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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 

 
Spočitih glav, z nabitimi baterijami,  
pripravljeni na  septembrske izzive,  
ponovno med vami. 
 

Upamo, da ste tudi sami polni lepih 
dopustniških vtisov, pa kjerkoli ste že 
preživeli te počitnice. Verjamemo tudi, da 
ste postorili vrsto pomembnih opravil, 
preživeli dobršen del časa s svojimi 
najbližjimi, naredili kaj za svojo dušo in  
telo, prebrali kakšno dobro knjigo… 
Veseli bomo, če bo kakšna zanimiva 
zgodbica, anekdota, potopis ali kaj 
drugega priromalo tudi v naše uredništvo. 
Skratka, dolg čas vam zagotovo ni bilo. 
 

Preberite torej,  kaj se je dogajalo v 
avgustu,  o dogodkih, ki se nam obetajo 
in nudijo možnost aktivnega preživljanja 
prostega časa in še o čem.   
 

Če med napovedanimi dogodki kljub 
temu ne boste našli nič zase, pa ponovno 
obveščamo, da so na območju Občine 
vzpostavljene kar štiri e-točke (Lokal 
Zaka` pa ne kufe Tabor, Lokal Moj Caffe 
Kapla, Stara šola Loke, Kmetija 
Hribernik, Črni Vrh), ki vam omogočajo 
brezplačen dostop do svetovnega spleta. 

 

Tu pa – ni da ni in z lahkoto vsak ustrezno ponudbo prireditev in aktivnosti za preganjanje dolgega 
časa  najde si! 
 

S & T 

  

    aavvgguusstt  22001100  

 št. 

  8/VIII 
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Ponosen Šentjurčan 
 

Letošnji start v obiranje hmelja in približevanja 
konca šolskih počitnic je malce drugačen od 
običajnih v preteklih letih, ko sta dež in siva turoba 
napovedovala slovo od poletja. Jutranji sončni 
žarki vlivajo optimizem in dobro voljo ob rojstvu 
lepega dneva in že drvim službenim obveznostim 
proti Celju. A, glej ga, šmenta, že ob vstopu na 
avtocesto se pojavi megla in turobnost, ki se 
razprostira vse do Celja. Ob jutranji kavici mi 
sodelavci ne morejo verjeti, da je pri nas zjutraj 
sonce, razen tistih, ki tudi živijo v zaledju Krvavice 
in tudi ponosno povedo, da prihajajo iz Tabora – iz 
Šentjurja. Ob vračanju domov se jutranji občutki 
ponovijo, saj me najprej iz zavetja severnega 
pobočja zasavskih hribov pozdravi cerkvica Sv. 
Miklavža in božajoča višinska polja in  
travniki Štajnarjeve domačije. Iz radijskega 
sprejemnika se zasliši melodija našega priznanega 
ansambla »V Tabor nazaj« in noga nehote malce 
bolj pritisne na plin, saj oko že išče čudovito 
veduto Ojstriške vasi z zvonikom Sv. Jurija ter 
Krvavico in Čemšeniško planino za kuliso v 
ozadju. Skrbno negovana usmerjevalna gredica 
turističnega društva pri križišču Pihlbirt nakazuje 
vsa naša naselja, na desni strani regionalne ceste pa 
se ponosno razprostira Kapla, ki si ne pusti vzeti 
primata najbolj sončnega področja v našem 
Taboru. Dejansko se po tej zložni ravnini sprehaja 
sonce od jutra do večera. Ko zavijem z glavne 
ceste, se na zahodu pred očmi izriše silhueta: od 
spokojnega Pondorja preko raztegnjenih grbin 
Črnega Vrha in Kozice do mogočne Čemšeniške 
planine, ki v svojih nedrjih drži naš, kot mu tudi 
pravimo, Taborski Triglav – Krvavico. S 
Škrabarjevim hribom se moj horizont zaokroži s 
čudovitim občutkom, da sem spet doma. Le dolina 
Lok se sramežljivo skriva in te vabi v svoj objem, 
da si na koncu zapolniš duševne praznine, če jo je 
še kaj ostalo. Če te ta dolina zvabi do konca, ti 
postane takoj jasno, zakaj so si Ojstrico pred več 
stoletji za svoje domovanje izbrali tudi Grofje 
Celjski.  
 

Pa še nekaj se je ta teden zgodilo, kar me je 
navdajalo s ponosom, da sem Šentjurčan. Bil sem 
na otvoritvi obnovljenega Friderikovega stolpa na 
Celjskem gradu in pogovori so stekli tudi v smeri 
povezav in obnovitvi ruševin našega gradu v 
Ojstrici.  
 

In zakaj vse to pišem, večini vam, spoštovane 
Šentjurčanke in Šentjurčani, ki ste tu rojeni in vse 
te lepote poznate? Ali jih res? Želim namreč 

povedati, da je toliko lepih stvari, ki bi morale 
imeti večji vpliv naša vsakodnevna ravnanja in 
poglede v prihodnost. Naj nas ne zavedejo 
bombastično in pesimistično objavljene naslovnice 
vsakodnevnih medijev. Včasih se sprašujem, če 
niso vsi naši novinarji prišli iz mučilnic, saj redko 
objavljajo vesele in srečne dogodke, bombastično 
pa vsako nesrečo in pesimistične napovedi. Vmes 
pa je resnično veliko neumnosti in 
protislovenskega delovanja, ki gre mirno mimo. Če 
samo omenim poskuse časovnega omejevanja 
predvajanja slovenske glasbe na radijskih valovih. 
Zaradi tega bi morali slovenski novinarji zagnati 
vik in krik, vendar je le naš kleni Slovenec 
skladatelj Mojmir Sepe zagrozil, da bo v tem 
primeru vrnil državno odlikovanje. Da ne bom 
samo kritičen in morda krivičen do novinarjev, 
želim opozoriti, da je tudi v naših domačih logih 
opaziti poskuse zgolj kritiziranja in omaloževanja 
vsega storjenega, kar pa zbledi ob akcijah, ki 
ponovno potrjujejo, da je ponos biti Šentjurčan. 
 

Osebno sem prisostvoval junaškemu boju 
taborskih gasilcev z ognjem na Bergantovi 
domačiji, kjer so rešili stanovanjsko hišo pred 
ognjenimi zublji. Strašljive so fotografije požara, 
ki ga je zanetila strela in so naslednje dni obšle vse 
slovenske medije. Naši skromni gasilci in njihovi 
kolegi iz sosednjih prostovoljnih gasilskih društev 
pa so ob analizi gasilski akcije zgolj skomignili z 
rameni, češ, saj to je naša dolžnost.  
 

In da ni res, da se v naši deželi nič ne splača, so 
dokazali na domačiji Weiss v soteski Konjščice, 
kjer so odprli kmečki turizem s prenočišči. Tudi 
zaradi njih sem ponosen, saj se je naša občina 
pridružila redkim občinam v Spodnji Savinjski 
dolini, ki ima takšno turistično ponudbo.  
 

Bodimo ponosni, da smo Šentjurčani in tako 
ravnajmo tudi v času, ko potekajo lokalne volitve. 
Bodimo strpni in si prizadevajmo razložiti svoj 
možni doprinos k razvoju naše občine in blaginje 
občank in občanov v prihodnje na spoštljiv in 
korekten način. Verjemite, da uspešne kariere 
nihče ni zgradil na prikazovanju slabosti drugih, 
temveč le na lastnih dosežkih, tako osebnih kot 
širše skupnosti.  
 

Pa še ena malenkost, da ne bo pomote. Ker sem v 
današnjem prispevku velikokrat uporabljal star 
naziv za prebivalce Tabora in bi mi morda kdo 
želel povedati, da kot priseljeni občan vendarle 
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nisem Šentjurčan, moram povedati, da je v mojem 
rojstnem listu vpisana občina rojstva – Šentjur. 
 

Spoštovane Šentjurčanke in Šentjurčani, želim vam 
bogate letine letošnje jeseni, učencem in dijakom 
ter študentom uspešen start v novo šolsko leto, 
predvsem pa našim najmlajšim v vrtcu in osnovni 
šoli varne poti domov in z doma. Pa ne pozabimo, 

da letošnji prvošolčki vstopajo v osnovno šolo kot 
prva generacija ponovne uvedbe popolne osnovne 
šole, ki bo polno zaživela meseca februarja leta 
2011 in jo je Šentjur izgubil daljnega leta 1967. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________

 

 
Objava člankov v občinskem glasilu 

 
Občinsko glasilo »Novice izpod Krvavice« so 
namenjene obveščanju občanov in ostalih o 
aktualnih dogodkih v lokalni skupnosti, ki ga 
gospodinjstva Občine Tabor brezplačno prejemajo 
na dom enkrat mesečno. 
 

»Novice« so medij, kjer na enega izmed krajevno 
običajnih načinov (ostala dva sta oglasna deska in 
spletna stran občine) objavljamo sprejete odloke, 
pravilnike, sklepe, aktualne razpise in druge 
pomembne akte s področja delovanja lokalne 
skupnosti. 
 

Glasilo nima statusa »uradnega glasila«, kar 
pomeni, da je potrebno nekatere zgoraj navedene 
vsebine na osnovi zakonskih določil objaviti tudi v 
Uradnem listu RS. 
 

V glasilu poleg uradnih vsebin objavljamo tudi 
prispevke, ki se nanašajo na delovanje zavodov, 
društev in ostalih organizacij. 
 

Prostor namenjamo tudi prispevkom občanov, ki 
nam lahko posredujejo pisne in slikovne vsebine, 
ki jih z velikim veseljem tudi objavljamo. 
 

Nikakor pa občinsko glasilo ni namenjeno 
objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor 
koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali 
institucije, zato bodo pri oblikovanju glasila 
tovrstni prispevki izločeni. 
 

Naš trud bo še naprej usmerjen k učinkovitemu 
obveščanju občanov. 

         Uredništvo 

1. šolski dan in  
varnost udeležencev v prometu 

 

Prvi september je tik pred vrati, zato v ta namen 
potekajo še zadnje organizacijske  aktivnosti v 
zvezi z zagotavljanjem varne poti v vrtec Tabor in 
POŠ Tabor. 
 

Posebna pozornost naj velja prvošolčkom-
začetnikom, ki prvič stopajo na šolske poti in zato 
še ne poznajo vseh nevarnosti v prometu. Pa tudi 
ostali učenci, ki se razposajeni vračajo s počitnic, 
naj skupaj s starši ponovijo prometna pravila! 
 

Občina bo zagotovila dovolj odsevnikov in 
rumenih rutic za mlade nadobudneže, ki vstopajo v 
prvi razred osnovne šole ter poskrbela za ustrezne 
označevalne table šolskih poti. Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor je 
pregledal šolske poti in preučil prometno situacijo 
v šolskem okolišu. Talne označbe so urejene, nov 
prometni režim v okolici vrtca in šole je 
dogovorjen. Šolski avtobusi in kombiji bodo zaradi 
gradnje prizidka k obstoječi šoli in v izogib gneči 
odslej ustavljali na parkirišču ob igrišču. 
 

Za varnost in ustrezna navodila voznikom in 
drugim udeležencem cestnega prometa bodo poleg 
policistov poskrbeli tudi lokalni prostovoljci ter 
člani Združenja šoferjev in avtomehanikov, zato 
prosimo, da jih dosledno upoštevate, predvsem pa 
bodite strpni, pozorni in varni udeleženci v 
prometu! 
 

Saša Zidanšek Obreza 
______________________________________________________________________________________ 

 
LOKALNE VOLITVE 2010 

 
Na letošnjih lokalnih volitvah bodo občani Občine Tabor župana in člane občinskega sveta volili na štirih 
voliščih, vključno z voliščem, namenjenim za predčasne volitve. 
 

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je stanje števila volivcev oz. volilnih upravičencev na dan 
9.8.2010 v Občini Tabor 1.297, in sicer: v 1. volilni enoti (Tabor): 312, v 2. volilni enoti (Ojstriška vas): 228, 
v 3. volilni enoti (Kapla): 224, v 4. volilni enoti (Pondor) 127, v 5. volilni enoti (Miklavž): 141, v 6. volilni 
enoti (Loke): 128 in v 7. volilni enoti (Črni Vrh): 137.  
Redne lokalne volitve se bodo odvijale na dan 10.10.2010, od 7.00 do 19.00, predčasne volitve pa bodo po 
sklepu OVK potekale na dan 6.10.2010, od 9.00 do 19.00 v sejni sobi Občine Tabor. 
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V zvezi z lokalnimi volitvami 2010 in skladno z zakonodajo so bili do sedaj sprejeti naslednji sklepi: 
 

Obvestilo o nameščanju plakatov v času volilne kampanje 
 

Občina Tabor ponuja organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinske svete in volitve županov (Ur. l. 
RS št. 60/2010) v skladu z 8. členom Zakona o volilni kampanji (Ur. l. RS št. 41/2007, 103/2007, 105/2008- 
Odl.US) brezplačna plakatna mesta pod naslednjimi pogoji: 
 

1. Na območju Občine Tabor je na voljo 7 uradnih plakatnih mest. V primeru pomanjkanja prostora je ob 
plakatnih mestih dovoljena postavitev panojev. 

2. Organizatorji, ki vodijo volilno kampanjo za politične stranke, posamezni neodvisni kandidati ali 
skupine volivcev, imajo možnost plakatirati brezplačno, na vsakem od plakatnih mest ter ob njih 
brezplačno postaviti en pano velikosti 70 cm x 100 cm.  Na vsakem plakatnem mestu je možnost največ 
enega plakata ene stranke v velikosti 50 cm x 70 cm in dovoljeno plakatiranje samo tistih plakatov, ki 
imajo žig Občine Tabor.  

3. Za plakate, večje od navedene velikosti, 50 cm x 70 cm, Občina Tabor zaradi omejenosti velikosti 
uradnih plakatnih mest, ne more zagotoviti, da bodo popolnoma vidni. Vrstni red plakatiranja plakatov 
na posameznem uradnem plakatnem mestu je odvisen od načela »prvi – prvo mesto, drugi – drugo 
mesto, …«. Ko je plakatno mesto zasedeno, se na to plakatno mesto ne more več plakatirati. 

4. Organizator volilne kampanje sam poskrbi za plakatiranje in odstranjevanje plakatov in najkasneje v 15 
dneh po dnevu glasovanja sam odstrani vse plakate in druga propagandna sporočila.  

5. Za uničenje plakatov občina ne odgovarja. Uničene plakate bo občina odstranjevala sproti. Šteje se, da je 
plakat uničen, ko je zaradi vremenskih neprilik in človeškega faktorja izgubil prvotno obliko (porisani 
plakati, strgani plakati, …). 

6. Nameščanje plakatov in postavitev panojev na neuradnih mestih je dovoljeno samo po predhodni 
pridobitvi soglasja lastnika objekta ali zemljišča, kjer se plakat namešča.   

                                             ŽUPAN 
                                  Vilko Jazbinšek, l.r.     

_______________________________________________________________________________________ 
 

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in 15. člena 
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 28. redni seji, dne 07.07. 
2010 sprejel 

S K L E P  
o imenovanju občinske volilne komisije 

1. člen 
Občinsko volilno komisijo Občine Tabor sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.  
 

V Občinsko volilno komisijo Občine Tabor se imenujejo:  
1. predsednica: Katarina Bandel, Kapla 53, 3304 Tabor, 
2. namestnik predsednice: Jurij Strouhal, Tabor 43 a, 3304 Tabor,  
3. član: Ivan Podbregar, Ojstriška vas 47, 3304 Tabor,  
4. namestnik člana: Milan Sirše, Tabor 41, 3304 Tabor,  
5. članica: Marica Miklavc, Pondor 9, 3304 Tabor,  
6. namestnica članice: Tjaša Pungartnik, Tabor 3 a, 3304 Tabor,  
7. član: Viktor Urankar, Ojstriška vas 36, 3304 Tabor,  
8. namestnik člana: Stanislav Petrič, Tabor 23 a, 3304 Tabor. 
 

2. člen 
Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
 

3. člen 
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Št. 041-01/2010 
Tabor, 16.8.2010                                                                                                   ŽUPAN 
                                                                                                                       Vilko Jazbinšek, l.r.                                             
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Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08) 
in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 in 51/2010) je Občinski svet Občine Tabor na 
28. redni seji dne 7. julija 2010 sprejel 
 

S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tabor 

 
I. 

S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve članov 
občinskega sveta in župana v Občini Tabor. 
 

II. 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini.  
 

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na 
tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. 
 

III. 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za 
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni 
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču. 
 

IV. 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma 
kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so 
glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljeni glas.  
 

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do 
povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu. 
 

V. 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na 
njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Tabor v roku 30 dni po predložitvi 
poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in Računskemu sodišču. 
 

VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št.:0320/2010 
Tabor, 7. 7. 2010                             
 

ŽUPAN  
Vilko Jazbinšek, l.r. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Na osnovi 39. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07 ZLV UPB3 in 45/08) in na predlog 
Občinske uprave z dne 18.8.2010, je Občinska volilna komisija sprejela naslednji 

S K L E P 
o imenovanju tajnice in namestnice tajnice  

Občinske volilne komisije občine Tabor 
 

1. 
Za tajnico Občinske volilne komisije Občine Tabor, za izvedbo Lokalnih volitev 2010, se imenuje Saša 
Zidanšek Obreza, rojena 18.6.1971, stanujoča Čopova 5, 3310 Žalec, po poklicu univerzitetna diplomirana 
ekonomistka. 
 

2. 
Za namestnico tajnice Občinske volilne komisije Občine Tabor, za izvedbo Lokalnih volitev 2010, se 
imenuje Lilijana Štor Krebs, rojena 31.7.1974, stanujoča Pongrac 5 a, 3302 Griže, po poklicu diplomirani 
organizator menedžer. 
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3. 
Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi na krajevno običajen način na oglasni deski in na uradni spletni 
strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si . 
 

Številka: 041-01/2010-1/2 
Tabor, 18.8.2010 

                          PREDSEDNICA 
           OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
                        Katarina Bandel, l.r. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Volilna komisija Občine Tabor je na podlagi 3. točke 41. in 76. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07 
ZLV UPB3 in 45/08) in 18. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Ur.l. RS, št. 51/07-ZEVP1-UPB1) ter na podlagi 
Razpisa rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov (Ur.l. RS, št. 60/2010), ki bodo v nedeljo, dne 10. 
oktobra 2010, sprejela 

S K L E P 
o določitvi volišč za izvedbo volitev v občinski svet in volitev župana  

občine Tabor 
 

1. 
Za izvedbo volitev se določijo volišča, ki obsegajo območja naselij: Črni Vrh, Kapla, Loke, Miklavž, 
Ojstriška vas, Pondor, Tabor. 
 

2. 
Volišča so določena z nazivi, kot je določeno za izvedbo lokalnih volitev v letu 2006. 
 

3. 
Pregled volišč in določitev območij volišč z navedbo naselij je sestavni del tega sklepa. 
 

4. 
Za predčasno glasovanje se določi volišče na sedežu Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
Za glasovanje invalidov se določi volišče v Domu krajanov Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor. 
 
Številka: 041-01/2010-1/3 
Tabor, 18.08.2010 
 

                          PREDSEDNICA 
            OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
                        Katarina Bandel, l.r. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
VOLIŠČA OBČINE TABOR 

določena s sklepom Občinske volilne komisije z dne 18. 8. 2010 
 

Številka 
volišča 

Volišče Prostorski 
okoliš 

Naselje 
 Hišne številke 

V
ol

iln
a 

en
ot

a

184001 DOM  
KRAJANOV 

0001 TABOR (007) 1  2  2A  3  3A  5  5A  5B   6  6A  7 10A  11   12  12A 12G 
13  14  18  54  55 56  58  59   60 

1 

  0002 TABOR (007) 4   8  9  10  12B  12C  12Č  12D  12E  12F  15  16  16A  17  
17B  18E  19  20  21  21A  21B  21C  22  22A  23  23A  24  
25  27  28   29  30  31  32  33  34  35  36  37  39  39A  40  
41  41A  42   43  43A  44   45   45A 45B  45C  45D  46  47  
48   49   51   51A  51B  51C  51D  51E  52   53   53A  53B  
53C  56A  56B  57   57A  57B  58A  61   62   63   64   65  
66   70  71   77   78  100  101  102  103  104  105  106  107  
108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  
120  121  122  123 124  125  126  127  128  129  130  131  
150  152  153  154  155  156  158  160  161   

1 

  0003 OJSTRIŠKA 
VAS (005) 

1   2   3   4   4A   4B  4C  5   6   7   8  9   10   11  12  12A  
13  14  15  16  17  18  18A  19   20  20A  21 22  23   24  25   

2 
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26  27  28   29   30  31  32  33  34  34A  34B  34C  35  35A  
35B 35C 35D  36  36B  36C  36D  37  38   38A  40   41   
41A  42  43  44  45  46  46A  46B  47   48   49   50   50B  
51 52  54   55   56  57  58  59  60  61   

  0007 ČRNI VRH 
(001) 

19  20  22  23  24  25  25A  25B 26  27 28   29 30 31  34  35  
36  37 38 39 39A  40 41   42  44  45  47 48 48A  48B  49 
49A  50   50A  51  52  

7 

  0012 MIKLAVŽ 
PRI 
TABORU 
(004) 

1  2  3  4  6  7  7A   8  8A  9  10 11 12  13   14  15  16  17 18  
18B 19 19A 19B  20  21   22  23  23A  24  25  26  27  28  

5 

  0015 MIKLAVŽ 
PRI 
TABORU 
(004) 

5 5 

  0016 MIKLAVŽ 
PRI 
TABORU 
(004) 

20 A 5 

184002 GASILSKI DOM 
KAPLA 

0004 KAPLA (002) 1  2  3   4   4A  4B  4C  5   6   7   8   9   9A  10  11  12   13  
14  15  16  16A 16C 17 17A  17B  18   19  20  21  21A 22  
22A  23   24  25  25A  26  27  34  37  37A 46  46A  48  49  
50  52 

3 

  0005 KAPLA (002) 28  29  29A 30  31 32  35  36 36A 38 39 40  41  42  43  44  
45  45A  51  51A  53   54 55  55A  56  56A  56B  57  58  59  
59A  60   61   62   63   63A  64   65   66   

3 

  0006 PONDOR 
(006) 

1  2  2A  3  4  4A  5   6  6A  7  7A  8  9   9A   9B  10  10A  
11  11A 12  13  14  15 16  17   18  19  19A  20  20A  20B  
21  22  23  23A  23B  24  24A  25  26  27  27A  28  29  29A  
30  30A  30B  31  32  33  34  35  36  

4 

184003 GASILSKI DOM 
LOKE 

0008 ČRNI VRH 
(001) 

1  2   2B  3   4   5   6   7  8  9 10 11 12  13   13B 14 15 16 17  
18  32  32A 33  33A  33B  

7 

  0009 LOKE (003) 35  6 
  0010 LOKE (003) 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 12A 13  14   15  16  17 18 

19  20  21 22  23  24 24A  25   26  27  28  29  30  31  32  
33  34  36 37 38   38A  39  40  41  42  43  44  45  46  47 

6 

  0011 MIKLAVŽ 
PRI 
TABORU 
(004) 

29  30  31  31A  32  33  34  35  37  38  5 

  0013 MIKLAVŽ 
PRI 
TABORU 
(004) 

36  39  40  41 41A 42  43 44 45 46 47 47A  48  49  49A  
49B  50  51  52  53  54  56  57   58  59  60  61 62  63  64  65

5 

  0014 MIKLAVŽ 
PRI 
TABORU 
(004) 

66  67  68  69    5 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Občinska volilna komisija Občine Tabor na konstitutivni seji dne 18.8.2010, sprejela 

UGOTOVITVENI SKLEP 
o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature za župana in za 

člane občinskega sveta občine Tabor 
 

1. 
Kadar določa kandidata za župana Občine Tabor skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče na območju 
Občine Tabor, je potrebno število podpisov najmanj 15 volivcev. 
 
 
 

2. 
Kadar določa kandidate za člane Občinskega sveta Občine Tabor v posamezni volilni enoti skupina volivcev, 
ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Tabor, je potrebno število podpisov najmanj 15  volivcev za 
posameznega kandidata. 
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3. 
Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi na krajevno običajen način na oglasni deski in na uradni spletni 
strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si . 
 

Številka: 041-01/2010-1/5
Tabor, 18.8.2010 

                          PREDSEDNICA 
            OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
                        Katarina Bandel, l.r. 

 
Pripravila: Saša Zidanšek Obreza 

________________________________________________________________________________________________ 
 

O B I S K A L A    N A S    J E 
 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod otročkov:  
 

• 25. julija se je v porodnišnici Celje rodil 3.330 g težek in 50 cm velik deček TEVŽ, staršema 
Anji in Dejanu Mlakarju iz Tabora, 
 

• 7. avgusta se je v porodnišnici Celje rodila 2.810 g težka in 48 cm velika deklica LIDIJA, 
staršema Simoni Jelen in Petru Zaberložniku iz  Miklavža pri Taboru, 

 

• 10. avgusta se je v porodnišnici Celje rodil 3.810 g težek in  54 cm velik deček TEVŽ, staršema 
Silvi in Matjažu Gosaku iz Ojstriške vasi, 
 

• 18. avgusta se je v porodnišnici Celje rodil 4.180 g težki in 52 cm velik deček MARK, staršema 
Aniti in Sandiju Miklaužiču iz Tabora. 

 

 

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
________________________________________________________________________________

 
 
MALO DETECE 
  
Včeraj sem pa babica postala. 
Mala štručka na svet je prijokala. 
Veseli smo zelo, 
naš rod še dolgo živel bo. 
  

Mamica in očka ponosna sta, 
svojega otročička ljubita. 
Življenje sta mu dala, 
da vedno srečna bi ostala. 
  

Bratec postrani gleda, 
ljubosumje ga razjeda. 
Čez nekaj dni vse se uredi, 

potrebuje dosti pozornosti. 
Mamica k sebi malčka je privila, 
ter ga potolažila, 
da zaspančkal je sladko, 
nebogljeno detece mlado. 

                             Vanki 
_________________________________________ 
 
Ne glej me z nasmejanimi očmi!! 
Ne glej me, ko veš, 
da zopet bom pri tebi! 
 

Odvrni pogled, 
izruj mi srce, 
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A ne glej me!! 
 

Obrnem se v stran, 
a tvoj pogled 
prebada telo!! 
 

Kam naj se skrijem?? 
Naj grem v gorê? 
Naj se potopim v morje? 
Imej srce, a truplo – pusti!! 
 

                                             TKSm 
_________________________________________ 
 
Kako sem lahko ostal 
v najinih trenutkih sreče  
brez tebe? 
 

Kako si s svojimi črnimi lasmi 
spolzela skozi moje ljubeče roke? 
 

Kako sem premagal strah  
Pred tvojimi prividi? 
Kako? 
 

Kako sem užival v tvojem nasmehu! 
Kako rad sem gledal črne bôre! 
 

Spomini in srce te gledajo in čutijo… 
Na – daljavo! 

TKSm 
_________________________________________ 

 

Rodeo – po naše! 
 
Kliče me prijatelj, če imam kaj časa. Ni problema, 
za prijatelje si je potrebno vedno vzeti čas!! Prišel 
je ob dogovorjeni uri, hitro spijeva vsak svojo 
pijačo in se odpeljeva proti njegovemu domu! 
Nisem ga vprašal, kaj bova delala.  
 

Prideva k njemu domov, usede se za mizo in mi 
pove, da se je telička, ki je bila prejšnji dan na paši, 
izgubila! Ni je ne v hlevu, ni je na pašniku, pa tudi 
v dnevni sobi je ni (tudi v omaro je pogledal). Kaj 
sedaj? Gremo iskati teličko! Približno 120 kg, 
rjavo-bela, podobna kravi!  
 

Trije smo bili, vsak je šel na svojo stran – v smeri, 
kjer so jo nazadnje videli! Grem po nekemu grabnu 
- nič! Grem na nasprotno stran v hrib - nič! 
Mračilo se je že, odpravim se proti domačiji in 
zanimivo, vsi smo se vrnili v isti minuti, na isto 
mestu! Nič! Teličke ni!! Malo pojemo domače 
dobrote, kozarček in domov! 
 

Drugi dan – telefon zvoni! »Pridem po tebe,« mi 
pove prijatelj, pri katerem sem prejšnji dan iskal 
teličko! Pomagal sem mu pri prestavljanju 
kmetijske mehanizacije, potem pa zazvoni telefon! 
Kliče ga prijatelj, naj pride po teličko!! Kaj?? Dva 
dni smo jo iskali, ona pa se pase za potokom! 
Hrane je imela dovolj, domotožja nobenega! 
 

Hitro se usedeva v avto, greva čez leseni most in – 
telička je na paši! Vrvi so pripravljene, po levi 
strani jo želim »prignati« nazaj, pa mi uide! Grem 
s tekaškimi koraki še bolj levo, ona pa v potok! 
Hvala bogu, da sva bila obuta v škornje! Ona me 
gleda, jaz jo gledam, samo bolj boječe! Zavpijem, 
telička se obrne v zanko, ki jo je imel prijatelj že 
pripravljeno!  
 

V tem času, ko smo imeli vodno reševanje, pa sta 
že prišla prijatelja s prikolico in smo jo z 
združenimi močmi pripeljali v domači hlev! 
Spili smo en štefan vina (šofer ni pil, sem jaz 
namesto njega) in smo se nasmejali – rodeu po 
domače!!! 
 

TKSm 

 

 
Lovsko strelsko tekmovanje za  
prehodni pokal Občine Tabor 

 

Med tradicionalne prireditve v občini Tabor sodi 
tudi lovsko strelsko tekmovanje, ki se odvija vsako 
prvo nedeljo v mesecu avgustu. Prijetno okolje, 
pregovorno gostoljubje domačinov ter prelep 
pogled na Spodnjo Savinjsko dolino vsako leto 
privabi številne tekmovalce in gledalce. Letos se je 
tekmovanja udeležilo 14 ekip oziroma 64 
tekmovalcev iz  bližnje in daljne okolice. Pomerili 
so se v treh disciplinah, in sicer v streljanju na 
glinaste golobe, tarčo srnjaka in tarčo bežečega 
merjasca. Tekmovanje je pod budnim očesom 
sodnikov in članov lovske družine Tabor potekalo 
varno in tekoče. Za rahel dvig krvnega tlaka pri 
organizatorjih je poskrbela frača za glinaste 

golobe, ki je s svojo muhavostjo dokazovala, da je 
svoje najlepše čase že doživela. Širok spekter znanj 
članov naše lovske družine se je tudi tokrat izkazal 
in tekmovanje smo uspešno in varno izpeljali do 
konca. 
 

Med posamezniki so bili doseženi naslednji 
rezultati: 
 

      1.    Marjan Sadek, LD Oplotnica, 
2. Dušan Urankar, LD Braslovče, 

      3.    Mišo Horjak, LD Rečica pri Laškem. 
 

Ekipe pa so se razvrstile po naslednjem vrstnem 
redu: 
 

1. LD Oplotnica, 
2. LD Tabor, 
3. LD Braslovče. 
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Ob  koncu tekmovanja so najboljši posamezniki in 
ekipe prejeli pokale in praktične nagrade, ki jih je 
podelil župan občine Tabor, g. Vilko Jazbinšek. 
Prijetno nedeljsko popoldne se je nadaljevalo ob 
glasbi in druženju. Za popestritev in okrepčilo smo 
skrbeli domači lovci, ki smo poleg okusnega 
srnjakovega golaža in čevapčičev pripravili tudi 
bogat srečelov s številnimi dobitki, od semenske 
koruze do sončnih očal. Tradicionalno prireditev je 
spremljalo tudi tradicionalno lepo vreme in ko se je 
topel večer prelevil v noč, smo pod sojem poletni 
zvezd, polni dobrih vtisov, lovsko kočo zapuščali  
utrujeni in zadovoljni. 
 
 

  
 
 

Janez Černec  
_________________________________________    
 
 

Rok Kokovnik državni prvak  
v kickboxingu 

 
V mesecu marcu in aprilu se je odvijalo državno 
prvenstvo v kickboxingu za kadete, mladince in 
člane. Za prvenstvo so šteli trije turnirji. V 
mladinski kategoriji do 79 kg je tekmoval tudi Rok 
Kokovnik. V Ormožu in Murski Soboti je osvojil 
prvo mesto. 3. turnir, oziroma finale pa je potekalo 
maja v Postojni, kjer je prav tako osvojil prvo 
mesto, ter tako s tremi prvimi mesti osvojil 
absolutni naslov državnega prvaka v svoji 
kategoriji. 
 

Na povabilo selektorja državne reprezentance, se 
bo Rok konec meseca septembra udeležil 
kadetskega in mladinskega svetovnega prvenstva, 
ki bo potekalo v Beogradu. Pred tem pa ga še 
čakajo obvezne priprave, ki jih bo reprezentanca 
opravila na Rogli. Roku želimo čim boljši športni 
uspeh in da bi našo majhno občino ponesel v svet. 
 

 
 

Viki Urankar 
_________________________________________ 

 
 

Srečanje v Ojstriški vasi 
 

Agrarna skupnost Ojstriška vas je sklenila, da svoj 
dohodek od letnega poseka v gozdu, ki ga opravlja, 
uporabi za srečanje vseh vaščanov Ojstriške vasi. 
Bila je sobota, 7. avgusta 2010, ko smo se zbrali 
vaščani Ojstriške vasi pod obnovljenim Cukalovim 
kozolcem v neposredni bližini našega gozda, da se 
srečamo, pogovorimo in poveselimo ob dobrotah, 
ki smo jih pripravili s pomočjo naših kuharjev in 
gospodinj. 
  
 

 
 

Presenečeni smo bili nad pozitivnim odzivom 
vaščanov, kajti Ojstriška vas velja za nepovezano 
in razdvojeno vas. Preživeli smo lepo sobotno 
popoldne ob zvokih vaških harmonikarjev in 
kulinaričnih dobrotah. Po končanem srečanju smo 
sklenili, da se moramo prihodnje leto zopet zbrati v 
popolnem številu v zadovoljstvo naše skupnosti. 
 

Odbor Agrarne skupnosti Ojstriška vas 
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Dragi starši! 
 

Počitnice se bližajo koncu in 1. septembra 2010 
se bo znova pričel pouk. Da bi bili prvi dnevi čim 
bolj sproščeni, smo vam pripravili nekaj 
informacij. 
 

     V šolskem letu 2010/11 bomo na 
podružnični šoli v Taboru pričeli s poukom ob 
8.15. Razporeditev ur    pouka bodo dobili 
učenci prvi dan pouka. 
 Prvi dan bo pouk trajal od 8.15 do 12. 

ure. Takoj po končanem pouku bodo 
organizirani prevozi domov. 
 Vozni red in relacije šolskih prevozov bodo 

učenci prejeli prve dni pouka. 
 

Branko Šketa,  
vodja POŠ Tabor 

_______________________________________ 
 

Knjižne novosti 
 
 

Knjige za otroke in mladino 
 

Meadows, Daisy: Manja, ametistna vila – 
pridruži se kristalnim vilam. 
 

Bush, Wilhelm: Picko in Packo – knjiga v verzih 
o potegavščinah dveh porednih fantkov. Busheve 
ilustracije mnogi štejejo za predhodnice stripa. 
 

Parker, Steve: zbirka Kako deluje? 
Energija in moč – spoznaj kako delujejo 
energetski sistemi, ki nas oskrbujejo z energijo; 
od sončnih celic do hidroelektrarn. 
Zračna plovila – razišči, kako deluje notranjost 
petnajstih zračnih plovil, od prvih preprostih 
letalnih naprav do bombnikov.  
Cestna vozila - odkrij, kako delujejo cestna vozila, 
od gorskega kolesa do dirkalnega avtomobila. 
 

Graham, Jan: zbirka Iznajdbe in izumi – izjemne 
fotografije dosežkov, preproste razlage zahtevnih 
pojmov, bogastvo zanimivih dejstev o 
komunikacijah, transportu, znanosti in tehnologiji. 
 

Jennings, Terry: zbirka Mladi raziskovalec – 
mladi raziskovalci narave se naučijo odkrivati sledi 
in tajna skrivališča. Opremljeni s podatki, sijajnimi 
fotografijami in praktičnimi dejavnostmi, lahko 
spoznajo različne ptice, rastline, male živali in 
sesalce, ki živijo v bližini. 
 

Voglar, Mira: Kahlica bahlica – prikupna knjiga 
glasbenih pravljic, pesmi in bib, ki na zgoščenki 
oživijo z otroškimi glasovi ob interpretaciji 
izvrstne Štefke Drolc. 
 

Knjige za odrasle 
Cox, Greg: Lovec na glave in Nevada Rose – 

kriminalna romana po uspešni televizijski seriji 
CSI:Crime scene investigation. 
 

Morrison, Toni: Milost – pripoved o deklici – 
sužnji Florens z rokami sužnje in stopali 
portugalske dame, ki išče prav to, kar si želi tudi 
vsak svoboden človek: pripadnost, stalnost in 
ljubezen… 
 

Holzer, Sepp: Holzerjeva permakultura – 
praktični nasveti za vrtnarstvo, sadjarstvo in 
kmetijstvo. 

Renata Novak 
________________________________________ 

 
Najin dan najlepših sanj, 

31. julij 2010 
 

 
 
Odbilo je poldne in ženin se je pripeljal po svojo 
nevesto.  
 

Čeprav se je zadnja julijska sobota prebujala v 
kisel in deževen dan - kar menda sploh ni slabo - 
so nas popoldne vseeno spremljali vroči poletni 
žarki, ki so bili polni smeha in solz. 
 

Odpeljali smo se od doma in še preden smo zavili 
na cesto, so nas na poti ustavili »šrangarji«, ki so 
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dan pred dnevom poroke postavili slavolok, 
naslednji dan pa ga seveda uporabili za »šrango«, 
saj niso dovolili, da ženin odpelje nevesto brez 
odpustka. Odkupna cena je bila precej visoka. 
Ženin je moral pokazati veliko mero iznajdljivosti 
pri različnih kmečkih opravilih in vse zastavljene 
naloge je dobro opravil. Izkazalo se je, da nevesto 
odpelje, pa naj stane kolikor pač mora. Da pa smo 
se lahko odpeljali naprej, je bilo potrebno prežagati 
še smrekovo deblo, plačati preostanek in karavana 
avtomobilov se je v spremstvu gasilskega 
avtomobila pod vodometom loških gasilcev 
odpeljala proti gradu Vrbovec v Nazarje, kjer je bil 
civilni obred, dve uri kasneje pa še cerkveni obred 
v cerkvi Sv. Marije Nazaret.  
 

Zbralo se je veliko število svatov, med njimi tudi 
MePZ Tabor, ki je s svojim izborom pesmi še 
polepšal cerkveni del poroke, prav tako Margarete 

iz Polzele, ki so spremljale sv. mašo. Ob tej 
priložnosti se  jim zahvaljujeva, saj so nama s 
svojo prisotnostjo polepšali dan. Hvala tudi Slaviju 
Gržini – Gržina Catering za odlično izpeljan 
gostinski del doma in pred cerkvijo. Poročni žur se 
je nadaljeval pod šotorom na turistični kmetiji 
Dobrovc, kjer smo plesali do jutranjih ur ob zvokih 
ansambla Show band Klobuk. 
 

Na koncu se želiva zahvaliti vsem šrangarjem, da 
so izpeljali zadevo do konca in seveda dan prej 
podokničarjem, ki so malo pred polnočjo pod 
mojim oknom zapeli pesem Sijala srebrna je luna 
vso noč… ter me ganili do solz. Bilo je nepozabno. 
 

Hvala tudi staršem, pričama, sorodnikom in 
prijateljem, kajti zaradi vseh vas je najin dan res bil 
kot iz sanj. 

                 Nina in Damjan Lopan 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
torek, 21. september 2010, ob 18. uri 

pravljična ura 
Knjižnica Tabor, 

(Renata Novak, 03 703 20 92) 
 

 
sreda, 29. september 2010, ob 19. uri 

potopisno predavanje Žive Justinek: Filipini in Borneo 
društveni prostor v Domu krajanov Tabor 

(Knjižnica Tabor, Renata Novak, 03 703 20 92) 
 

 
 

 
KMEČKA TRŽNICA V TABORU, 

se bo odvijala 
v nedeljo, 26. septembra 2010, 

od 8. ure dalje, 
na parkirišču župnijske stavbe. 

                                             Vabi vas 
                                                                                                           Čebelarsko društvo Tabor. 

 

 Svet je velik oder: prideš, odigraš in odideš (Claudis). 
 

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. 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. 


