, Razvojna agencija Savinjske 

regije, d.o.o. 

 

Janez Jazbec 

direktor 

Rok za oddajo je: ponedeljek, 22. julij 2013. 

 

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

mailto:barbara.kac@rasr.si
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

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

skrivajo za njimi. Vabimo vas, da v družinskih albumih 

in arhivih poiščete slike, razglednice, fotografije, 

dokumente ter predmete iz časa prve svetovne vojne in 

jih delite z nami. 

Svoje spomine – predmete, fotografije, pisma itd. – 

prinesite s seboj v knjižnico na dan zbiranja. Naši 

katalogizatorji, knjižničarji, bodo predmete popisali ter 

zapisali vaše zgodbe. Zatem pa jih bodo skenirali in 

fotografirali, tako da boste predmete takoj dobili nazaj. 

Več informacij lahko dobite na karmen@zal.sik.si ali na 

tel. št. 03 712 12 52. 

Karmen Jezernik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva salamijada kmetije Hrastnik- 

Kovče 

 

Na Hrastnikovi domačiji v Lokah so v nedeljo 7. 

junija 2013 organizirali prvo salamijado. 

Udeležilo se jo je deset izdelovalcev salam, katere 

je povodil in donegoval Milko Kovče starejši. Prav 

zanimivo je bilo videti 500 salam različnih izdelovalcev 

na domačem podstrešju. 

 

Salame je ocenila tričlanska komisija, ki je svojo 

strokovnost in čut izkazala že na mnogih drugih 

salamijadah. Ocenila je izdelke in odločila, da prvo 

mesto roma v roke Andreja Bizjaka, drugo nagrado 

prejme Milan Kovče ml., tretje mesto pa Davor Štohter. 

Med udeleženci je bil tudi polzelski župan Jože  Kužnik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob degustaciji salam in izvrstnem domačem kruhu, ki 

ga je spekla gospodinja Nežika, smo preživeli prijetno 

popoldne. Manjkali niso niti zvoki harmonike in 

domačih instrumentov. 

 

Kvaliteta izdelkov, dobra hrana in pijača ter nasmejana 

in vesela druščina so poglaviten razlog, da vsi prisotni 

že nestrpno pričakujemo drugo Hrastnikovo salamijado.     

 

Tatjana Kovče 

17. dan rejcev drobnice 

 

Člani Društva rejcev drobnice CEKIN smo se v 

soboto, 1. junija 2013 zbrali na vsakoletnem 

strokovnem srečanju. Letos smo za kraj srečanja 

izbrali Turistično kmetijo Lesjak v Miklavžu pri 

Taboru.  Naslov prvega predavanja je bil 

Predelava živil živalskega izvora, ki ga je 

predstavil Jože Zalar z višje šole za turizem Bled. 

Najprej je opisal kako so uporabni različni deli 

mesa jagnjetine. Sledil je praktičen prikaz finega 

razseka ter končne priprave različnih delov mesa 

pripravljenih za peko ter drugo uporabo. Vse več 

je povpraševanja po izdelkih iz mesa drobnice, ki 

so že pripravljeni takoj za uporabo. Irena Kos, 

specialistka za predelavo mesa na KGZS-Zavod 

Celje, nam je predstavila Trženje in registracija 

obratov za predelavo mesa. Na koncu je še Jakob 

Verk predstavil primer dobre prakse, saj se že 

nekaj let ukvarja s predelavo mesa, tudi drobnice. 

Udeleženci so  si prislužili tudi malico - med 

dobrotami je bila tudi jagnjetina. 

  

Rafko Novak 
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Na obisku pri 

najstarejši občanki 

 

Pred kratkim je praznovala 

svoj 94. rojstni dan najstarejša 

občanka Slavka Leskovšek. 

Ob tej priložnosti sta jo s 

košaro dobrot razveselila 

predsednik Društva 

upokojencev Milan Blatnik in 

župan Vilko Jazbinšek.  

 

Zaželela sta ji predvsem 

zdravja in ji obljubila, da jo 

bosta še obiskala.  
 

 

 

 

 

Tatjana Kovče 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalno Bergantovanje 

 
Zadnji teden v maju je bilo vreme tako 

muhasto, da nas je prav skrbelo kakšna 

bo prva nedelja v juniju, ko je že po 

tradiciji na vrsti naše Bergantovanje – 

letos že 8. po vrsti.  

 

Pa smo bili prav zadovoljni, ker jutro 

ni bilo deževno. Zbrali smo se v 

Robanovem kotu na domačiji Vršnik. 

Po dobrodošlici in rokovanju z vsemi, 

smo se posedli k obloženi mizi z 

domačimi dobrotami. Vedno si imamo 

veliko za povedati, zato je vršalo kot v 

panju. 

 

Imeli smo tudi priliko voščiti naši 

sorodnici, ki je prav na ta dan 

praznovala svoj 60. rojstni dan. Kot se 

spodobi, smo ji zapeli tudi nekaj pesmi 

in ne zgodi se ravno vsak dan, da ti za 

praznik vošči toliko ljudi naenkrat in še 

to zgodaj dopoldne. No, pa saj se je 

oddolžila s kozarčkom rujnega.  

 

Da pokurimo kalorije, smo se odpravili 

od domačije naprej po Robanovi 

planini do planšarije, ki je ob vznožju 

Ojstrice – Krofička. Na tej planšariji še 

ni bilo živali, ker še ni bilo dovolj paše. 

Razveselili smo se hladne vode iz 

planin, katera je na voljo vsem 

pohodnikom. Šli smo še naprej do 

slapov, ki buhajo iz skalovja. Tu pred 

pragom Ojstrice in Krofičke je bila še 

velika zaplata snega. Čeprav smo ga 

imeli za letos že vsi dovolj, smo se 

vseeno po otroško poigrali z njim. Tu 

se Robanova planina konča, če želiš 

naprej, je potrebno zagristi. Mi smo se 

tu le obrnili in nadihali svežega, 

planinskega zraka in uživali ob 

čudovitem pogledu na gore.  

 

Vseskozi nas je spremljalo sonce, ko 

pa smo se vračali, nam je pogled v 

nebo dal vedeti, da se približuje ploha. 

In tisti zadnji, ki niso dovolj pospešili 

korak so se z njo tudi soočili. Druženje 

se je pri Vršnikovih nadaljevalo in 

razšli smo se z lepimi vtisi.…dobra 

popotnica za naslednje leto – 

Bergantova »žlahta« se bo takrat 

ponovno zbrala na ljubljanskem koncu.     

 

Zvonka Drča 

 

 

Medicinska pedikura na domu, pomoč v gospodinjstvu, pri varstvu 

otrok … 

 

Občane in občanke Občine Tabor obveščam, da sem strokovno usposobljena in da v 

okviru osebno dopolnilne dejavnosti nudim naslednje storitve na domu: 

 

- občasna pomoč pri gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, 

počitniške hiše in podobno ter vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin ter delo na 

kmetiji, 

- občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidnim na domu, 

- nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč, 

- medicinska pedikura na domu – strokovnost za ugodno ceno. 

 

V kolikor potrebujete pomoč pri omenjenih dejavnostih, vas vljudno vabim, da me 

kontaktirate na telefon: 031 269 737 .  

Dosegljiva sem od 7.00 do 19.00. 

Lilijana Ribič 

Tabor 32 

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

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

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

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

- - - -  
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- - - - -  

Televizijski prispevek o sezonskem delu 

 

V sredo, 5. junija 2013 se je v naši občini mudila 

snemalna ekipa 3. programa RTV Slovenija. 

Njihova novinarka Anja Šter je raziskovala kako 

poteka sezonsko delo v Evropi, kako pogosto 

Slovenci odhajajo izven meja naše države v upanju 

na boljši zaslužek ter izvedela kako poteka 

delo tujih sezonskih delavcev, ki v Slovenijo 

prihajajo zaradi sezonskih zaslužkov, še posebej za 

dela na področju kmetijstva in gradbeništva.  

 

Za ta namen je televizijska ekipa obiskala 

pridelovalca hmelja g. Milana Lesjaka iz Ojstriške 

vasi. Ta je ekipi obrazložil kako poteka sezonsko 

delo ter kakšne so potrebe po sezonskih delavcih v 

procesu pridelave hmelja, svojo izkušnjo pa je imela 

moč opisati tudi skupina sezonskih delavcev iz 

Romunije, ki so za kamero ponazorili kako dejansko 

poteka delo na hmeljiščih. S posnetimi kadri in 

resničnim prikazom stanja je bila televizijska ekipa 

izredno zadovoljna. 

  

Prispevek je bil objavljen v petkovi (07. 06. 

2013) oddaji Slovenci Evropejci ob 20.40 na TV SLO 3, 

posnetek pa si lahko ogledate na naslednji povezavi: 

http://tvslo.si/predvajaj/slovenci-

evropejci/ava2.168800922/ .   

 

Maja Drča 

 

 

 

Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 06. 07. 2013 od 9. ure dalje, da nas obiščete. 

 

Tudi tokrat vam nudimo: sveže goveje in svinjsko meso ter ostale mesne izdelke, naša salama je na ocenjevanju 

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ na Ptuju dosegla srebrno priznanje. 

 

Za vas pripravimo narezke iz naših domačih dobrot in vam jih po želji tudi dostavimo! 

Bliža se čas piknikov tudi letos vam nudimo mesne dobrote potrebne za peko na vrtnem 

žaru! 

 

NOVO!!!! 

Sveže meso vam po predhodnem naročilu in ostale izdelke dostavimo tudi na dom! 

 

OBVEŠČAMO VAS, DA V MESECU AVGUSTU NE BO NA VOLJO SVEŽEGA GOVEJEGA MESA! 

 

Vabljeni! 

 

Informacije: Adi, 041-543-396 

 

                                                                                               Kmetija Laznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvslo.si/predvajaj/slovenci-evropejci/ava2.168800922/
http://tvslo.si/predvajaj/slovenci-evropejci/ava2.168800922/
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Pohod za 50+ 

 

Zadnji torek v mesecu maju smo nekateri člani 

Društva upokojencev pohajkovali po obronkih 

naše občine. Naš pohod je vodil iz Tabora, 

preko Nogradov, mimo domačij Cunk, 

Eberlinc, Pošebal v Loke in nazaj v Tabor. 

 

Ob ogledu novega naselja, panoramskem 

pogledu na vas Loke in okoliške hribe, 

kužnega znamenja, ogledu cvetočih dreves 

rumenega nagnoja, cvetočih travnikov, zelenih 

žitnih polj z makovimi cvetovi, mini 

živalskega vrta pri Ropret, ogledu 

Zupančičeve domačije s priznanji poznanega 

telovadca Jožeta, ob gostoljubnosti srečujočih 

domačinov, ob našem kramljanju in 

zvedavosti, smo prijetno zaključili prvi, kar 

triurni pohod. 

 

Vabljeni na naslednje srečanje. 

                                                                                                                       

Društvo upokojencev Tabor 

 

Kum, Kum, le pogum! 

 

Obetal se je lep in vroč dan. In prav zaradi napovedane vročine 

smo se v nedeljo, 16. junija, že ob 6. uri zjutraj zaspano zbirali 

pred Kmetijsko zadrugo v Taboru. Ko smo zapustili dolino 

Konjščice in pri Jagru v daljavi prvič zagledali naš cilj, smo že 

bili v prijetnem pričakovanju. Nekaj pred sedmo smo začeli 

gristi kolena v hrib nad Hrastnikom.  

 

Pot se je strmo vzpenjala in jutranja sopara se je dvigala iz tal, 

ko smo sopihali v breg. Tu in tam so nas spodbujali šaljivi 

zapisi markacistov ob markacijah in po slabi uri se je svet 

končno zravnal. Bili smo v Župi! Po Župi smo nato hodili še 

več kot eno uro. Župa je namreč zelo lepo urejena vasica pod 

Kumom. Občudovali smo urejene domačije in travnike, hkrati 

pa smo bili z vsakim korakom bližje cilju. Polni pričakovanja 

smo nestrpno čakali, kdaj se bo pred nami pokazal velikanski 

oddajnik. Ni in ni ga hotelo biti …  

 

Po skoraj treh urah hoda pa se je v vsej svoji mogočnosti 

nepričakovano znašel točno pred nami. Na vrhu je bil naš trud 

in znoj bogato poplačan: kljub ne najboljši vidljivosti se je 

videlo daleč naokoli. Na planinski koči smo razvezali 

nahrbtnike, si naročili pijačo in uživali v lepem dnevu. 

Ogledali smo si tudi cerkev svete Neže. Sestopali smo proti 

Dobovcu, kjer nas je pričakal kombi s šoferjem Janezom. 

 

Domov smo se vrnili utrujeni, pa vendar polni elana za 

naslednje planinske podvige … 

 

Planinsko društvo Tabor 

 

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

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

Iz društev 
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Nogometna tekma med veterani NK Tabor in Duhovniki pax 

 

Nedelja, 16. junij, prekrasen, 

morda le nekoliko prevroč, 

sončen dan. Na igrišču 

Razgan v Ojstriški vasi je 

bila ob navdušenju gledalcev 

odigrana nogometna tekma 

med veterani NK Tabor in 

ekipo Duhovnikov PAX, v 

kateri ni manjkalo lepih akcij 

na obeh straneh, atraktivnih 

strelov ter dobrih obramb 

obeh vratarjev, polno 

preobratov v smislu golov ter 

naj gol patra Vančija 

Arzenška iz ekipe Paxa.  

 

V izredno fer tekmi, ki se je končala z rezultatom 4:4, je 

začetni udarec izvedel domači duhovnik g. Dani 

Jesenik. Igralci in gledalci smo se zabavali ob 

duhovitem komentiranju g. Marka Semprimožnika, vse 

prisotne pa je nagovoril župan g. Vilko Jazbinšek. Tretji 

polčas smo odigrali v čudovitem okolju Ribnika pri 

Lisjaku, ki je bil tudi glavni pokrovitelj tekme, za kar 

mu gre posebna zahvala, kakor tudi ostalim sponzorjem, 

ki so nam pomagali. Ti so: Občina Tabor, Lenko Silvo – 

Žagarstvo Ropret, prostovoljno gasilsko društvo 

Ojstriška vas-Tabor, Sonja Rančigaj iz Tabora, Ines 

Hanžič iz Ojstriške vasi, Darja Koprivšek iz Ojstriške 

vasi in Bistro Sonja iz Tabora. 

 

Cenjeni gosti so bili z vsem, kar so doživeli v Taboru, 

izredno zadovoljni ter so naše kraje zapustili z željo, da 

se kmalu spet vrnejo.  

 

Športno društvo Tabor 

(Foto: Darko Naraglav) 

 

Turistično društvo Tabor na "Podeželju v mestu" 

 

Turistično društvo Tabor je sodelovalo na prireditvi "Podeželje v mestu", ki ga organizirata Zavod Celeia Celje in 

Društvo Raznolikost podeželja. 

Prireditev je potekala v soboto, 22. 

junija, med 9. in 13. uro na Mestni 

tržnici v Celju. Obiskovalci tržnice so 

tako lahko kupovali in poskusili pridelke 

in izdelke s kmetij, spoznavali delo 

podeželskih društev ter turističnih in 

ekoloških kmetij. Prireditev je spremljal 

bogat spremljevalni program z živo 

glasbo, folklornim nastopom, 

obiskovalci pa so se lahko popeljali s 

kočijo po mestnih ulicah in uživali v 

predstavitvi različnih domačih obrti. 

 

Turistično društvo Tabor je predstavilo 

svoje delovanje in vabilo na ogled lepot 

občine Tabor, na stojnici pa smo ponudili tudi turistične spominke in druge izdelke članov turističnega društva.  

 

Vse izdelke si je možno po predhodnem dogovoru ogledati in kupiti v prostorih Turističnega društva Tabor, zato vas 

vljudno vabimo, da nas obiščete. Vse informacije so vam dosegljive na GSM: 031 705 469 (Marjeta Rak Jezernik). 

 

Lep turistični pozdrav. 

Mojca Šoštarič 

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

- - - -  
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Člani PGD Kapla-Pondor uspešno otvorili 

gasilsko tekmovalno sezono 

 

Junija je konec in naše prostovoljno gasilsko društvo 

se lahko že po samem mesecu tekmovanj pohvali z 

zavidljivimi rezultati in uvrstitvami.  

Led so prebili naši pionirji in se zadnji petek v maju 

na tekmovanju v Petrovčah okronali s tretjim mestom. 

Nato smo se v nedeljo, 2. junija 2013  v Braslovče, 

kjer se je odvilo tekmovanje članskih desetin GZ 

Žalec 2013, v boj podali kar s petimi desetinami in 

dosegli solidne uvrstitve.  

Letos se je tekmovanje odvilo že v juniju in dolga zima 

nam je onemogočila, da bi z gasilskimi vajami pričeli že 

prej. Kljub temu smo se v PGD Kapla-Pondor odločili, 

da se članskega takmovanje Gasilske zveze Žalec v 

Braslovčah udeležimo z vsemi razpoložljivimi 

članskimi desetinami. Tako so se v boj podali člani B, 

članice B, dve desetini članov A in desetina članic 

A. Na žalost nismo (z)mogli ponoviti odličnih lanskih 

rezultatov, a lahko kljub temu rečemo, da smo dosegli 

zadovoljive uvrstitve.   

  

Na tekmovanju, ki je obsegalo vajo z motorno 

brizgalno, razvrščanje in teoretično znanje, je 

sodelovalo 740 gasilk in gasilcev iz 33 društev Gasilske 

zveze Žalec. Zadnji dve vaji smo opravili brez težav, 

nekaj nepotrebnih sekund pa smo desetine izgubile pri 

vaji z motorno brizgalno. Je že tako, da hitrost, 

adrenalin in včasih tudi smola naredijo svoje. Dosegli 

smo naslednje uvrstitve: 

- člani A1: 12. mesto (skupno 31 desetin), 

- člani A2: 15. mesto (skupno 31 desetin), 

- člani B: 12. mesto (skupno 21 desetin), 

- članice A: 5. mesto (skupno 12 desetin), 

- članice B: 5. mesto (skupno 7 desetin). 

  

Po tekmi smo se zbrali in analizirali napake, ki so nam 

onemogočile uvrstitve na višja mesta. Prepričani smo, 

da, v kolikor bomo upoštevali nasvete naših mentorjev, 

lahko že v prihajajočih ligaških tekmah izboljšamo svoj 

čas in tako dosežemo dobre uvrstitve.  

  

In res je bilo tako. Že v soboto, 8. junija so se pionirji in 

mladinci udeležili ligaške tekme Savinjsko-Šaleške 

regije v Preboldu in se tam uvrstili na 3. (mladinci) 

oziroma 13. (pionirji) mesto. Sobota, 15. junija je bila 

vsekakor zmagovalna, saj sta desetini naših veteranov in 

veterank obe slavili na tekmovanju s starimi motornimi 

brizgalnami v Kaplji vasi. Veter je očitno glas o zmagi 

ponesel še do Liboj, kjer so se naše tri desetine pomerile 

v gasilski orientaciji GZ Žalec in ponovile uspeh 

starejših gasilskih kolegov. Na najvišjo stopničko sta 

stopili desetini mladink in pripravnikov, naši pionirji pa 

so osvojili pohvalno sedmo mesto. 22. junija smo na 

ligaški tekmi GZ Žalec v Letušu naše barve uspešno 

branili desetini članic A in članov A, veterani in 

veteranke pa ponovno slavili na vaji s staro motorno 

brizgalno v Radmirju. Slednje so premagale vso 

konkurenco, medtem ko so morali veterani premoč 

priznati le ekipi iz Topolšice. 

 

Veseli nas, da je gasilstvo še vedno ena izmed prioritet 

vaščanov Kaple in Pondorja, ki se sleherni večer 

požrtvovalno udeležujejo gasilskih vaj in drugih 

aktivnosti. Ponosni smo, da se naši najmlajši člani 

uvrščajo med ene izmed najbolj aktivnih skupin mlajših 

gasilcev Gasilske zveze Žalec, zato že nestrpno 

pričakujemo naslednja tekmovanja, kjer veliko stavimo 

prav na  njih. Prav tako že težko pričakujemo uvrstitve 

naših vrlih veterank, ki se s skoraj vsake tekme domov 

vrnejo z dvignjenim pokalom.  

 

Do ponovnega 

javljanja vas 

pozdravljamo z 

gasilskim 

pozdravom "Na 

pomoč". 

  

 

Maja Drča 
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Turistično društvo na obisku 

 

Članica našega turističnega društva, gospa Mira 

Pepel, nas je 14. junija, na dan odprtih vrat 

slovenskih čebelarjev, povabila na ogled 

čebelarskega muzeja Antona Pepela v Ojstriški 

vasi.  

 

Gospa Mira nam je razkazala čebelarske 

pripomočke, seznanila nas je s čebelarskimi 

opravili, predstavila člane čebelje družine in 

pokazala čebelje bivališče. Ogledali smo si 

različne čebelje pridelke, o njihovi kakovosti pa 

smo se lahko prepričali kasneje, ko nas je 

pričakala polna miza dobrot. Posladkali smo se 

lahko z domačimi medenjaki, sokom, medico, 

manjkalo ni tudi drugo drobno pecivo. Medtem 

ko je naše popoldne minevalo v sproščenem 

klepetu, so otroci odkrivali zaklade kmečkega 

dvorišča, za dodatno veselje pa je poskrbel mlad 

teliček Pavlek. Prijetno popoldne smo sklenili z obljubo, da sigurno spet pridemo.  

 

Vabljeni tudi vi!  

Mojca Šoštarič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisalo se je leto 1987 in s 

samoprispevkom 

prebivalcev krajevne 

skupnosti Tabor je pridno 

rasla tudi mrliška veža. 

Podjetje Obnova Celje je 

dela pričelo izvajati leta 

1986 po načrtih priznanega 

celjskega arhitekta Ernsta 

Valterja.  

 

Slika prikazuje akcijo 

urejanja okolice veže, ki je 

potekala v juniju in juliju 

1987, tik pred slavnostno 

otvoritvijo v začetku 

avgusta, ko je tudi potekal 

krajevni praznik. Ljudje so 

po otvoritvi mrliško vežo 

nemudoma vzeli za svojo. 

 

 

V novi rubriki »Po poteh in spominih« bomo odkrivali skrite kotičke Občine Tabor in skušali obuditi malo nostalgije. 

Vsak mesec vam bomo v pogled ponudili 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-maila: info@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v tajništvo Občine (fotografije vam vrnemo 

takoj). Za začetek vam ponujamo sliko iz druge polovice osemdesetih let, ko se je v Taboru gradila mrliška vežica.   

Po poteh in spominih  
 

Foto: Arhiv Občine Tabor 
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Planinsko društvo Tabor 

 v sodelovanju z Društvom žena in deklet 

 in Lovsko družino Tabor 

 

VABI 

 

v soboto, 6. julija in v nedeljo, 7. julija 2013, na ZAJČEVE DNEVE  

na Zajčevo kočo. 
 

Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli  

v soboto od 13. ure dalje in v nedeljo ves dan. 

 

Ob tej priložnosti bomo z Lovsko družino Tabor organizirali  

prikaz ročnega načina košnje trave  
na Šnepovem travniku. 

 

Kosci imamo zbor v soboto, ob 16. uri, pri Šnep.   

Vabljeni vsi, ki še znate kositi na način naših dedkov! 
 

 

Prvi julijski konec tedna ste na Zajčevo kočo vabljeni 

 vsi ljubitelji različnih zajčjih jedi in prijetne družbe! 
 

 

 

 

 

 

 
Čebelarsko društvo Tabor 

 

prireja prikaz točenja medu 

 

v soboto, 13. julija 2013, 
 

z naslednjim dnevnim redom: 

 

- ob 13. uri pričetek pri Nemivšek Darkotu, Tabor 51 d, 3304 Tabor, 

 

- ob 14. uri prikaz točenja medu v Darkotovem čebeljnjaku v Klovnu-Miklavž  pri Taboru. 
 

Organizator bo poskrbel, da udeleženci ne bodo izpostavljeni čebeljim pikom. Vendar kljub temu prosimo, da si osebe, 

ki so preobčutljive ali alergične na čebelji pik priskrbijo ustrezno zaščito, oziroma se ne udeležijo predstavitve! 

 

 

Udeleženci bodo lahko poskusili kostanjev med. 

 

 

NAJ MEDI! 

 

Informacije na GSM: 031 766 533 

Čebelarsko društvo Tabor 

 

Zgodilo se bo 
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Prireditve v juliju in avgustu 2013
 

 

 

 

Sobota in nedelja, 6. in 7. julij  

 
 

ZAJČEVI DNEVI NA ZAJČEVI KOČI 

 KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP - V SOBOTO,  OB 16. URI 

 ZAJČJE JEDI - V SOBOTO OD 13. URE DALJE, V NEDELJO VES DAN 

(Planinsko društvo Tabor v sodelovanju z Društvom žena in  deklet Tabor in 

Lovsko družino Tabor, 03 5727-214) 

 

 

 

 

Sobota, 13. julij 

 
 
 

PRIKAZ TOČENJA MEDU 

 ob 13. uri pričetek pri Darkotu Nemivšku, Tabor 51 d, 3304 Tabor 

 ob 14. uri prikaz točenja medu v Darkotovem čebeljnjaku v Klovnu - Miklavž pri Taboru 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

 

 

 

Nedelja, 28. julij, ob 8. uri  

 

 
 

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 

031 766 533) 

 

 

 

 

Nedelja, 4. avgust, s pričetkom ob 9. uri  

 
 

 

MEDDRUŽINSKO LOVSKO STRELSKO TEKMOVANJE 

Lovska koča 

(Lovska družina Tabor, 031 524 111) 

 

 

 

 

Nedelja, 25. avgust, ob 8. uri  

 

 
 

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 

031 766 533) 

 »Če verjamete, da zmorete, ali če verjamete, da ne zmorete - v vsakem primeru imate prav.«  

               (Henry Ford) 

 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina 

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


