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Pozdrav urednice izpod Krvavice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober je mesec, ko se pretaka vino, zato mu starejši ljudje pravijo tudi vinotok. In če se v tem 

jesenskem času sprehodimo po gozdu, najdemo zelo priljubljen gozdni sadež kostanj. Če 

nabranega pustimo odležati nekaj dni, postane še bolj sladek. Kostanj imajo radi tako starejši kot 

tudi otroci, pa naj bo kuhan, pečen ali pripravljen v kakšni drugi obliki. Znano je, da ima izreden 

zdravilni učinek na ožilje. Združimo prijetno s koristnim, se odpravimo v gozd, naberimo ta sadež 

in razveselimo svoje najbližje morda s kostanjevo potico.  

 

 

 

 

 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Delovni oktober 

 
Pričnem lahko z otvoritvijo investicije v naše zdravje za 

sedanje in prihodnje generacije, ki je bila 8. oktobra 

2015. To je obnovljen del transportnega dela vodovoda 

treh lokalnih skupnosti: Tabora, Braslovč in Prebolda, v 

dolžini več kot 8500 m z udeležbo 85 % EU sredstev, ki 

so bila pridobljena še iz razvojne perspektive 2007–2013. 

Torej smo ulovili zadnji vlak. 

 

Postavlja se vprašanje, kdaj bo na vrsti preostanek 

dotrajanega vodovoda, ki se je gradil v letih 1967 do 

1969. To sta dela cevovodov od izvira Križnikov mlin in 

Suhi potok ali Ojstrica do skupnega rezervoarja – zopet 

skupna investicija. Čaka pa nas tudi prepotrebna 

zamenjava salonitnih cevi v naših naseljih Kapla in 

Pondor. Projekte bomo naročili v letu 2017 in jih 

poizkusili izpeljati 2018. 

 

Teče zamenjava potratnih in zastarelih reflektorjev javne 

razsvetljave s sodobnimi LED svetilkami, kar bo v dolgih 

zimskih večerih prineslo opazen prihranek in dolgoročno 

rabremenitev proračuna. 

 

Med krompirjevimi počitnicami od 26. 10. do 30. 10. 

2015  bomo malo čistilno napravo za staro šolo, vrtec in 

občinsko stavbo s tlačnim vodom priključili na centralno 

čistilno napravo. S tem bomo pridobili prepotrebne 

populacijske enote za optimalno delovanje centralne 

čistilne naprave. Približali pa se bomo tudi pogojem 5. 

javnega razpisa. 

 

Teče tudi naročena revizija za leto 2014 in bo znana do 

konca naslednjega meseca.  

 

Na 9. seji OS bomo obravnavali rebalans proračuna 2015 

in pa predlog obročnega odkupa prostorov pošte v 

naslednjih dveh letih. 

 

Nelagodno čakamo kakšna bo povprečnina za naslednji 

dve leti 2016 in 2017. 

Iz županovega kabineta 
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Povprečnina 522 EUR ne omogoča normalnega 

poslovanja lokalne skupnosti z nekaj več kot 1720 

prebivalci na površini 35 km² in preobsežnih zapadlih 

obveznosti iz preteklega mandata. 

 

Bodimo optimistični pred koncem leta in pred 

praznovanji, ki prihajajo. S strpnostjo, sodelovanjem in 

medsebojno pomočjo lahko še veliko postorimo! 

 

župan Tone Grobler 

      
 

                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedba davčnih blagajn pri društvih 

 
Z 2. januarjem 2016 se bo pričel izvajati nov Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki uvaja davčne blagajne. Ta določa 

potrjevanje računov za davčne namene pri gotovinskem poslovanju.  

 

Z gotovino poslujejo tudi društva (plačevanje članarine, veselice, vstopnine, štartnine, prodaja), zato je problematika zelo 

aktualna tudi za društva. 

 

Občina Tabor skupaj z Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec za predsednike in blagajnike društev v občini organizira  

 
izobraževanje z naslovom  

UVEDBA DAVČNIH BLAGAJN PRI DRUŠTVIH,  

ki bo 

v sredo, 28. oktobra 2015, ob 17. uri v sejni sobi Občine Tabor. 

 

Občinska uprava sporoča in obvešča 
Otvoritev vodovoda 

V četrtek, 8. oktobra, smo slavnostno otvorili obnovljen 

transportni vodovod Tabor – Braslovče – Prebold. Na 

prireditvi, ki je potekala pod Ribičevim kozolcem tik ob 

vodovodnem rezervoarju v Taboru, so nekaj besed 

spregovorili župan Občine Braslovče Branimir Strojanšek, 

župan Občine Prebold Vinko Debelak, župan Občine Tabor 

Anton Grobler in direktor Razvojne agencije Savinja Stojan 

Praprotnik. Slavje so s pesmijo, recitacijo, harmoniko 

in flavto popestrile učenke 5. in 9. razreda POŠ 

Tabor, domače dobrote je za zbrane pripravilo Društvo žena 

in deklet občine Tabor, za gostoljubje pa gre zahvala Milku 

Ribiču. 

Posnetek z otvoritve si lahko ogledate na spodnji povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=n1pfZsRXeGc 

Ana Leskovšek 

Počastitev dneva spomina na mrtve 

 
Župan Občine Tabor Anton Grobler bo dan spomina na 

mrtve počastil v četrtek, 29. oktobra 2015, z obiskom 

naslednjih obeležij:  

 

1. grob častnega občana Maksimiljana Lesjaka na 

pokopališču v Žalcu, ob 10.00,  

2. spominska plošča na Domu krajanov Tabor, ob 

10.30,  

3. spomenik NOB na pokopališču v Taboru, ob 10.45,  

4. grob častnega občana Alojza Raka na pokopališču v 

Taboru, ob 10.50,  

5. grob častnega občana Janka Kobaleta na pokopališču 

v Taboru, 10.55,  

6. poklon vsem pokojnim občanom pri križu na 

pokopališču, ob 11.00,  

7. spomenik padlim partizanom na Lepih Tratah, ob 

11.20,  

8. spomenik padlim partizanom na Presedlah, ob 11.50,  

9. spomenik padlim sinovom pri domačiji Matko, ob 

12.30. 

 

V petek, 30. oktobra 2015, bo obiskal grob častnega 

občana Leopolda Selčana na pokopališču na 

Frankolovem, ob 15.00.  

 

Na obeležjih in grobovih bo župan prižgal svečo v 

spomin na pokojne. 

  

Ana Leskovšek 

https://www.youtube.com/watch?v=n1pfZsRXeGc
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Prejeli smo 

Spoštovani občani! 

 

Sporočamo vam, da za vas v sodelovanju z Občino Tabor organiziramo  

 

 

 

 

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

 

Na nas se lahko obrnete vsako prvo sredo v mesecu,  od 17. do 19. ure.  
 

 

 

Svetovanje  poteka v pisarni, v pritličju občinske stavbe. Zaželena je predhodna najava 

na tel. št. 040 303 888. 

 

Svetuje vam Miha Centrih, uni. dipl. pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom 

(t. i. pravosodni izpit). Izkušnje je pridobival na Okrajnem sodišču v Žalcu, Okrožnem 

sodišču v Celju ter Delovnem in socialnem sodišču v Celju. 

 

Postavite lahko vprašanja s področja odškodninskega prava, varstva potrošnikov, 

stvarnopravnih razmerij (nepremičnine, služnosti, motenje posesti…), delovnopravne 

zakonodaje (kršitve pravic iz delovnega razmerja, odpovedi…), dedovanja (zapuščinski 

postopki, urejanje razmerij za časa življenja…) in z drugih pravnih področij.  

 

Veselimo se srečanja z vami!                                                                                                                                                      

                                                                                                                   Vaša pravna klinika                                               

 

Na navedeno telefonsko 

številko in e-naslov 

miha.centrih@pravnak

linika.si se lahko 

obrnete tudi z 

vprašanji, ki se 

nanašajo na delo 

občinskega sveta in 

nasploh Občine Tabor. 

Kot svetnik, izvoljen v 

volilnem okraju Loke, 

sem vam na voljo v 

prostorih Občine 

Tabor tudi v času 

uradnih ur Pravne 

klinike, torej vsako 

prvo sredo v mesecu 

med 17.00 in 19.00. 

Gostinstvo Lisjak   

Društva bodo pridobila informacije o vsebini zakona in pravilnika, postopku izdaje in potrjevanja računov ter o 

obveznostih zavezancev. Čas bo namenjen tudi za vprašanja, ki jih lahko že predhodno pošljete na info@obcina-tabor.si. 

Predavala bosta Danilo Basle in Barbara Mesarec Jakopič. 

 

V kolikor se predstavniki društev predavanja ne boste mogli udeležiti, vas prosimo, da to obvezno sporočite na e-naslov 

info@obcina-tabor.si ali pokličete na (03) 705 70 80 v času uradnih ur Občine Tabor.  

 

Za samostojne podjetnike, družbe z omejeno odgovornostjo in tiste, z registrirano dopolnilno dejavnostjo, prosimo, da 

izkažejo svoj interes po podobnem predavanju na prej napisane kontakte.   

 

Ana Leskovšek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zahvala 

 
Bilo je zaspano četrtkovo jutro, ko so bile naše edine misli, kako ostati v postelji še naslednjih 5 minut.  

 

Nekaj po pol 6. uri zjutraj se je v Taboru zaslišala sirena gasilcev. Klic na pomoč?!   Tako je! Bil je naš klic na pomoč ob 

požaru …  

 

Najprej bi se radi zahvalili Sandiju Skoku za hitro reakcijo ob odkritemu požaru. Sandi, hvala! 

Brez tebe in tvojega razmišljanja ob tako zgodnji uri bi ostali brez kozolca na Ribniku. Zaradi 

tebe je škoda res minimalna v primerjavi s tem, kakšna bi lahko bila. 

 

Slovenski pregovor pravi: sreča v nesreči. Srečo smo imeli tudi mi, da je bil kozolec prazen, da so bili vsi nepoškodovani, 

sreča, da je tako, kot je.  

 

Hvala tudi gasilcem, ki so poskrbeli, da je bil požar hitro pod nadzorom. Hvala PGD Ojstriška vas - Tabor, PGD Loke ter 

PGD Kapla - Pondor.  Kot vedno ste dali vse od sebe. 
 

 

 

 

 

Hvala vsem, ki ste nam ponudili in priskočili na pomoč pri čiščenju, pospravljanju in obnavljanju.  

Brezplačno svetovanje za naše občane 
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Kdo je voznik začetnik in kakšni so pogoji za pridobitev statusa voznika začetnika 
 

Zakon o voznikih določa, da je voznik začetnik vsak 

voznik motornega vozila do dopolnjenega 

enaindvajsetega leta starosti in voznik motornega vozila v 

obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega 

dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne glede na to, ali je 

bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini. Prav 

tako je voznik začetnik tudi voznik motornega vozila v 

obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega 

dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A 

ali B, čeprav ima že vozniško dovoljenje za vožnjo 

motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G več kot dve 

leti. 

 

Na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji (ni 

krajevne pristojnosti) bomo vozniku začetniku izdali 

vozniško dovoljenje na podlagi njegove vloge, katero 

mora podpisati sam pred uradno osebo, in v nadaljevanju 

predloženih prilog in pogojev: 

 

- telesno in duševno zmožen voziti vozilo, kar dokaže z 

veljavnim zdravniškim spričevalom (spričevalo mora biti 

izdano s strani dispanzerja oz. centra medicine dela, 

prometa in športa, ki ima koncesije za tovrstne 

zdravniške preglede),  

- opravljen vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo 

(teoretični in praktični del), kar bo upravna enota 

pridobila iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti,  

- če bo priložil ustrezno fotografijo velikosti 35 x 45 mm 

v črno-beli ali barvni tehniki, ki kaže njegovo pravo 

podobo in ni retuširana (uporaba digitalnih  fotografij bo 

možna, ko bo vzpostavljena  tehnično–tehnološka 

možnost), 

- če je dopolnil predpisano starost za vožnjo vozil 

(odvisno od kategorije vozil, npr. B kategorija 18 let, A1 

kategorija 16 let …). 

 

Voznik začetnik bo ob izdaji vozniškega dovoljenja imel 

skupne stroške v višini 21,41 EUR, kar vključuje upravno 

takso v višini 18,14 EUR in obrazec vozniškega 

dovoljenja v višini 3,27 EUR. Vozniško dovoljenje bomo 

na upravni enoti izdali upravičencu s statusom voznika 

začetnika z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti 

oz. za dobo dveh let po prvi pridobitvi vozniškega 

dovoljenja (če je oseba vozniško dovoljenje pridobila npr. 

pri 22-ih letih, je voznik začetnik prvi 2 leti od 

pridobitve, če pa je oseba pridobila vozniško dovoljenje 

pri 18-ih letih, je voznik začetnik do dopolnjenega 21. 

leta starosti). 

 

Voznik začetnik, ki ima v Sloveniji prebivališče in je v 

Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško 

dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A 

ali B mora opraviti program dodatnega usposabljanja 

voznikov začetnikov. Ta program mora opraviti tudi 

imetnik vozniškega dovoljenja, ki je pridobil slovensko 

vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije 

A ali B na osnovi veljavnega vozniškega dovoljenja, 

izdanega v tujini, če je od izdaje tega vozniškega 

dovoljenja minilo manj kot leto dni in v državi, kjer je 

pridobil vozniško dovoljenje, ni opravil programa za 

voznika začetnika.  

 

Na upravni enoti vozniku začetniku hkrati ob izdaji 

vozniškega dovoljenja izdamo tudi karton voznika 

začetnika za spremljanje dodatnega usposabljanja. Nanj 

izvajalci programa potrjujejo opravljene obveznosti. 

Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov 

določa Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja 

voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa. 

Vsebuje vadbo varne vožnje ter skupinsko delavnico o 

varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med 

udeleženci cestnega prometa. Seznam organizacij, ki 

izvajajo program dodatnega usposabljanja najdete na 

spletni strani http://www.avp-rs.si/seznami-in-

kontakti/seznam-izvajalcev-s-podrocja-voznikov/. 

Voznik začetnik lahko program dodatnega usposabljanja 

opravi po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega 

dovoljenja, vendar najkasneje do izteka statusa voznika 

začetnika. Stroške programa dodatnega usposabljanja za 

voznika začetnika plača udeleženec sam. Vozniško 

dovoljenje bomo vozniku začetniku podaljšali na upravni 

enoti, ko bo le-ta opravil program prej navedenega 

dodatnega usposabljanja, pri čemer bo moral predložiti 

staro vozniško dovoljenje, potrjen karton voznika 

začetnika, v primeru zdravstvenih omejitev – veljavno 

zdravniško spričevalo, novo fotografijo 35 x 45 mm in 

plačilo upravne takse in obrazca v višini 7,81 EUR. 

Izpostavljamo, da lahko na upravni enoti vozniku 

začetniku podaljšamo največ enkrat veljavnost 

vozniškega dovoljenja za obdobje, potrebno za izpolnitev 

predpisanih obveznosti, vendar ne več kot za eno leto. Če 

predpisanih obveznosti tudi v tem roku ne izpolni, mu 

bomo na upravni enoti izdali novo vozniško dovoljenje 

le, če ponovno opravi vozniški izpit. V tem primeru 

ponovno postane voznik začetnik. 

 

Hkrati bi voznike začetnike radi opozorili, da se 

prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče 

vozniku začetniku, če v času statusa voznika začetnika 

doseže ali preseže sedem kazenskih točk, kot tudi v 

primeru, da ima v organizmu alkohol. Tovrstni vozniki 

namreč v cestnem prometu ne smejo imeti nič alkohola v 

krvi oz. izdihanem zraku. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski 

številki (03) 713 51 20, lahko pa nam pišite tudi na e-

naslov ue.zalec@gov.si. 

 

                                                  Simona Stanter, načelnica  

mailto:ue.zalec@gov.si
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Najmlajši v oktobru 
 

Če želiš kam priti, moraš najprej narediti prvi korak. (Charles M. Schwab) 

 

V našem oddelku  je prvih stvari zares veliko. V oktobru obeležujemo teden otroka 

in gasilce. Malce nam je načrte spremenilo vreme, zato smo dnevno prilagajali 

dejavnosti. Načrtovano srečanje s starši nam je tudi odplaknilo vreme. Zaznamovalo 

pa nas je veliko novih izkušenj, ki so za mnoge otroke prvi. Prvi zajčkov tek, ogled 

prve predstave Dedek in repa, ki smo jo poslušali tudi v ruščini, kuhanje prvega čaja 

z naše lipe, peka kokic, katerih koruza je prav tako zrasla na našem vrtu. V gozdu poleg igrišča smo nabrali tudi kostanj in 

se sladkali z njim. Za igro uporabljamo različne naravne materiale (orehe, kostanje) in velike škatle, ki nam jih prinesejo 

starši. Gasilci so zanimiva tema tudi nam in se radi preizkušamo v plezanju po lestvi, vlečenju cevi, prepevanju pesmi, 

likovnem ustvarjanju in artikuliranju glasu UIUIUI. 

 

Veliko prvih korakov tudi vam. 

Otroci z Matejo in Jernejo 

  

Teden otroka v vrtcu 

 
Vsako leto je prvi teden v oktobru (tokrat 5.–9. 10. 2015) namenjen otrokom, ko 

obeležujemo teden otroka, letos pod geslom »Nekaj ti moram povedati«. Vsak dan je 

bil poseben in zabaven in vsak dan drugačen in zanimiv. Pekli smo kokice iz koruze, 

ki so jo naši vrtčevski vrtnarji pridelali v gredicah okrog vrtca. V sodelovanju z 

Osnovno šolo Tabor ter mladimi ustvarjalci zgodbe z naslovom Veronikin sprehod po 

Taboru smo prisluhnili 

zaljubljeni Veroniki Deseniški 

in njenemu življenju. Iskali smo 

zaklad, ki smo ga našli na vrtčevskem igrišču, kjer smo kasneje tudi 

ustvarjali ščite in krone. Otroci oddelka 4–5 let so prijateljem ob 

pripovedovalki Lidiji zaigrali zgodbo Dedek in repa, ki pa smo jo 

tokrat slišali v ruskem jeziku. Mladi igralci so se v vlogah dobro 

počutili, se zabavali in jih prepričljivo odigrali, ostali gledalci pa so 

prav tako bili navdušeni nad pripovedovanjem v tujem jeziku. Nato 

pa smo strokovne delavke dramatizacijo odigrale še v slovenščini. Najboljši dan v tednu pa je bil petek, ko nas je čakal še 

tradicionalni Zajčkov tek, ki ga vsako leto izvedemo v novem naselju nasproti šole. Otroci so ta dan težko pričakovali in se 

nekateri nanj tudi čisto resno pripravljali. Otrokom mlajših oddelkov je bil izziv preteči krajšo pot, starejši oddelki pa so  

pretekli kar celo ulico. Vsi so bili nagrajeni z medaljami in sokom, ki ga je tudi letos sponzoriral g. Blaž Lesjak, za kar se 

Iz vrtca in šolskih klopi 
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Za Vrtec Tabor zapisala Lidija Svet 

mu najlepše zahvaljujemo. Na koncu pa so tekli še starši skupaj s svojimi otroki, kar pa je tudi poseben čar dogodka, na 

kar so otroci, katerih starši se teka udeležijo, zelo ponosni. Preživeli smo teden, poln novih izzivov in dogodkov, katere 

bodo otroci podoživljali še nekaj časa.  

 

Pa še poslanica ob Tednu otroka avtorja Andreja Rozmana Roze: 

 

                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

vrtec Tabor, Nina Mak Lopan  

 

 

 
 

 

Nekaj ti moram povedati – tokrat po rusko 

 
V sredo, 7. 10. 2015, smo si v okviru inovacijskega projekta »To pa ni slovensko!« ogledali dramatizacijo Dedek in repa. 

Senzibilizacija otrok za tuje jezike je eden izmed temeljnih ciljev projekta. Za uvod 

smo izbrali maternemu soroden jezik – ruščino. Tako je bilo dogajanje prestavljeno v 

daljno Rusijo, sicer pa tudi pravljica izhaja od tam. Pripovedovalka (Lidija Svet) je 

zgodbo pripovedovala v ruskem jeziku, otroci skupine 4–5 pa so pod mentorstvom 

Nine Mak Lopan sodelovali v dramatizaciji. 

Kot verjetno že veste, pravljica pripoveduje o 

dedku, ki potrebuje pomoč pri puljenju repe, saj 

je ta zelo zrasla. Na pomoč so mu priskočili 

babica, vnukinja, psiček in muca. Na koncu jim s pomočjo miške uspe repo izpuliti. 

Tudi nastopajoči otroci so uspeli izpuliti repo in pri tem poželi bučen aplavz. Ta je bil 

tako bučen, da so predstavo še enkrat ponovili. 

 

Za presenečenje pa so otrokom zgodbico zaigrale še strokovne delavke.  

 

Na koncu smo si bili enotni, da sta si slovenski in ruski jezik v marsičem podobna … 

NEKAJ TI MORAM POVEDAT 

Za vsakogar mora obstajat nekdo, 

kateremu tako zaupa, 

da se mu lahko zaupa, 

ko mu je težko. 

 

Za vsakogar mora obstajat nekdo, 

ki ga razume in posluša, 

ko mu je zamrznjena duša, 

in mu je v srcu slabo. 

 

Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave, 

ki bi jih najrajši izbrisal iz glave, 

in mu lahko pove tudi to, 

kar ni povedat lahko. 

 

A pogovarjanje je za človeka 

še bolj pomembno kot obleka 

in hkrati danes redka stvar 

za katero ni potreben denar. 

 

Pogovarjanje ni le za zabavo, 

zdravilno je tudi ko imamo težavo, 

in se v lastnih mislih dušimo, 

dokler jih še z nekom ne delimo. 

 

Pogovarjanje je bližina in toplina, 

s pogovarjanjem smo družina in skupina. 

s pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, 

s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta. 
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Polona Miklavc  

Trgatev v vrtcu 

 
Vrtec obiskuje veliko otrok, zato smo 

stiskanje grozdja izvedli v dveh starostnih 

skupinah. Otroci prvega starostnega 

obdobja smo bili v igralnici, starejši pa so 

vse izvedli zunaj na igrišču. Da smo imeli 

dovolj grozdja, so poskrbeli naši otroci 

skupaj s starši. Kmalu po zajtrku smo se 

odpravili na delo. Grozdje smo najprej 

pecljali in nato mečkali v posodi, kasneje 

pa smo vse skupaj dali v prešo, iz katere je pritekel slasten in osvežilen sok. Na koncu pa smo se poveselili ob zvokih 

slovenske ljudske pesmi. 
 

 

Nives Orehovec in Manica Obreza 

 

Kulturni dan 
 

V torek, 29. 9. 2015, smo izvedli na OŠ Vransko - Tabor kulturni dan v spomin 

ob 150-letnici rojstva rojaka Lavoslava Schwentnerja. O njegovem založništvu 

nam je zanimivosti povedal antikvar Rok Glavan in nam predstavil kamišibaj. 

 

S prvošolci sta ustvarjali razredničarka Tina Puntar in Marija Drnolšek, z 

drugošolci razredničarka Stanka Tominšek Kužnik in Miha Miklavc, s 

tretješolci razredničarka Darja Savinek in Marjeta Kapus ter s četrtošolci 

razredničarka Simona Jan in Deja Žunko.   

 
Kaj smo delali učenci 4. c? 

 
Danes je bil 

kulturni dan. 

Najprej smo se 

pogovarjali o 

Otonu 

Župančiču. 

Brali smo 

uganke in jih 

reševali. Nato 

smo šli v 

jedilnico, kjer 

nam je gospod 

Rok Glavan predstavil življenje in delo Lavoslava 

Schwentnerja in kamišibaj. Sledila je malica. Ko smo se 

najedli, smo začeli izdelovati knjigo. Zelo sem bila 

ponosna na svoje delo in šivanje. 

Eva Drnolšek 

 

Všeč mi je bilo, ko smo brali uganke. Izdelovali smo 

knjigo, kjer sem imel težave pri šivanju. Gost nam je 

pokazal, kakšne so bile knjige v starih časih.  

 

 

David Grabner 

 

Najbolj mi je bil kamišibaj. Največje težave sem imel s 

šivanjem. Izdelali smo knjigo. 

Andraž Žvipelj 

 

Danes mi je bilo zelo lepo. Obiskal nas je Rok Glavan, ki 

nam je predstavil kamišibaj. On je antikvar. Izdelali smo 

knjigo. Izdelek mi je bil zelo lep. 
 

 

 

 

Maj Žura 

 

Pripravili razredniki 1., 2., 3. in 4. razreda POŠ Tabor 

 

Ko zgodba postane resničnost: Veronikin sprehod po Taboru 

    
V okviru tedna otroka so učenci POŠ Tabor (Ula Weiss, Eva Aubreht, Amadej Kreča, Urh 

Vodopivec Skok) pod mentorstvom Katje Završnik in Polone Miklavc za otroke Vrtca Tabor 

pripravili pravljični sprehod po Taboru. Predstavili so zgodbo, ki je v preteklem šolskem letu 

nastala za festival Turizmu pomaga lastna glava. Otroci drugega starostnega obdobja Vrtca 

Tabor so se ob pripovedovanju sprehodili do različnih točk v okolici vrtca. Skozi 

pripovedovanje in dramsko igro učencev so spoznali zgodbo o Veroniki. Na koncu poti jih je 

čakalo presenečenje – skriti zaklad, ki so ga navdušeno iskali in tudi našli. Pravljično dopoldne 

so sklenili z delavnico, na kateri so si fantje izdelali ščit, deklice pa krono. 
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Ekskurzija osmošolcev v primorsko pokrajino 
 

V četrtek, 1. oktobra 2015, smo se učenci 8. razreda odpravili na ekskurzijo v primorsko pokrajino. Ob sedmih smo pred 

šolo vzeli malico ter se z avtobusom odpravili na pot. Med potjo smo se imeli super. Ko smo po dolgi vožnji končno prišli 

do Mosta na Soči, nas je pričakal 

vodnik, s katerim smo se odpravili do 

razgledne točke. Ob poti nam je razlagal 

zgodovino zgradb in kraja. Nato nas je 

čakala plovba z ladjico po reki Soči ter 

kosilo. Med kosilom nam je vodič 

pripovedoval o legendah in nastanku 

reke Soče. Po kosilu je sledila 

»mornarska poroka«, pri kateri smo se 

precej nasmejali. Po kosilu in poroki 

nas je čakal sprehod do slapa Kozjak ter 

Napoleonovega mostu. Slap je bil zelo 

lep, še bolj pa pokrajina okoli njega. Po 

sprehodu je sledil še ogled Kobariškega 

muzeja – muzeja 1. svetovne vojne, ki je bil kar pretresljiv. Vodnik po muzeju nam je zelo dobro in živo prikazal 1. 

svetovno vojno ter njene grozote. Po ogledu muzeja smo se spet odpravili na dolgo pot domov, ki pa je bila vse prej kot 

dolgočasna. 

 Nejc Zorenč, 8. b 
 
 

 

 

 

Ročna dela 
 

Bližajo se dolgi zimski večeri, zato vam nudim možnost brezplačnega učenja ročnih del 

(kvačkanje, pletenje, šivanje). Dobivali se bomo v pisarni Turističnega društva Tabor vsak 

torek in četrtek ob 17. uri. Uro lahko tudi uskladimo po dogovoru. Vse zainteresirane 

prosim, da me pokličejo na (03) 5727 195 ali na 041 515 988. Pričeli bi v začetku 

novembra. 

 

Toplo vabljeni! 

Hermina Zorenč  

 

Državna orientacija 2015 

 
Pa je prišel zame in mojo ekipo težko pričakovan dan – 

državna orientacija. Vsi vzhičeni in malo na trnih smo se 

že tretjič letos 19. 9. 2015 odpravili na orientacijo, vendar 

tokrat z avtobusom. Pred tem smo se uspešno na ravni 

gasilske zveze pomerile v Braslovčah ter na ravni regije v 

Lučah. Državna orientacija se je odvijala v Dolah pri 

Litiji. Vzdušje bilo prijetno, a napeto. Po prvi zelo dobro 

opravljeni 

točki se je 

živčnost 

zmanjšala. Na 

štartu so nam 

nadeli čipe, s 

katerimi smo 

se čipirali na 

progi, in tako 

smo lahko štartale ter se podale na pot v upanju na dober 

rezultat. Kljub želji se na progi in točkah ni izšlo vse po 

načru, saj smo prejele nekaj kazenskih točk, vendar 

zaradi tega nismo obupale. Še naprej smo s polnim 

zagonom premagovale progo in jo tudi uspešno 

premagale. Občutek, ko slišiš navijače in veš da si blizu 

cilja, je neopisljiv. Takrat smo dobile še večji zagon in z 

zadnjimi atomi moči pritekle v cilj, nato pa se v trenutku 

sesedle na tla in pomislile: »No, pa je le za nami.« Vso 

iztrošeno energijo smo takoj pridobile nazaj v jedilnici 

tamkajšnje šole, kjer smo imeli res okusno kosilo. Sledilo 

je le še čakanje na rezultate. Počeli smo veliko stvari, a 

najboljše je bilo poležavanje na travi, kjer smo res 

odmislili na vse. No ... in čas je tekel in tekel in končno 

smo se postrojili in nestrpno pričakovali rezultate. Čas pa 

je spet tekel in tekel pa nič ... V tistem trenutku smo se 

malo pošalili, zagotovo jim je ponagajala tehnologija. A 

sledi šok ... Malo ironično a resnično, ko so nam 

sporočili, da je res prišlo do težav s tehnologijo in da se 

nam iskreno opravičujejo. V tistem trenutku nas je res 

Aktivnosti naših društev 



 

9 

zaskrbelo, saj bi tako iz rezultatov izpadel pomemben del. 

Toda gasilci obvladamo vse in tudi to se je uredilo. 

Končno smo lahko prisluhnili rezultatom. Napetost se je 

stopnjevala in vsak trenutek čakanja je bil težji. Ko smo 

le dočakale našo kategorijo, smo se prijele za roke in 

tresočih rok prisluhnile rezultatom. Mesta so kar letela, 

nas pa kar ni in ni bilo. In nato najbolj živčen trenutek, 

četrto mesto, ki pa ga nismo zasedle ne me, ekipa PGD 

Kapla - Pondor in ne ekipa PGD Šempeter. Ob 

zavedanju, da imava obe ekipi pokal, smo skočile v 

objem druga drugi in naglas zavpile: »Toooooo!« Zaradi 

tega smo preslišale tretje mesto, ki  ga je zasedla ekipa iz 

Šempetra. Temu je sledilo drugo mesto, kjer smo slišale 

ime svojega društva. S ponosom in mehkimi koleni smo 

odšle na zmagovalni oder in prejele medalje ter naslov 

DRŽAVNIH PODPRVAKINJ. Vse vaje, ki jih ni bilo 

malo, in vsi napori so se tako obrestovali. Aja ... Pa da ne 

pozabim, ekipo smo sestavljale Ana Šram, Tajda Remic 

in Klavdija Bastl Enci. Vse smo zelo ponosne na to da 

smo gasilke in da smo del tako uspešnega društva, kot je 

PGD Kapla - Pondor. Za vsem tem pa seveda stoji naš 

mentor Simon Stiplovšek, ki se mu iskreno zahvaljujemo 

in mu želimo uspešno mentorstvo z drugimi ekipami še 

naprej.  

 

P.S: 

Klavdija 

in Ana sva 

z 

orientacijo 

več kot 

dobro 

zaključili 

tekmovanje v mladinskih vrstah. A ne bojte se, zagotovo 

se še vidimo kje drugje na gasilskih tekmovanjih. 

 

NA POMOČ!  

Klavdija Bastl Enci 
 

 
 

 

 

 

Gasilska tekmovanja PGD Kapla - Pondor 

 
Ciklus gasilskih tekmovanj v letu 2015 se je pričel že v 

mesecu februarju s kvizom mladine. V eni izmed 

prejšnjih Novic smo opisali uspehe tega tekmovanja, pa 

vendar za osvežitev spomina: z ekipo mladincev, ki so jo 

sestavljali Alja, Tajda in Urh smo postali državni 

podprvaki, in sicer v Kranju  konec marca. 

 

Konec meseca maja smo že odšli na tekmovanje v 

orientaciji. V tej zvrsti tekmovanja so se prvič preizkusili 

tudi najmlajši pionirji (Jakob Turnšek, Julijan Hrastnik, 

Matevž Kovačič) in solidno zastopali naše društvo. 

Preostale tri ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje, 

ki je bilo v Lučah v začetku septembra. S tega 

tekmovanja smo se vrnili prav vsi z medaljami, samo da 

je vodilo le 2. mesto pripravnic na državnega, ostalima 

dvema ekipama je zmanjkalo le kanček športne sreče. 

Štirinajst dni časa so imele pripravnice, da se dobro 

pripravijo na državno tekmovanje, ki je bilo 19. 9. v 

Dolah pri Litiji. Priprave so se obrestovale z zasedbo 2. 

mesta.  

 

Z mesecem junijem smo se prijavili z ekipo pionirjev in 

mladincev v ciklus ligaških tekmovanj Savinjsko-Šaleške 

regije. Zvrstila so se štiri tekmovanja, ki pa jih je ekipa 

pionirjev 100 % opravila. Zadnja četrta tekma je bila 

tekma GZ Žalec, kamor je odšla tudi ekipa mladincev in 

zasedla 5. mesto, pionirji pa so osvojili 9. mesto. 

 

 Starejše gasilke PGD Kapla - Pondor smo po zimskih 

pripravah, ki smo jih nadaljevale zunaj, že dan po 

Šentjurskem sejmu nastopile na tekmi v Gerečji vasi in se 

vrnile z letošnjim prvim pokalom. Tekme so potekale 

preko celega poletja in se zaključile 4. 10. 2015 s 

tekmovanjem Savinjsko-Šaleške regije, kjer smo z 

osvojenim tretjim mestom med ostalimi ekipami, ki so 

dosegle določeno število točk, dobile pravico nastopiti na 

državnem tekmovanju, ki bo naslednje leto. Tudi letos 

smo tekmovale kot ženska ekipa v Savinjsko-Šaleški ligi 

v tekmovanju s starimi motornimi brizgalnami, kjer nam 

je delala družbo moška ekipa PGD Kapla - Pondor. Liga 

poteka od junija do avgusta, ko so primerne temperature 

za nepričakovana tuširanja, ki se dogajajo zdaj eni drugič 

drugi ekipi in so takojšnja kazen za napake. Na sedmi, to 

je zadnji tekmi v Šoštanju, kjer so bili razglašeni skupni 

rezultati lige, so moški dosegli drugo mesto, me pa v 

ženski konkurenci prvo. Skupaj smo tekmovali na 32 

tekmah širom Slovenije, od Ljubljane, Maribora, Prevalj, 

Zlatoličja, Turnišča, Ormoža, Bleda, Oplotnice, Mozirja, 

Gaberk, Šaleka, Vojnika, Štor, Laškega, Radmirja, 

Topolšice, Paške vasi do Liboj in tekmovanj v bližnji 

okolici. Bera pokalov bila je obilna, kot bi rekel poet, 

vendar je to le pleh, kar seveda ni res. Je plačilo za vložen 

trud in po vseh teh krajih so poleg 40-ih ekip in 

organizatorjev tekmovanj prisotni tudi župani, ki slišijo 

za PGD Kapla - Pondor, ki je iz Občine Tabor.  

 

V društvu smo letos sestavili štiri članske desetine. Dve 

ekipi članic in dve članov. Desetina članic in članov A 

smo se redno udeleževali ligaških tekem, ki so potekale 

od meseca junija pa do septembra. Fantje so v Andražu 

osvojili pokal za 3. mesto in na Polzeli za 2. mesto. V 

skupnem seštevku so osvojili nehvaležno 4. mesto. 

Članice smo si prav tako priborile dva pokala, s tem da je 

eden bil za 1. mesto. Smo pa bile prikrajšane še za en 

pokal, zaradi spodrsljaja enega izmed sodnikov, ki nam je 

po krivici dosodil kazenske točke in jih kasneje tudi 

priznal. Zato smo v skupnem seštevku zasedle le 5. 

mesto. Obliž na rane pa smo dobile na tekmovanju GZ 

Žalec v Levcu, kjer smo zasedle 2. mesto in s tem pravico 
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do nastopa na regijskem tekmovanju. Člani A so osvojili 

6. mesto, člani B 7. mesto in članice B 4. mesto.  

 

Sledilo je regijsko tekmovanje v Velenju 4. oktobra. Po 

neprespani noči, saj smo prejšnji dan pospremile našo 

članico Anjo v zakon, smo nastopile na progi kot zadnje 

nastopajoče. Vaja nam je uspela, na progi smo bile hitre, 

opravile brez napak in dosegle 3. mesto, s tem smo 

izpolnile cilj  in  se uvrstile na državno tekmovanje, ki bo 

prihodnje leto. 

 

Zavedati se je potrebno, da brez vaj in odrekanj tudi teh 

rezultatov, ki smo jih skozi leto dosegali, ne bi bilo. 

Čeprav vse skupaj temelji na prostovoljstvu, pa se 

zavedamo, da s tem ko se udeležimo katerega koli 

tekmovanja, utrjujemo naše vezi, se družimo in veselimo 

uspehov, kar pa je v današnjem norem času še kako 

pomembno in protistresno. Tudi predsednik GZ Slovenije 

Jošt Jakša je dejal: Gasilec mora biti srčen in pa tudi 

trčen. 

 

NA POMOČ!                                                                                     

 

M. P., M. D.                                                                                                      

PGD Kapla - Pondor 

 
 

 

 

Praznik sadjarstva 
 

V začetku oktobra je bila v Andražu nad Polzelo postavljena zanimiva razstava 

sadja. Preko 200 vrst sadja, poudarek pa je bil na domačih sortah in njihovi 

pridelavi. Povedati je treba, da je Andraž zibelka pri začetkih sajenja jabolčnih 

vrst in da je zaslužen za to Miloš, Mihael Levstik, sadjar in učitelj, ravnatelj v tem 

kraju. Andražu je pred 2. svetovno vojno 

pomagal, da se je izkopal in potegnil iz 

revščine. To sadje pa so dobivali tudi na 

dunajski dvor.  

 

K tej postavitvi smo bili povabljeni slikarji, otroci iz vrtca, šole, domače 

gospodinje s kompoti, marmelado, žganjico. Vsi izdelki so nevsiljivo spremljali 

razstavljena jabolka, ki so dišala in dišala … 
 

 

 

 

 

 

 

Tekst in foto: Julija Juhart 
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judoklubshido1@gmail.com 

Piknik članov Društva upokojencev Tabor 

 
Vsako leto septembra oz. oktobra smo taborski upokojenci običajno organizirali enodnevni izlet, vendar ti izleti postajajo 

za marsikoga že prevelika finančna obremenitev. Zato smo se tokrat odločili, da organiziramo piknik v domačem okolju, 

seveda z lastno denarno udeležbo, ki pa je bistveno 

manjša, kot za izlet. 

 

V torek, 29. septembra, smo tako združili moči pohodniki 

50 +, športna sekcija in ostali prijavljeni udeleženci in se 

dobili na druženju pri kmetiji Adija Laznika v Miklavžu. 

 

Pot pohodnikov je vodila iz Tabora mimo Žagarstva 

Ropret, kjer smo si ogledali mini živalski vrt s posebno 

pasmo prašičev. Nadaljevali smo proti Ramšakovi 

kmetiji, kjer smo se pri obeležju pod križem poklonili spominu pokojnega, tu rojenega duhovnika, akademika dr. Franca 

Ksaverja Lukmana. Uživali smo v pogledu na zorana polja, živino na paši, raznolike že jesenske barve dreves taborskega 

hribovja in na našem cilju, na domiselno za nas pripravljen prostor – Staro štalo z okolico. Naše druženje smo pričeli z 

dobrodošlico gostitelja, kjer smo ob gostoljubnosti Grabnarjevih, odlično pripravljeni in postreženi hrani, pijači, 

kramljanju, ob igranju mladih muzikantov in izvedenih športnih igrah preživeli lep popoldan. Vsem hvala za udeležbo in 

dobro voljo, posameznikom pa tudi za prinesene sladke dobrote. 

 

Srečno do prihodnjič! 

                                                                                         Društvo upokojencev Tabor 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarni utrinki 

Po poteh in spominih  
V rubriki »Po poteh in spominih« skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec vam v pogled ponudimo utrinek, ki je v 

preteklosti zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrišete prah z albuma in z nami delite lepe, a tudi morda 

pozabljene trenutke. Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-pošte: info@obcina-tabor.si ali 

alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).  

. 

  

V razmislek 

 
Sprosti svoje misli 

in se nasmej vsem, 

ki mislijo v nasprotni smeri! 

 

Pleši drugače kot drugi želijo, 

vdajaj se toku tvojih želja, 

ki so drugačne od ozkoglednih oči! 

 

Pusti si vetru mršiti lase, 

odpri na stežaj svoje lepe oči 

in naj ti solze sreče tečejo po licu! 

 

Odpri srce in močno poženi kri v žile, 

naj ti zažarijo lica in 

izpostavi lepe prsi božajočemu, 

lepemu jutru!! 

 

TKsm 

 

Vrnitev 

 
Bil sem s tabo 

v nekem snežnem dnevu, 

vsa razigrana v beli snežini. 

Razgreta lica so nama sijala 

v radosti sonca in belega sneženja. 

 

Brodenje po snegu 

mi je pregnalo temne misli, 

ki so me preganjale prejšnje noči! 

Prineslo mi je zavest o najini 

sreči, 

ki se še lahko rodi. 

 

Kopál sem v sneg, 

ujemal sem te v globokem snegu, 

božal sem tvoje lase z golimi, 

mrzlimi rokami – 

postal sem zopet – 

jaz!! 

 

TKsm 
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Po poteh in spominih 

 
V avgustu leta 1984 je v časopisu Savinjski občan izšel članek Marjane Matijec Natek Brez prostovoljnega dela bi 

imeli še manj. Avtorica v njem slikovito predstavi Tabor skozi zgodovino ter zanimivosti vse do težav in radosti srede 

80-ih let prejšnjega stoletja. Predstavili vam bomo članek v več delih in spoznali boste, da zdajšnje težave niso videti 

dosti drugačne kot pred 31 leti. Časopisni članek ima v skrbnem arhivu Danijela Rožanc. Tokrat o Taboru v 3. delu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In danes … 

Skoraj vsi Taborčani si želijo živahnejši utrip domačega 

kraja. Ljudje se od leta 1960 odseljujejo in iščejo 

debelejšo rezino kruha. Veliko domačij v njihovih 

hribih sameva, nič bolje ni tam, kjer gospodarijo že 

ostareli ljudje.  

 

Danes je Tabor po številu prebivalcev med manjšimi 

krajevnimi skupnostmi, če pa jo merimo po površini, je 

to tretja največja krajevna skupnost v žalski občini. 

 

Industrija se je v prejšnjem stoletju začenjala in 

propadala že v povojih. Danes si tamkajšnji ljudje 

služijo kruh s kmetijstvom, predvsem hmeljem, 

živinorejo in gozdom. Dobri tretjini režejo kruh v 

Tekstilni tovarni Prebold, nekaj se jih vozi v Žalec, 

Celje in celo v Ljubljano in Trbovlje. Kmetje so v 

večini kooperanti Kmetijske zadruge Savinjska dolina. 

Pohvalijo se lahko, da imajo v Taboru največjo 

proizvodnjo piščančjega mesa v tej zadrugi. Zberejo 

okoli 430 tisoč litrov mleka letno. Na njihovih poljih 

zraste letno okoli 70 ton hmelja. 

 

Taborčani so se pred nekaj desetletji lahko z marsičem 

pohvalili. V kraju in okolici je bilo kar 8 trgovin, prav 

toliko dobrih gostiln, o katerih danes ne bi mogli več 

govoriti. Še hotel je stal v Taboru in na oddih so hodili 

turisti iz Celja, Gradca in Ljubljane. 

 

Vse štiri gostilne skupaj bi še kar bile gostinska 

ponudba za silo, pravijo Taborčani. Veliko slabše pa je s 

trgovino oziroma poslovalnico Savinjskega magazina. 

Do tretje ure, ko pridejo delavci iz službe, v tej ni 

mogoče skoraj ničesar več dobiti. Največkrat zmanjka 

kruha ali pa ga sploh ni bilo. Ob tretji uri pa se preskrba 

zapre še za tako skromnega obiskovalca. Taborčani 

pravijo, da je teh vedno manj, saj si delavci nočejo več 

beliti glave, ali bodo dobili ali ne v domači, temveč se s 

potrebnimi živili preskrbijo v bolje založenih trgovinah. 

 

Nekaj pa se je le ohranilo iz stare dobre preskrbe. 

Vranski peki jim vsak dan razvažajo kruh po vaseh. 

Taborčani pravijo, da ima to dve slabi strani. Prva je 

potuha trgovini, kjer vse prevečkrat zmanjka kruha, in 

druga, ko ljudje čakajo na kruh se novice po Taboru 

razširijo kot po radio aparatu.  

 

Radi zavihajo rokave   

Vsako leto dobijo nekaj denarja za osnovne potrebe 

krajevne skupnosti, toda potrebe in želje krajanov so 

tako velike, da bi bilo brez udarniškega dela krajanov v 

Taboru storjenega bore malo. Taborčani radi zavihajo 

rokave, če je potrebno kaj narediti za blaginjo kraja. O 

tem pričajo številne prostovoljne udarniške akcije.  

 

Pred leti so izkopali temelje za vrtec, prispevali les za 

ostrešje in ko je zmanjkalo denarja za opremo, so ga 

zbrali kar z nabiralno akcijo. 

 

Za boj proti rdečemu petelinu imajo kar tri gasilska 

društva: Ojstriška vas, Kapla – Pondor in Loke. Prvi dve 

imata že preko osemdesetletno tradicijo, najmlajše pa je 

društvo iz Lok, ki so ga ustanovili leta 1952. Pravijo, da 

so gasilska društva potrebna že zaradi območja, ki ga 

pokrivajo. Za obnove gasilskih domov in nabave 

gasilske opreme so člani krepko pljunili v roke. Člani 

gasilskega društva Loke so si prostore uredili v bivši 

loški šoli in za obnovo prispevali več kot 3000 

prostovoljnih ur. Danes, ko je objekt končan, imajo po 

njem apetite tudi tisti, ki so dopustili, da je objekt 

propadal. 

 

Udarniških del še ne bo konec. Vsaj do takrat ne, dokler 

bodo potrebe kraja veliko večje kot je denarja. Letos so 

se vsa društva v Taboru odpovedala dotaciji (v znesku 

deset starih milijonov), ta denar pa bodo prispevali za 

ureditev prireditvenih prostorov pri domu TVD 

Partizan. Za vse bodo potrebovali okoli osemdeset starih 

milijonov, tako da bodo udarniške akcije na dnevnem 

redu. Med najbolj delovnimi so taborski planinci. 

Kakšen dinar jim primakne telesnokulturna skupnost 

Skala, kjer joče Veronika 

Krvavica zaradi svoje okorno oblikovane piramide deluje 

nenavadno. Nekoč je kazala svoje rdeče stene daleč po dolini. 

Stoletja dolgo živi med ljudmi iz teh krajev legenda, da je 

strme skale pordečila kri mlade Veronike z Desenic. Po 

pripovedovanju ljudi prihaja Veronika v temnih nočeh na 

strme skale Krvavice in joče za svojo izgubljeno ljubeznijo.  

 

Taborčani se lahko pohvalijo, da imajo najbolj 

točen čas. Skozi kraj teče petnajsti poldnevnik, 

po katerem merimo srednjeevropski čas. Kdo bi 

vedel, ali je bilo naključje ali točen izračun, da 

so pred stoletji, ko je v teh krajih še razsajala 

kuga, postavili kužno znamenje v Pondorju, ki 

stoji natanko na tem poldnevniku. 
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Zgodilo se bo 

občine, toda v glavnem si kar sami služijo denar. Pred 

kakšnimi štirimi leti so obnovili staro Zajčevo domačijo 

pod Krvavico. Ta podvig je še posebej vreden pohvale, 

saj so ohranili domačijo, ki bi sicer propadla. Planinci 

so prispevali večino denarja za material, ostalo pa so 

naredili na akcijah. Danes je Zajčeva koča planinska 

postojanka, ni pa še vključena med kontrolne postaje 

Savinjske planinske poti. Poleg hribolazenja zelo 

skrbijo za podmladek in izobraževanje članov. 

Organizirajo zimsko planinsko šolo na Zajčevi koči za 

mlajše člane, redno organizirajo predavanja o planinstvu 

in tekmovanja. 

 

 
 

Nadaljevanje sledi novembra … 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Ana Leskovšek 

Arhiv: Danijela Rožanc 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

VABIMO 

 

vas na predavanje z naslovom 

RAZLIKA MED 

UNIVERZALNO USODO IN 

USODO DUŠE. 
 

Predaval bo  

g. TOMISLAV BRUMEC, dipl. 

pranoterapevt, 

 

v četrtek, 19. novembra 2015, ob 19. uri 

v sejni sobi Občine Tabor. 

 

Kontakt: Damijana Lukman, 031 328 990 

Vstopnine ni. 

 
 

 

 

"Najboljši dokaz modrosti je vedno dobra 

volja," 
zato 

Društvo upokojencev Tabor 

vabi vse upokojence in starejše občane na 

tradicionalno  

 

 
 

 

MARTINOVANJE,  

 

 

 
 

 

ki bo v soboto, 7. novembra 2015,  

ob 15. uri v Domu krajanov Tabor. 

 
Pripravljamo vam bogat kulturni program in 

kulinarično doživetje. 

Prijavite se našim poverjenikom, ki vam bodo 
povedali še kaj več. 

 
 
 
 
 
 

Društvo podeželske mladine Tabor 
vabi  

vse, ki že obiskujejo srednjo šolo in starejše, ki 
imajo radi  

zabavo, so radovedni in željni dobre družbe, 
na sprejem novih članov,  

  
ki bo v soboto, 7. 11. 2015, ob 20.00 v Domu 

krajanov Tabor (društveni prostor). 
 

 

Lepo vabljeni! 
 

Društvo podeželske mladine Tabor 
 
Več informacij: 070 321 516, Simon Stiplovšek 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR vabi 
 

vse občanke in občane, planince in planinke in ljubitelje 
domačih kolin 

 
v soboto, 14. novembra 2015, 

 
NA TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE NA 

ZAJČEVO KOČO. 
 

Od 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! 



 

14 

Oglasi 

občinska knjižnica tabor 

VABILO NA 3. NAVIHAN VEČER 
 

Navihani muzikanti vas vabimo na 3. Navihan večer in na promocijo drugega CD-ja, ki bo  
 

 

 

 

 

 

 

v soboto, 21. 11. 2015, ob 19. uri v Domu krajanov Tabor. 

 

Z nami se boste lahko poveselili s: 

 

Harmonikarskim orkestrom Domna Šergana, 

ans. Ceglar, 

ans. Lun´ca, 

Reški bend, 

ans. Spogledljivke, 

ans. Klateži, 

ans. Vžig, 

 

za smeh in dobro voljo pa bosta poskrbela 

Maja in Primož Razboršek. 

 

Vstopnice za koncert lahko kupite pri članih ansambla (Žiga, 040 809 939) 

 ali na dan koncerta od 17.30 dalje. Cena vstopnic je 5 €. 

 

Pridite, da skupaj pričaramo nepozabni Navihan večer!!! 

 
 

 

Dragi otroci, 

 

 

Občinska knjižnica Tabor vas vabi na pravljično uro, ki bo v torek, 

 24. novembra 2015, ob 18. uri v Občinski knjižnici Tabor. 

                                          

Prijazno vabljeni! 

 

                                                           
 

 

 
 

 

 
Naš prostor je od nižin do visokih vrhov v večini poraščen s čudovitimi, odlično oskrbovanimi gozdovi. Celo leto pa je 

čist in urejen tudi zaradi velike skrbnosti ljudi za okolje. Takšen prostor daje nenehen vtis podobe raja. V takšnem 

okolju lahko čebele nabirajo med prvovrstne kakovosti. Mi samo poskrbimo, da s tehnologijo čebelarjenja takšnega tudi 

ohranimo. 

 

Čebelje pridelke so ljudje v vsej zgodovini razumeli in uporabljali kot prehrano, ki 

pripomore k boljšemu zdravju. 

 

Vabimo vas, da se pri nas oskrbite s čebeljimi pridelki odlične kakovosti. Imamo več 

vrst 

medu v različni embalaži, lahko v darilni ali kot spominek, ki se navezuje na sedanjost ali zgodovino našega kraja. 

Vključite lahko lastne želje ali ideje, npr. kot košarico z lokalno pridelano hrano ali kot taborsko košarico.  

 

Na voljo je tudi matični mleček lastne pridelave. Naš med lahko kupite tudi v TIC-u v Taboru. Uživajmo hrano, ki je 

pridelana v deželi, kjer smo doma. 

Darko Nemivšek, Čebelarstvo Nemivšek  

Tabor 51d, 3304 Tabor  

gsm: 031 766 533  

Med iz taborskih gozdov in livad 
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... in še modrosti naših babic 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – NOVEMBER 2015 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

31. 10. 2015 

11.00 

 

KOMEMORACIJA 

OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE 

 

pri spomeniku padlih borcev na 

Gorici 

Občina Vransko 

(03 703 28 00) 

 

2. 11. 2015 Začetek branja za najmlajše 

TUDI MALI SAVINJČANI BEREJO 

Občinska knjižnica Vransko 

 

Občinska knjižnica 

Vransko in 

Vrtec Vransko 

(03 703 12 80) 

3. 11. 2015 

10.30 

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM 

DOMU 

Zavod sv. Rafaela Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

5. 11. 2015 

17.00 

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL 

JOŽICE KAMENIK – JOCE 

Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 

041 919 829) 

7. 11. 2015 

10.00 

Otroški abonma 

NAŠA PRAVLJICA 

Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 

031 210 298) 

11. 11. 2015 

9.00 

JESENSKI IZLET IN MARTINOVANJE 

V BELI KRAJINI 

izpred Mercatorja Vransko Društvo upokojencev 

Vransko 

(03 572 52 27, 

031 494 833) 

14. 11. 2015 

19.30 

Gledališki abonma 

NAMIŠLJENI ZDRAVNIK 

 

Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 

031 210 298) 

17. 11. 2015 

18.00 

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

20. 11. 2015 

 
Začetek branja za odrasle 

SAVINJČANI BEREMO 2015/2016 

Občinska knjižnica Vransko 

 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

20. 11. 2015 

17.00 

Fotodelavnica 

KAKO SI IZDELAM FOTOKOLEDAR 2016 

sejna soba v Energetiki DiFotoGraf 

(041 959 220) 

20. 11. 2015 

20.00 

Ponudba izven abonmaja 

STRIPTIZ 

Monokomedija Matjaža Javšnika 

Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 

031 210 298) 

28. 11. 2015 

19.30 

Ponudba izven abonmaja 

KDO JE KOLOVRAT 

Komedija s koncertom 

Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko 

(03 703 12 11, 

031 210 298) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

torek, 27. oktober, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52) 

 

sreda, 28. oktober, ob 17.00 

PREDAVANJE ZA DRUŠTVA: DAVČNE BLAGAJNE 

sejna soba Občine Tabor 

(Občina Tabor, (03) 705 70 80 in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec (03) 712 05 00) 

Koledar dogodkov in prireditev – oktober in november 
 

 Kolikor ima Lenart (6. 11.) snega na planini, toliko ga ima božič v dolini.  
 
 

 
 

 

 

 Če je Martinov (11. 11.) plašč v meglo zavit, bo vsakdo še zime sit.  
 

 Sv. Cecilije (22. 11.) grmenje je plodnega leta znamenje.  
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sobota, 7. november, ob 15.00 

MARTINOVANJE ZA STAREJŠE OBČANE 

Dom krajanov Tabor 

(Društvo upokojencev Tabor, 031 426 461) 

 

sobota, 7. november, ob 20.00 

SPREJEM NOVIH ČLANOV 

Dom krajanov Tabor (društveni prostor) 

(Društvo podeželske mladine Tabor, 070 321 516) 

 

sobota, 14. november, od 16.00 dalje 

TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE 

Zajčeva koča 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

četrtek, 19. november, ob 19.00 

PREDAVANJE TOMISLAVA BRUMCA: RAZLIKA MED UNIVERZALNO USODO IN USODO DUŠE 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 

sobota, 21. november, ob 19.00 

3. NAVIHAN VEČER 

Dom krajanov Tabor 

(Navihani muzikanti, 040 809 939) 

 

torek, 24. november, ob 18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjižnica Tabor 

(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, (03) 712 12 52) 

 

 

Ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve želimo 

občanom in občankam lepo preživete praznike.  
 

župan, občinska uprava in občinski svet 

 

»Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin.«  
 

(Jože Plečnik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOLOFON 

 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid, vsebina. Člani uredniškega odbora: 

Maja Drča, oblikovanje, vsebina; Tatjana Kovče, vsebina; Ana 

Leskovšek, pregled, vsebina; Ivan Lukman, fotografija. Naslovna fotografija: 

hrib Krvavica – avtorica Urša Semprimožnik. 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. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Grenko tisk storitve, d.o.o. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, Tone Tavčer, Vrtec Tabor, 

POŠ Tabor, PGD Kapla – Pondor, Društvo upokojencev Tabor, Navihani 

muzikanti, Čebelarstvo Nemivšek, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 

Julija Juhart, Gostinstvo Lisjak 

CENIK OGLASOV 

 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, vabila s 

komercialnim namenom, osmrtnice, zahvale. 

 

 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 strani 50 € 35 € 

1/4 strani 35 € 24,50 € 

1/8 strani  15 € 10,50 € 

 

Čestitka 
 


