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POZDRAV UREDNIC IZPOD KRVAVICE 

 

Olimpijada pri kraju, medalje 
podeljene, zmagovalec osvojil prvo mesto brez 
prepovedanih substanc v krvi. Malo za šalo, 
malo zares. Za nami sta res debele dva meseca 
predvolilnih in volilnih opravil, pa najsi gre za 
delo občinske volilne komisije, političnih 
strank ali kandidatov. Strasti se bodo počasi 
pomirile, življenje se bo vrnilo v stare tirnice 
in delo bo potekalo naprej po začrtanih poteh, 
ki verjamemo, da so dobre. B.P., bi se lahko 
izrazili po medicinsko. Iz prve roke lahko 
povem, da je občinska volilna komisija skupaj 
z volilnimi odbori svoje delo opravila več kot 
odlično, se po potrebi kdaj pa kdaj posvetovala 
z državno volilno komisijo, rezultat pa so (med 
drugim) debeli trije "fascikli" pravilno, 
pregledno in zgledno urejene dokumentacije, 
ki se bo zapečatila in romala v arhiv najmanj 
za štiri leta, ko bo morda potrebno zopet malo 
pokukati vanjo, kot pomoč pri naslednjih 
volilnih opravilih. Ampak kje je še to! 
Ne glede na dogajanja v političnem lončku, pa 
je občinska uprava nemoteno grizla kisla 
jabolka projektov v teku in se pregrizla skozi 
administrativne in druge ovire, tako da se 
najpomembnejša projekta: kanalizacija in 
čistilna naprava končno kažeta na obzorju! 
Potreben je bil tudi akcijski pristop k sanaciji 

po zadnjem neurju in posledično k popisu 
škode, zaradi česar so trpeli nekateri drugi 
projekti. Upajmo, da nam bo jesen prizanesla 
in da se vremenske neprilike v tako hudi obliki 
ne bodo več ponavljale! 
 
Oktobrska številka Novic vam v nadaljevanju 
prinaša: postali smo Eko vrtec, kmetija Laznik 
odpira svoja vrata, dogodki v Knjižnici Tabor 
in branje za jesenske trenutke, začetni tečaj iz 
ekološkega kmetovanja, Društvo upokojencev 
vabi na martinovanje, Planinsko društvo Tabor 
vabi na domače koline… in še več v tej 
številki Novic! 
 

 
 

Toplota doma naj ogreje, dobra novica pa 
židano voljo zaseje! Ponovno se vidimo konec 
novembra, ko bo v zraku že čisto narahlo 
zadišalo po praznikih… 
 

Saša & Tatjana 
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Obveza zavezuje 
 
V imenu izvoljenih svetnikov Občinskega sveta Občine Tabor ter lastnem imenu izjavljam, da 
bomo sprejete obveze iz izvolitve za predstavnike vodenja naše lokalne skupnosti izvrševali 
odgovorno v dobrobit vseh občank in občanov ter skupnega premoženja Občine Tabor.  
 

Vilko Jazbinšek, župan 
  
________________________________________________________________________________

 
 
 
 

*********************************************** 
 ŽUPAN! 
 

ISKRENE ČESTITKE OB PONOVNI IZVOLITVI IN  VELIKO USPEHOV PRI 
NADALJNJEM VODENJU OBČINE! 

 
 

SODELAVCI OBČINSKE UPRAVE 
 

OBČINSKA UPRAVA ČESTITA TUDI NOVOIZVOLJENEMU OBČINSKEMU SVETU ! 
 

*********************************************** 

 
 

 
ŠTORKLJA NAS od 3. septembra do 22. oktobra NI OBISKALA.  
 
 

V primeru, da se pojavi, 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 
______________________________________________________________________________________ 

 
Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca 

 
 

Občinska uprava Občine Tabor obvešča vse 
starše in skrbnike, katerih otroci že obiskujejo 
vrtec oz. ga bodo v prihodnjem koledarskem 
letu, da je potrebno oddati VLOGO ZA 

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 
2011.  
 
Izpolnjene vloge: 
- obrazec »Vloga za znižano plačilo vrtca« 

(VRT/1) in z zahtevanimi prilogami in  
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- obrazec »Vloga za oprostitev plačila vrtca 
za drugega in nadaljnje otroke iz iste 
družine, ki so hkrati vključeni v vrtec«, če 
gre za tak primer,   

 
odda vlagatelj v sprejemni pisarni Občine 
Tabor v času poslovanja občine ali pošlje po 
pošti na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 
Tabor,  

praviloma do 15. novembra 2010. 
 

Vloga mora biti izpolnjena v skladu z navodili, 
ki so priložena obrazcu VRT/1. Obrazce lahko 
kupite v knjigarnah ali si jih natisnete s spletne 
strani: www.obcina-tabor.si . 

Saša Zidanšek Obreza 
_____________________________________ 

 
Počastitev dneva spomina na mrtve 

 
 

Predstavniki Občine Tabor bomo dan spomina 
na mrtve počastili 29. oktobra 2010 z obiskom 
naslednjih obeležij: 

1. grob častnega občana Maksimiljana Lesjaka 
na pokopališču v Žalcu ob 9.30, 
2. spominska plošča na Domu krajanov v 
Taboru ob 10. uri, 
3. spomenik NOB na pokopališču Tabor ob 
10.15, 
4. grob častnega občana Alojza Raka na 
pokopališču v Taboru ob 10.20, 
5. grob častnega občana Janka Kobaleta na 
pokopališču v Taboru 10.25, 
6. poklon vsem pokojnim občanom pri križu 
na pokopališču ob 10.30, 
7. spomenik padlim partizanom na Lepih 
Tratah ob 10.50, 
8. spomenik padlim partizanom na Presedlah 
ob 11.20, 
9. spomenik padlim sinovom pri domačiji 
Matko ob 12.15. 
 
Na obeležjih in grobovih se bo spominu 
pokojnih poklonil župan in prižgal svečo. 
 
                                                    Tatjana Kovče 

________________________________________________________________________________

 

 

Rezultati lokalnih volitev 2010 
 

 

1. VOLILNA UDELEŽBA 
10.10.2010 
prvi krog 

24.10.2010 
drugi krog 

Število volilnih upravičencev:  1.306 1.308 
Skupaj glasovalo po imeniku: 944 845 
Število oddanih glasov (za župane):  944 844 
Število neveljavnih glasov (za župane):  10 6 
Glasovalo s potrdilom (za župane): 0 0 
Volilna udeležba (skupaj): 72,28 % 64,60 % 

 
 
 
2.  REZULTATI VOLITEV ŽUPANOV - DRUGI KROG 
 
mesto kandidat predlagatelj št. glasov %  glasov 

1. 
VILKO 

JAZBINŠEK 
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 

458 54,65  

2. VIDA SLAKAN 
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA 

380 45,35  

 
 

kandidat je izvoljen   
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3.  REZULTATI VOLITEV ŽUPANOV - PRVI KROG 
 
mesto kandidat predlagatelj št. glasov %  glasov 

1. VILKO JAZBINŠEK 
 
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA  STRANKA 

 
375 

 
40,15  

2. VIDA  SLAKAN 
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA 246 26,34  

 
3.  

 
ANTON  GRŽINA 

 
SD - SOCIALNI DEMOKRATI 175 18,74  

 
4. 

 
LUDVIK MIKLAVC 

 
Jožica Kovač in skupina volivcev 91 9,74  

5. 
 
ANDREJ  NATEK 

 
LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 47 5,03  

 
kandidat gre v 2. krog   

 
 
 
4.  REZULTATI VOLITEV V OBČINSKI/MESTNI SVET - VOLILNA ENOTA 01 
 

mesto kandidat ime liste/predlagatelja št. glasov %  glasov 
1. ALI KHODARY LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 101 25,19  
2. IVAN LUKMAN SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 95 23,69  
3. JERNEJ LUKMAN SD - SOCIALNI DEMOKRATI 92 22,94  
4. DAVID GOJZNIKAR SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 31 7,73  

5. 
MARJETA RAK 
JEZERNIK 

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 28 6,98  

6. SAŠA SIRŠE 
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA 22 5,49  

7. 
IDA ATELŠEK 
PETRIČ 

SD - SOCIALNI DEMOKRATI 20 4,99  

8. GAŠPER JUHART 
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA 12 2,99  

 
 
5. REZULTATI VOLITEV V OBČINSKI/MESTNI SVET - VOLILNA ENOTA 02 
 

mesto kandidat ime liste/predlagatelja št. glasov %  glasov 

1. 
MARJANA 
PUSTOSLEMŠEK 

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 60 34,88  

2. ANA PODBREGAR SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 54 31,40  
3. DRAGO VRANIČ SD - SOCIALNI DEMOKRATI 46 26,74  

4. MATEJ CESTNIK 
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA 
LJUDSKA STRANKA 12 6,98  

 
 
6. REZULTATI VOLITEV V OBČINSKI/MESTNI SVET - VOLILNA ENOTA 03 
 

mesto kandidat ime liste/predlagatelja št. glasov %  glasov 
1. JANKO DRČA SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 80 53,69  

2. FRANCI SKOK 
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA 41 27,52  

3. BRANKO PETEK SD - SOCIALNI DEMOKRATI 28 18,79  
 
 
7. REZULTATI VOLITEV V OBČINSKI/MESTNI SVET - VOLILNA ENOTA 04 
 

mesto kandidat ime liste/predlagatelja št. glasov %  glasov 
1. ANTON GROBLER   SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 27 36,49  
2. MATEJ DEMŠAR LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 19 25,68  

3. TANJA JELEN 
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA 19 25,68  

4. MARIJA BEC SD - SOCIALNI DEMOKRATI 9 12,16  
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8. REZULTATI VOLITEV V OBČINSKI/MESTNI SVET - VOLILNA ENOTA 05 
 

mesto kandidat ime liste/predlagatelja št. glasov %  glasov 
1. mag. JOŽE CESTNIK SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 51 54,26  
2. ROMAN BERGANT LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 28 29,79  

3. ROMAN WEISS 
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA 15 15,96  

 
 
9. REZULTATI VOLITEV V OBČINSKI/MESTNI SVET - VOLILNA ENOTA 06 
 

mesto kandidat ime liste/predlagatelja št. glasov %  glasov 
1. JANEZ MAK SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 39 36,11 
2. MIHAEL CENTRIH SD - SOCIALNI DEMOKRATI 35 32,41  

3. 
DAVORIN 
DRNOLŠEK 

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA 34 31,48  

 
 
10. REZULTATI VOLITEV V OBČINSKI/MESTNI SVET - VOLILNA ENOTA 07 
 

mesto kandidat ime liste/predlagatelja št. glasov %  glasov 
1. ALEN KOVAČIČ SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 25 28,74  
2. IVAN BERGANT SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 23 26,44  
3. BOŠTJAN KREČA LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 19 21,84  

4. TOMAŽ SOPOTNIK 
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA 13 14,94  

5. BOGDAN HRAŠAR SD - SOCIALNI DEMOKRATI 7 8,05  
 

Saša Zidanšek Obreza, 
tajnica OVK 

________________________________________________________________________________ 

 

Bohinjsko smrčanje 
 

Pred dvajsetimi leti smo se odločili, da gremo na 
dopust v Bohinj: stric z družino, brat z ženo in jaz 
z družino (žena, sin, hčer in jaz). 
 

Dobili smo se pri stricu v Kamniku in nato smo s 
tremi avtomobili krenili proti Bohinju. Seveda se je 
bilo potrebno spotoma ustaviti (»Ati, lulat!«), pa 
nabaviti je bilo še kaj potrebno, saj smo šli v 
gozdno hišo nekega podjetja iz Kamnika, ki se je 
imenovala »Vila SU-HU-HU«. Brez težav smo 
prišli v Bohinj in parkirali pri cerkvici sv. Urha, ki 
je ob cesti Bohinj-Ukanc. 
 

Z združenimi močmi smo znosili prtljago do 
vikenda, ki je bil oddaljen približno 200 m od ceste 
v hrib. Najprej smo zakurili, čeprav je bilo poletje! 
Vikend namreč ni imel ne elektrike, ne plina, pač 
pa peč na drva! Skuhali smo kavico, za otroke 
kakav in že smo pred vikendom uživali razgled na 
Bohinjsko jezero, Komarčo in ostalo hribovje, ki je 
okoli jezera. 
 

Popoldne se odpravimo v gozd, naberemo nekaj 
jurčkov, lisičk in golobic, ki jih pojemo za večerjo. 
Zakurimo taborni ogenj, malo igramo karte ob 
svetlobi petrolejke in se pripravimo na nočni 
počitek. Kako? Tri družine smo in se odločimo: 
stric z družino spodaj in jaz z družino ob njem, brat 

z ženo na vrhu, pod streho! Nekam čudno 
nasmejan je bil moj brat, ko je lezel po lestvi na 
svoje mesto. 
Malo še »počivamo« in ugasnemo leščerbo. 
Zaspim in kaj? Zbudi me gromozansko smrčanje 
mojega strica, ki je podobno ropotanju stare 
lokomotive. Vžgem leščerbo, stric veselo »potuje« 
s smrčanjem! Potresem ga, se obrne in naprej 
smrči! Otroci se smejijo, brat se smeji izpod strehe, 
saj on je že to doživel, mi smo se strinjali z usodo 
in do jutra smo igrali »človek ne jezi se«. 
 

Drugi dan sem postavil šotor in prespal polovico 
dneva! Potem je bilo deset čudovitih dni in noči 
brez smrčanja, a – v šotoru! 
 

   TKSm 
_____________________________________________ 
 

Divjanje 
 

Divja trma je v meni! 
Kot mesečnik, ki hodi po strehi, 
divjak proti tvojemu domu. 
 

Imam samo željo, 
da te vidim. 
Imam samo hrepenenje, 
ki daje ritem mojemu hotenju! 
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Le kako sem pozabil, 
le kako sem lahko – brez tebe? 
 

Divjam, 
da pridem – do tebe! 
 

TKSm 
_________________________________________ 

 
Resnica 

 

Zagledal sem jo! 
Prelepi, črni lasje, 

valujoči ob črnih borih. 
Ob burji in vonjavah borov, 
sem jo zagledal! 
Spomini in svetloba spomina 
na dni – valujočih grčavih borov! 
Pijan od spominov, 
pijan od trenutka sreče, 
sem vedel, 
da črni lasje – niso zame! 
 

TKSm 
 

 

Postali smo EKO VRTEC 
 
V Vrtcu Tabor smo se v šolskem letu 2008/09 
priključili mednarodnemu projektu EKO ŠOLA 
KOT NAČIN ŽIVLJENJA, saj smo želeli postati 
EKO VRTEC. Po pridobitvi mednarodnega 
certifikata EKO LISTINE smo z EKO dejavnostmi 
nadaljevali in si pridobili svojo EKO ZASTAVO 
in s tem naziv EKO VRTEC.  
                

Na pot smo stopili s kratkimi in malimi koraki 
vedoč, da če želimo vzgajati za jutri, moramo 
začeti že danes. Pravila, ki jih postavimo danes 
bodo spremenila naš jutrišnji dan in našo 
prihodnost. Zato smo v prizadevanjih za čim boljšo 
kvaliteto otrokovega življenja in dela odprli vrata v 
ožje in širše okolje, da bi lahko pridobili na lastni 
identiteti. 
 

 
 

Naše izhodišče je bilo, če želimo vzgajati za 
jutrišnji dan, je potrebno spremeniti naš pogled na 
svet, na odnose v njem in na odnose do vrednot, ki 
so pogosto gonilna sila našega življenja. Predvsem 
pa je nujno, da že pri otrocih razvijamo pozitiven 
odnos do naravnega in družbenega okolja, saj 
otroci že zelo zgodaj potrebujejo stik z naravo. 
Omogočiti jim moramo, da aktivno posegajo v 
ohranjanje in urejanje prijaznega, lepšega in bolj 
zdravega okolja. Zato smo v našem vrtcu otrokom 
ponudili roko ter se z njimi podali v naravo; jo 

opazovali, odkrivali, raziskovali predvsem pa jo 
varovali in spoštovali. 
 

 
 

Z roko v roki smo prehodili pot, na koncu katere 
nas je pričakala EKO ZASTAVA, ki kot zunanji 
znak predstavlja pripadnost in uspešen zaključek 
dvoletnega dela v mednarodnem programu EKO 
ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA. Slavnostno smo 
jo razobesili 21. 10. 2010 in obljubili, da bomo 
EKO živeli še naprej. 

                           
Renata Košica,                                                                          

EKO  koordinatorica 
_________________________________________ 

 

Svetovni  dan  hoje 
 

V petek, 15. oktobra, to je na svetovni dan hoje,  
se  je 44 planincev OŠ Tabor pod vodstvom 
Darje, Manje, Martine in Maje odpravilo na 
pohod s tradicionalnim piknikom na  priljubljeno 
Zajčevo kočo nad Taborom v zahodnem delu 
Celjske kotline.  
 

Po pouku nas je pri šoli čakal kombi, da nas je 
zapeljal do mostu pri Bokalovih. Začeli smo se 
vzpenjati skozi jesenski gozd proti koči. Med potjo 
so nekateri pobirali kostanj. Pohod je potekal 
mimo nove žage, kjer je bila nekoč Šekovarjeva 
domačija. Po dolgi hoji smo končno prispeli na 
Zajčevo kočo. 
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Najprej smo popili vroč čaj, ki nam ga je pripravil 
Peter Lukman ter se vpisali v planinski dnevnik.  
Čez petnajst minut smo slastno jedli pečenega 
piščanca in hrenovke ter pomfri, kruh in priloge po 
želji. Pikniške dobrote sta spekla Ivi Hrastnik in 
Alojz Mihevc. Nato smo šli na igrala… ter se 
skrivat v gozd…  Pomerili smo se tudi v vlečenju 
vrvi… Za nagrado smo se posladkali  z bonboni. 
 

Na hrbte smo si oprtali nahrbtnike ter se zahvalili 
za postrežbo tudi predsednici PD Tabor Mileni 
Lenko. Poslovili smo se in pomahali  v slovo. 
Odšli smo skozi gozd, mimo kozolca ter 
kamnoloma, do kmetije Zabrložnik,… nato smo 
prečkali travnik. Med dolgo hojo po gozdu smo se 
pogovarjali, si pripovedovali vice in se smejali. Pri 
Šekovarju smo malo popili in se odpravili naprej 
po gozdni poti. Naleteli smo na podrto drevo. Všeč 
mi je bilo, ko smo plezali čez njega. V gozdu se je 
začelo mračiti, zato smo vključili žepne svetilke ter 
si svetili. Ko smo stopili iz gozda, smo počakali 
počasnejše pohodnike, da smo  strnjeno nadaljevali 
pot po dolini. Pri stari šoli v Lokah so nas pričakali 
starši in nas zadovoljne odpeljali domov.  
 

Mladi planinci - literati  OŠ Tabor:  
Miha Drolc,  Tibor Zupan,  Urh Kovče,  vsi 6. c 

 

Društvo podeželske mladine Tabor  
 

vabi mlade občane,  
da se pridružijo in aktivno sodelujejo v društvu in dogajanju v občini. 

 

Medse vas bomo sprejeli na noč čarovnic,  
30. oktobra ob 21. uri, v društvenih prostorih Doma krajanov. 

 

Vabljeni v čim večjem številu! 
 

Več informacij na 031 347 715 (Jana). 
 

 
 

PGD Ojstriška vas-Tabor na izletu 
 

Člani in članice PGD Ojstriška vas – Tabor 
smo se 16. oktobra 2010 odpravili na društveni 
izlet. Ogledali smo si »Čarobni svet ob Muri«. 
Ker pa smo člani gasilskega društva, smo si na 
začetku pod strokovnim vodstvom ogledali 
delovanje Poklicne gasilske brigade Maribor.   
 
Potepanje po Pomurju in Porabju smo pričeli 
sredi ravnine panonskega sveta. Ime Goričko 
prihaja od goríc. Čeprav do velikih evropskih 
mest ni zelo daleč, je Goričko "napredek" 
zaobšel, tako da je ohranilo podobo, značilno 
za srednjo Evropo pred drugo svetovno vojno. 
To, kar so nedolgo imenovali zaostajanje, se 

zdaj kaže kot prednost. Radovedneža 
pričakujejo stari mlini, starodavne, s slamo 
krite domačije, številne evangeličanske in 
katoliške cerkve, pa tudi največji grad na 
Slovenskem, ki ima toliko sob, kot je dni v 
letu, katerega smo si tudi ogledali. Po ogledu 
smo nadaljevali pot do bližnje vasi, kjer smo 
na turistični kmetiji Zelko poskusili okusen 
bograč. Nato nam je gospodar pokazal, kako 
izdelujejo lončarske izdelke. Pri Zelkovih je 
lončarstvo doma že več kot 130 let. S tradicijo 
je začel Francov dedek, sedaj pa se z 
gnetenjem in pečenjem gline ukvarja tudi 
njegova hčerka Darja. Zelkovi ustvarjajo 
različne lončene izdelke, na natečaju za 
najboljše rokodelske izdelke Goričkega pa so 
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dobili nagrado za  prekmursko »püjtro«, 
posodo za hranjenje vode in vina ter za 
čutarico, v kateri se hrani domače žganje. Oba 
izdelka sta dvakrat odžgana, prvič v klasični 
peči z drvmi, drugič pa v komorni peči na 
1100 stopinjah. Gospodar nam je razkazal še 
klet, kjer smo pokusili nekaj kozarčkov vina. 
Po okrepčilu in zanimivem ogledu smo 
nadaljevali vožnjo do južnih obronkov 
Goričkega, kjer leži Bukovniško jezero. 
Ojezerjenje je bilo najprej namenjeno 
ribogojništvu, kasneje pa so odkrili zdravilne 
energetske točke. Nekaj tisoč ljudi tedensko 
obišče ta kraj in vedno znova se vračajo. Sami 
smo se lahko prepričali o njihovi zdravilni 
moči. Vodička nam je pred sprehodom 
razložila posamezne točke, razdelila pa nam je 
tudi brošure, kjer so bile opisane posamezne 
zdravilne točke. Nadaljevali smo pot do 
prijetne vasice Ižakovci in obiskali OTOK 
LJUBEZNI. Doživeli smo čar kulinarike 
prekmurskega človeka, Mure in mlina, ki 
ponovno melje, z zanimanjem smo si ogledali 
pripomočke, ki so jih včasih uporabljali büraši. 
Z brodom smo se zapeljali prek Mure in nazaj, 
nato pa smo si pripravili malico, kakršno so si 
včasih pripravljali büraši. Na palice smo 
nataknili kruh, ga popekli nad ognjem, 
namazali s česnom in zaseko, na koncu pa 
poplaknili z ljubezenskim napojem. Sledil je 
še postanek v tipični prekmurski gostilni, kjer 
so nam pripravili okusno večerjo.  
 
Ob zvokih našega harmonikarja Blaža smo 
nato še zaplesali in se s težkim srcem odpravili 
proti domu.  

 
 

PGD Ojstriška vas – Tabor 
_________________________________________ 
 

Stari : mladi v Kapli 
 

Pisala se je sobota, 23. oktobra, ko so se 
gasilci iz vrst PGD Kapla-Pondor odločili, da 
tople jesenske sončne žarke dodobra 

izkoristijo in tako prelepo popoldne preživijo 
na nogometnem igrišču. Zgodila se je težko 
pričakovana tekma Stari : Mladi. Tako se tudi 
letos nismo izneverili tradiciji, ki so jo že pred 
več kot dvajsetimi leti v Kapli začeli naši 
predniki.  
 
Po skrbnem ogrevanju sta se moštvi najprej 
pozdravili, nato pa je sodnik s svojim žvižgom 
oznanil pričetek igre. Že uvodne minute so 
nam dale slutiti, da bo igra odigrana z obilico 
borbenosti ter, da bodo starejši svoje 
kadrovsko pomanjkanje skušali nadomestiti 
predvsem s premišljeno taktiko, ki je plod 
dolgoletnih izkušenj. Kljub temu so mrežo 
prvi zatresli mladi, a jim starejši niso ostali 
dolžni. V drugem polčasu je veter zapihal proti 
drugi strani igrišča ter tako mlajšo ekipo 
ponesel do zmage s 7:4. 
 
Navijačev na tekmi, ki je potekala v 
prijateljskem vzdušju, ni manjkalo in vsaka 
atraktivna akcija ali gol sta bila pospremljena z 
bučnim aplavzom. Na tribunah se nam je 
pridružil tudi najstarejši Kapelčan g. Slavko 
Čuk, ki je bil z igro obeh moštev vidno 
zadovoljen. 
 

 
 
Po tekmi se je dogajanje preselilo v bližnji 
gasilski dom, kjer so skrbni gasilci 
tekmovalcem in gledalcem pripravili odlično 
pojedino, ob klepetu pa so se že oblikovale 
nove ideje ter ugibanja o morebitnih prestopih 
mlajših igralcev v ekipo starejših za naslednje 
leto. 

Maja Drča 
_________________________________________ 
 

Kviz mladine GZ Žalec 
 

V nedeljo, 24. oktobra 2010, je v stari 
telovadnici OŠ Polzela potekal kviz mladine 
GZ Žalec.  
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Kot edini predstavniki GPO Tabor smo se 
avtomatsko uvrstili na tekmovanje. Tja smo se 
odpravili s štirimi ekipami. Dve ekipi mlajših, 
eno starejših pionirjev in eno ekipo mladincev. 
Obe ekipi mlajših pionirjev sta se odrezali 
odlično. Prva ekipa samih deklet so dosegle 1. 
mesto, druga ekipa pa 3. mesto. Ekipa starejših 
pionirjev je dosegla vrhunsko 1. mesto. 
Mladinci, ki so prvič sodelovali pa so dosegli 

čudovito 3. mesto. Nastop na kvizu SŠ regije, 
ki bo 6. novembra 2010 imajo pravico 
sodelovati vse ekipe ki so dosegle 1., 2., in 3. 
mesto. Tako se vse ekipe ponovno uvrščamo 
naprej. Po pokalu, ki nam vedno spolzi iz rok 
imamo vsi močno željo. Zdaj so vaje bolj 
pomembne in tudi podpora sokrajanov ne bi 
bila odveč. Vsi tekmovalci pa se zahvaljujemo 
vsem mentorjem, ki so in bodo z nami še 
naprej ustvarjali odlične rezultate. Ker je 
naslednje tekmovanje v kraju, ki nam do sedaj 
še ni prinesel sreče, se vsi veliko bolj učimo in 
ustvarjamo svoje taktike. Letošnje leto prinaša 
veliko uspeha in mi računamo tudi na športno 
srečo, saj nam znanja ne manjka. 
 

PGD Kapla-Pondor 
Tea Pustoslemšek 

 

 
 
 

Spoštovane občanke, 
cenjeni občani občine Tabor, 
 

vsem in vsakemu posebej, ki ste mi na minulih lokalnih volitvah v prvem ali drugem volilnem 

krogu oddali svoj glas za mojo kandidaturo, se iskreno zahvaljujem.  
 

V drugem krogu vas je bilo kar 380 takšnih. To je v bistvu veliko, a premalo za spremembo načina 

županovanja v naši občini.  
 

Moj namen je bil iskren. Narediti veliko in več za dobro občine Tabor, njenih občank in občanov. 
  

Še enkrat hvala in z vsem spoštovanjem, 
 

                                                                      Vida Slakan. 
 

 

 
 

VABILO 
 
 
 
 
 
Taekwon-Do klub Sun Braslovče vpisuje nove članice in člane od 5 let dalje v programe 
TAEKWON-DO in KICKBOXING vsak ponedeljek, sredo in petek od 17. ure dalje, PLESNE 
VAJE ZA OTROKE OD 3 LET DALJE vsak torek ob 16. uri ter TAEBOXING VADBO ZA 
DEKLETA IN ŽENE vsak ponedeljek in četrtek ob 20. uri!  
Več informacij na www.tkd-sun.com ali faceboku! 
 
 

VABLJENI V PRENOVLJENO DVORANO PARTIZAN BRASLOVČE!  
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Ravno tako z veseljem sporočamo, da je član TKD kluba Sun Braslovče Rok Kokovnik, doma iz 
Ojstriške vasi kot član Državne mladinske reprezentance v Kickboxingu uspešno nastopal na 
Svetovnem prvenstvu v Beogradu, v Srbiji. V kategoriji borbe – 79 kg je v prvem krogu premagal 
nasprotnika iz Nove Zelandije, v drugem krogu pa je sodnica zaradi manjše krvavitve iz spodnje 
ustnice v tretji rundi na žalost našega Roka prekinila dvoboj. Kljub temu je Rokov nastop uspeh za 
mladega tekmovalca in dober obet za nadaljevanje njegove športne kariere!  

 
Simon Jan 

____________________________________________________________________ 
 

Kmetija Laznik odpira svoja vrata 
 
Kmetija Laznik obvešča, da smo registrirali 
dopolnilno dejavnost na kmetiji – predelavo 
mesa. 
 

Prodajali bomo sveže svinjsko in goveje meso, 
mesne izdelke (pečenice, domače klobase, 
krvavice, paštete, ocvirke, mast) in 
suhomesnate izdelke. 
 

Nahajamo se nedaleč od  središča Tabora, ob 
vznožju Miklavškega hribovja. Usmerjeni smo 
v živinorejsko proizvodnjo, ki nam predstavlja 
tudi osnovno dejavnost na kmetiji. Poleg reje 
krav dojilj in telet za prirejo mesa redimo tudi 
pitance za odkup. Kmetujemo po smernicah 
kmetijsko okoljskega programa (KOP), ki 
vključuje tudi naslednje podukrepe: 

- integrirana pridelava poljščin IPL, 
- kolobarjenje njivskih površin KOL, 

- sonaravna reja domačih živali REJ. 
Ti ukrepi in izvajanje le teh je redno 
vsakoletno kontrolirano s strani Agencije RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja. Kontrolo 
izvaja Inštitut za kontrolo in certifikacijo 
Univerze v Mariboru. 
 

Vse poljščine pridelane po smernicah IPL 
pokrmimo živalim na kmetiji. Krave dojilje s 
teleti preživijo večino leta na prostem, pitanci 
pa v prosti reji v zračnih hlevih. Živali so 
zdrave, odporne na bolezni, se dobro počutijo 
in vse to se odraža na kvaliteti njihovega mesa. 
 

Predelavo mesa bomo vršili v novo urejenem 
predelovalnem prostoru s hladilnico. Prostor je 
urejen po standardih Veterinarske uprave RS 
(VURS), ki  redno izvaja kontrolo dobre 
higienske prakse. 

 

Naše izdelke bo možno kupiti  
vsako prvo soboto v mesecu oz. po dogovoru.  

Zaželena so predhodna naročila.  
 
 

Prvič bomo za vas odprli vrata 
v soboto, 6. novembra 2010, od 10. ure dalje. 

  

Možna degustacija mesnih izdelkov, nakup svežega svinjskega in govejega mesa, 
pečenic, domačih klobas, krvavic… 

 
Vse dodatne informacije in naročila na telefonih 041 543 396 in  03 705 63 60 in po elektronski 
pošti: adolf.laznik@siol.net . 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Potopisno predavanje Žive Justinek: 

Filipini in Borneo 
 

V Občinski knjižnici Tabor smo gostili Živo 
Justinek, absolventko biologije, ki se je letos 
vrnila iz štiri mesece trajajočega na pol  
 

 
študijskega in na pol turističnega potovanja 
v Jugovzhodno Azijo. 
 
Sama pravi takole: 
»Prvi listi so že padali z dreves in hladni 
večeri so bili pred vrati, ko sem nekega 
meglenega jutra sedla na letalo v Trstu. 
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Smer: Filipini! Po še zdaleč ne bliskovitih 
20 urah potovanja sem bila na drugem koncu 
sveta. Sonce, vročina, vlaga in nasmejani 
obrazi Cebuja so butnili vame... 
pustolovščina se je začela! Osrednji del 
Filipinov - otočje Visaya, je bil moj... 
njegove delčke sem spoznavala s pomočjo 
ladjic, jeepneyev, motorjev, triciklov in 
neskončnih voženj z avtobusi, ki bi, v 
primeru, da bi se znašli v zabaviščnem 
parku, zagotovo postali glavna atrakcija. 
Sproščeni in dobrovoljni ljudje na vsakem 
koraku! Začaralo me je. Nato pa se mi je 
pridružila prijateljica in nič kaj rada sem 
odletela iz raja na Borneo. Prvo, kar mi je 
padlo v oči, je bilo, da je dosti bolj razvit kot 
Filipini. Najina pot je bila začrtana od 
vzhodne do zahodne obale po malezijski 
strani... Dih nama je jemala džungla, 
sproščali sva se na neskončnih plažah, 
smejali razigranim opicam in sanjali ob petju 
domačinov. V Kuchingu sva se zelo neradi 
vkrcali na letalo za Singapur in bili skoraj 
zgroženi nad njegovo čistočo! Ko sva nekaj 
dni kasneje prispeli v Kuala Lumpur, glavno 
mesto Malezije, sva se ob ponovnem 
srečanju s ščurki zopet počutili kot doma. Še 
zadnjič sva se podali v džunglo, končno 
donirali nekaj krvi še pijavkam in ne samo 
komarjem in že je bil čas za odhod. Nikoli 
poprej še nisem bila tako daleč ali tako 
dolgo časa od doma in prav nič me ni vleklo 
nazaj. Jugovzhodna Azija me je popolnoma 
prevzela. Se še vrnem? Nedvomno!« 
 

 
 
Živa pravi, da jo zanima vse na svetu in se 
trudi opravičiti svoje ime. Rada se smeji, 
potuje, se potaplja in spoznava ljudi. 
Potovanje v Jugovzhodno Azijo je bilo njeno 
prvo potovanje izven razvite Evrope. Vrnila 
se je popolnoma očarana in navdušena. 

Prevzela je tudi nas poslušalce s svojo 
zgovornostjo, veseljem in pozitivno 
energijo. Želimo ji izpolnitev sanj in srečno 
pot pri odkrivanju sveta, kamorkoli že se bo 
odpravila. 
 

Renata Novak 
____________________________________ 
 

Branje za jesenske trenutke 
 
Novosti za odrasle 
 
• LE Carre, John 
Najbolj iskani človek – roman klasika 
vohunskega romana ne razkrinkava samo 
ozadja in narave boja proti terorizmu, ampak 
je zgodba o ljubezenskim trikotniku in o 
svetu, v katerem nihče ne more zaupati 
drugemu. 
• LECCA, Nicola 
Hotel Borg – zgodba v romanu mladega 
italijanskega pisatelja se vrti okoli magične 
moči glasbe in se osredotoča na pet ljudi, ki 
jim bo koncert predsmrtne Pergolesijeve 
skladbe Stabat mater spremenil življenje. 
• COLFER, Eoin 
zbirka knjig o dogodivščinah Artemisa 
Fawla za ljubitelje znanstvene fantastike.  
• MURAKAMI, Haruki 
Južno od meje, zahodno od sonca – nežna, 
boleča izpoved o trajnosti in minljivosti 
ljubezenske zveze. Japonski pisatelj raje 
zastavlja vprašanja, kot bi na nje odgovarjal; 
to mora pri sebi opraviti vsak bralec sam… 
• PATTERSON, James 
Dva proti enemu in Čez drn in strn – 
nadaljevanje primerov Alexa Crossa, peresa 
odličnega pisca kriminalnih romanov. 
• KARLIN, Alma 
Samotno potovanje v daljne dežele. 
Tragedija ženske - Alma Maximiliana 
Karlin (1889-1951), po rodu Celjanka, je 
bila svetovna popotnica, poliglotka, 
ljubiteljska etnologinja, biologinja itd. 
Študijsko potovanje okrog sveta, ki ga je 
nameravala opraviti v treh letih, je trajalo 
približno trikrat toliko. Srečanja in 
spoznanja so se ji vtisnila v dušo in jo 
preoblikovala za vse življenje. Ker ni hitela, 
kakor se nam dogaja danes, ampak je 
potovala v "človeškem ritmu", si je v vseh 
deželah našla čas, da se je vživela v dušo 
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domačinov, spregledala njihove notranje 
stiske in napetosti in jih nakazala že v 
potopisih, še bolj pa jih je razvila v svojih 
literarnih delih. 
• VOJNOVIČ, Goran 
Ko Jimmy Choo sreča Fidela Castra – 
izbor kolumn, ki obravnavajo tipike 
slovenske družbe, medijev, kulture, filma, 
športa in Balkana. 
• OPEKA, Pedro 
Dnevnik spopada – dnevnik misijonarja na 
Madagaskarju, ki priča o tem, da je boj proti 
revščini človekoljubni spopad za razvoj in 
mir na svetu in tudi duhovni spopad, ki 
presega vsako versko pripadnost. 
• Bradeško, Marjan 
Povejte z veseljem – privlačen, poln 
praktičnih nasvetov priročnik za odličen 
govorniški nastop. 
• VSE najboljše 
400 voščil, izrekov in citatov za vsako 
priložnost. 
• MINDELL, Earl 
Vedno zdravi – nasveti kako z vitamini, 
minerali, zelišči, zdravo hrano in nekaterimi 
naravnimi prehranskimi dodatki pozdraviti 
ali izboljšati stanje pri več kot 50 težavah z 
zdravjem. 
• ESTROP, Ulrike 
Eko nasveti – kako z ekološkim načinom 
življenja tudi prihranimo. 
 
Novosti za mlade bralce 
 
• KASTNER, Erich 
Leteča učilnica – duhovita zgodba o 
prijateljstvu med fanti, napetih spopadih 
med sošolci različnih razredov in o 
neponovljivih dogodivščinah otroštva. 
• SUHODOLČAN, Primož 
Vitez brez krave – iz zbirke POZOR! 
PRAVLJICE! 
• FRENCH, Vivian 
Princesa Lavra, Princesa Anamarija iz 
zbirke Klub Tiara. 
• BLADE, Adam 
nadaljevanje serije Lov na pošasti – zlobni 
čarovnik je uročil magične pošasti Avantie - 
le resnični junak jih lahko osvobodi in jim 
prepreči uničenje dežele. Je Tom junak, ki 
ga je Avantie čakala? Pridruži se Tomu v 
soočenju s Fernom, ognjenim zmajem. 
• Meyer, Stephenie 

Kratko drugo življenje Bree Tanner – 
najnovejši roman Stephenie Meyer je tudi 
tokrat prežet z izjemno mešanico nevarnosti, 
skrivnosti in ljubezni. Govori o vojski 
novorojenih vampirjev, ki se pripravljajo na 
spopad, ki bo vodil do osupljivega konca. 
• HARTNETT, Sonya 
Metulj – portret odraščajočega dekleta na 
pragu štirinajstih, ki želi » razpreti krila«. 
• HARRINGTON, Paul 
Skrivnost za mlade – knjiga zate, če sanjaš 
o nečem, imaš skrivne želje, a ne veš kako to 
uresničiti. 
• … in veliko novih zanimivih 
slikanic za najmlajše. 

 
VABLJENI V OBČINSKO KNJIŽNICO 

TABOR! 
 

Renata Novak 
____________________________________ 

 
Občinska knjižnica Tabor vabi na 

prireditve: 
 
torek, 23. novembra, ob 18. uri - pravljična 
urica s poustvarjanjem, 
v prostorih knjižnice Tabor 
  
sreda, 24. novembra, ob 19. uri - predavanje 
zeliščarice Fanike Burjan: Pot do zdravja z 
zelišči, čaji in zeliščnimi napitki,  
v društvenih prostorih Doma krajanov 

 
Renata Novak 

_______________________________________ 
 

Začetni tečaj  
iz ekološkega kmetovanja 

 
 

Začetni tečaj iz ekološkega kmetovanja 
obsega približno 25 ur in je izveden v dveh 
sklopih. Prvi sklop, ki ga imenujemo 
teoretični del tečaja, izvedemo v dveh 
zaporednih dneh v predavalnici, drugi sklop, 
ki ga imenujemo praktični del, pa v enem 
dnevu, ki je v celoti namenjen strokovni 
ekskurziji.  
 
Teoretični del tečaja bomo na Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Celje v letošnjem letu 
izvedli 18. in 19. novembra 2010. Praktični 
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del pa v času vegetacije (spomladansko 
poletni čas), naslednjega leta.  
 
Začetni tečaj iz ekološkega kmetovanja 
ponudi celovit vpogled v ekološko 
kmetovanje, zato ga priporočamo vsem, ki 
se odločajo za vstop v ekološko kmetovanje 
kot tudi tistim, ki že ekološko kmetujete. 
Tečaj priporočamo tudi uporabnikom 
ekoloških živil in drugim, ki jih  zanima 
tovrstna pridelava. 
 
V okviru tečaja predstavimo pravno 
formalne okvirje ekološkega kmetovanja, 
organiziranost ekoloških pridelovalcev, 
pomen kontrole v ekološkem kmetovanju in 
osvetlimo najpomembnejša področja, ki v 
času preusmeritve kot tudi kasneje vplivajo 
na uspešnost kmetije. Predstavljene so 
strokovne podlage s področja rastlinske 
pridelave (kompostiranje, zaščita rastlin, 
obvladovanje plevelov, gnojenje, 
oskrbovanje travnikov, .itd) ter živinoreje 

(preureditev hlevov, krmljenje živali, …). 
Opredelimo tudi možne načine trženja 
ekoloških kmetijskih pridelkov in živil. V 
zadnjem dnevu tečaja pa si v okviru 
strokovne ekskurzije ogledamo nekaj dobrih 
praks ekološkega kmetovanja v Sloveniji.   
 
V kolikor želite v prihodnje pridobiti več 
informacij o ekološkem kmetovanju in ste 
zainteresirani za udeležbo na tečaju, se lahko 
prijavite pri vašem terenskem kmetijskem 
svetovalcu na posameznih izpostavah za 
kmetijsko svetovanje KGZS –Zavoda Celje 
oziroma direktno pri specialistu za ekološko 
kmetovanje, tel. :03/42-55-513 ali e-pošta: 
mitja.zupancic@ce.kgzs.si. Prijava je 
predpogoj za udeležbo in je obvezna. 
 
 

Mitja Zupančič, univ.dipl.inž.zoot. 
KGZS – Zavod CE 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Zabavno nedeljsko popoldne 

Pesem avtorja  Lojzeta Slaka,V nedeljo 
popoldan bo luštno pri nas, je Kulturnemu 
društvu Ivan Cankar Tabor služila kot 
izhodišče za pripravo  zabavno glasbenega in 
humornega nedeljskega popoldneva, ki so ga 
prvič organizirali lansko leto. Tako rekoč ob 
letu osorej, v nedeljo 17. oktobra,  je taborsko 
dvorano Doma krajanov prevevala že druga 
tovrstna prireditev. Na njej so nastopili samo 
ženski narodno-zabavni ansambli in nasploh 
ženske z izjemo Godbe Štore.  
 
Scenarij za prireditev je pripravila predsednica 
KD Ivan Cankar Tabor Inka Jazbinšek,  
prireditev pa je tudi tokrat vodil že stari znanec 
raznih prireditev v občini Tabor, Slavko 
Podboj, ki je vnesel v program tudi veliko 
svojih lepih misli in življenjskih resnic. 
Prijetno nedeljsko popoldne  so najprej najavili 
godbeniki Godbe Štore, zatem pa še 
povezovalec Slavko Podboj vsem zaželel 
prijetno nedeljsko popoldne ob glasbi, petju in  
 
 
 

 
humorju oziroma igralskih prizorih iz 
nekdanjega življenja na vasi, ki so ga zaigrali  
 

 
 
članice domače gledališke skupine Teloh v 
režiji prof. Tanje Kastelic. Njihovo igranje pa 
se je navezovalo tudi na literarna dela 
nekaterih slovenskih pisateljev. Med drugim 
tudi na ljudsko baladno pravljico Frana 
Miličinskega  Desetnica, na mater z desetimi 
hčerami, ki je morala  v svet poslati 
najmlajšega desetega otroka. Sicer pa so na 
odru oživele nekdanje otroške igre in drugi 
zanimivi prizori iz preteklosti.   
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Med igralskimi sklopi in povezovalčevimi 
komentarji  pa so bili tudi trije glasbeno pevski 
sklopi. V prvem sklopu je občinstvo najprej 
obogatil s pesmijo Mešani pevski zbor 
Pevskega društva Tabor, vendar tokrat le z 
žensko zasedbo, ki jo vodi Sonja Kasesnik. V 
drugem sklopu so se občinstvu predstavile 
Zapeljivke in Navihanke v tretjem Polka punce 
in nazadnje še Vesele Štajerke, ki imajo za 
sabo že 16 let neprekinjenega delovanja in so 
tudi orale ledino med ženskimi narodno-
zabavnimi ansambli. 
 Zaključek tega nedeljskega popoldneva pa so 
veličastno zaključili vsi nastopajoči, ki so ob   
pesmi Lojzeta Slaka v Nedeljo popoldne bo 
luštno pri nas prihajali na oder in s tem 
zaokrožili prijetno nedeljsko druženje 
domačinov kot tudi mnogih drugih 
udeležencev prireditve, ki se je očitno  izjemno 

dobro prijela in se bo prihodnje leto že dobila 
pravico imenovati  tradicionalna prireditev.    
 

 

 

                                     Darko Naraglav 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR
 

vabi vse upokojence in starejše občane  
 

na tradicionalno  
 
 

MARTINOVANJE,  
 

ki bo v soboto, 13. novembra 2010, 
 ob 15. uri, v Domu krajanov Tabor. 

 
Za prireditev, ki je namenjena prav vam, pripravljamo 

 živo glasbo ob dobri hrani in pijači. 
 
 

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

Tudi jesen življenja je lahko prijetna, če se družimo! 
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
vabi 

vse občanke in občane, planince in planinke in druge ljubitelje domačih dobrot 
v soboto, 13. novembra 2010, 

 
NA TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE NA ZAJČEVO KOČO. 

 

Od približno 16. ure dalje se prav gotovo ne boste mogli odreči krožniku z odlično pečenko, 
krvavico, pečenico, jetrno klobaso s praženim krompirjem in zeljem. 

 
 

Vabljeni vsi ljubitelji domačih dobrot! 
 

 
 

VABILO NA PREDAVANJE 
 

ČUSTVA IN ZDRAVJE 
(spontana čustva in zdravo telo) 

 

v četrtek, 18. novembra 2010, ob 19. uri, 
v društvenih prostorih Doma krajanov v Taboru. 

 

Obravnavali bomo teme: 
- Kako nastanejo čustva in kaj nas učijo? 
- Kako so čustva povezana s telesom? 

- Kdaj se pojavi bolezen? 
- Kaj prinaša odpor in kaj sprejemanje čustev? 

 
 
 

Na koncu predavanja bomo izvedli skupinsko terapevtsko sproščanje,  
ki omogoča transformacijo slabih čustev in telesnega počutja. 

 
 
 

                                                                            Predavanje je brezplačno.             
 
 
 
 

Predavanje vodi Boštjan Topovšek, osebni in poslovni Coach 
Več o Boštjanu si lahko preberete na povezavi  

http://www.lepdanzaspremembo.si/kontakt/Bostjan-Topovsek 
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Prireditve v novembru 
 

sobota, 13. november, ob 15. uri 
Tradicionalno druženje- Martinovanje 

Dom krajanov Tabor 
Društvo upokojencev Tabor,  031 426 461 

 
sobota, 13. november, od 16. ure dalje 

Tradicionalne domače koline 
Zajčeva koča 

Planinsko društvo Tabor, 03  5727- 214 
 

četrtek, 18. novembra, ob 19. uri 
predavanje na temo Čustva in zdravje 
v društvenih prostorih Doma krajanov  
predavanje vodi Boštjan Topovšek 

 
torek, 23. novembra, ob 18. uri 
pravljična urica s poustvarjanjem 

Občinska knjižnica Tabor 
Renata Novak, 03 703 20 92 

 
sreda, 24. novembra, ob 19. uri 

predavanje zeliščarice Fanike Burjan: 
Pot do zdravja z zelišči, čaji in zeliščnimi napitki 

društveni prostor v Domu krajanov 
Renata Novak, 03 703 20 92 

 
 

nedelja, 28. november, ob 8. uri 
Kmečka tržnica 

na parkirišču župnijske stavbe 
Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533 

 
 

 
 
 
 

Ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve vam želimo, da ju 
doživite mirno in ob spominjanju na tiste, ki jih ni več med nami. 

 

 
župan in Občinska uprava Občine Tabor 

 

 

Vsak je pomemben in enkraten v svoji edinstvenosti. Tudi ti. Imej se rad. (neznan avtor) 
 
 

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. 


