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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 

 
 

V teh dneh, ko se leto bliţa koncu, se 

oziramo na svoja dela zadnjih dvanajstih 

mesecev. Eni se ozirajo z veseljem, drugi z 

ţalostjo. Prvi se radi spominjajo lepih 

trenutkov, spet drugi bi nesrečne radi čim 

prej pozabili. Vsi pa ţe nestrpno 

pričakujemo novo leto. Politiki in 

vedeţevalci ga ţe sedaj označujejo za 

prelomnega, kaj se bo v resnici zgodilo, pa 

bomo videli šele čez leto dni.  

 

Letošnjo zimsko sezono se veselimo več kot 

odličnih rezultatov Tine Maze, Jakova Faka 

in Filipa Flisarja. Njim zimske razmere ne 

pridejo do ţivega, mi pa smo ob hudem 

mrazu in debeli sneţni odeji kar malo 

potarnali. Kmalu je narava obrnila ploščo in 

nam namenila toplejše temperature in nekaj 

sončnih ţarkov. »Slaba bo letina, revščine 

vir, če mokrota moti božični večer«, pravi 

pregovor. Upajmo, da na boţič ne bo 

deţevalo.  

 

Lučke v naši občini ţe naznanjajo 

prihajajoče praznične dneve, tudi ponekod v 

domovih ţe stoji boţično drevo, drugi pa po 

tradiciji okrasijo smrečico in postavijo 

jaslice na boţični večer. Za boţič in novo 

leto je značilna peka potice in medenjakov, 

prav tako čaj in kuhano vino. S temi 

majhnimi detajli si pričarajmo čim lepše 

praznovanje boţiča in novega leta. Ţelim 

vam lep in miren boţič, v novem letu pa 

spoštovanja, sreče, zdravja in ljubezni.   

 

Tatjana 
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____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Boţično-novoletne ţelje 

 

Neverjetno hitro je mimo nas spolzelo tudi 

magično leto 2012. Pa vendarle ne povsem 

mimo nas. Resda smo se ponovno izognili 

napovedanemu koncu sveta, je pa leto 2012 

številne naše druţine zaznamovalo z 

veselimi in ţalostnimi dogodki v večjem 

obsegom kot prejšnja leta. Veseli dogodki v 

naši občini so povezani z rekordnim 

številom novorojenčkov  (pred zaključkom 

decembra kar 26), ţal pa je bilo leto tudi 

tragično. Zgodile so se prometne nesreče, v 

katerih je prišlo do smrtnega primera ter 

teţkih poškodb dveh mladih deklet. Vsi ti 

dogodki navidezno sluţijo zgolj statistiki, 

dejansko pa se dotikajo številnih 

posameznikov in druţin, s katerimi skupaj 

ţivimo v naši lokalni skupnosti. Zgrajeni 

metri kanalizacije in kilometri novega 

asfalta ob takšnih dogodkih izgubijo ves 

svoj pomen. Cenjenje čudeţa, ki se imenuje 

ţivljenje, je najvišja stopnja človeške zavesti 

in boţično obdobje s prednovoletnimi  

 

pričakovanji je najprimernejši čas, da malce 

ustavimo konje in se zavemo te 

neprecenljive vrednote. Vsak zase, 

predvsem pa v okviru svoje druţine. Ţe 

samo to, da jo imamo, druţino namreč, je 

privilegij, ki je nenadomestljiv s katerokoli 

drugo vrednoto. Ţal, je prepogosto za 

marsikoga to zavedanje tudi prepozno. 

 

Ne bodimo prepozni, izkaţimo svojim 

najbliţjim, prijateljem, sosedom ..., da jih 

imamo radi in jim ţelimo vse najboljše. 

Romantika boţičnega obdobja je za to 

najprimernejša, čeprav bi morali to početi 

tudi sleherni navadni dan. 

 

Vsem vam, spoštovane občanke in občani, 

cenjeni prebivalci naše občine, ţelim vse 

dobro v času boţičnega praznovanja in v 

celem novem prihajajočem novem letu 

2013. 

Vilko Jazbinšek, ţupan 

_________________________________________________________________________________

 

 
S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  

 

 

 

 

 

 30. novembra se je v celjski porodnišnici rodil 3.670 g težak in 50 cm velik deček Matevž, staršema 

Martini in Gorazdu Kovčetu iz Griţ. 

 7. decembra se je v celjski porodnišni rodil 3.220 g težak in 50 cm velik deček  Tijaž, staršema Nini 

Florjan in Mateju Jazbinšku iz Kaple. 

 11. decembra se je v ljubljanski porodnišnici rodil 3.380 g težak in 50 cm velik deček Martin-Leon 

staršema Saši Zidanšek Obreza (naša sodelavka) in Damjanu Obrezi. 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 
Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji 

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

                                                                                                                                                                                                 
Tatjana Kovče 
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Občina Tabor 

Tabor 21, 3304 Tabor 

 
 

Informacija o projektu izgradnje, upravljanja in vzdrţevanja odprtega 

širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij (GOŠO) 

 

Osnovni podatki o projektu GOŠO 

Občina Mozirje, Občina Gornji Grad, Občina Rečica ob Savinji, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina 

Solčava, Občina Vransko, Občina Tabor, Občina Prebold, Občina Polzela in Občina Apače so podpisale 

dogovor o sodelovanju in o skupnem nastopu na 2. javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada 

za regionalni razvoj, za projekt gradnje, upravljanja in vzdrţevanje odprtega širokopasovnega omreţja 

elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih (v nadaljevanju: javnega razpisa GOŠO). Občina Mozirje je, 

kot izbrana vodilna občina, oddala skupno prijavo na javni razpis GOŠO, ki ga je razpisalo Ministrstvo za 

visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v oktobru 2010. 
 

Predmet javnega razpisa GOŠO je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omreţij elektronskih 

komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer širokopasovna omreţja še niso zgrajena in kjer 

ni bil izkazan komercialni interes za gradnjo takih omreţij.  
 

Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis 

širokopasovni priključki niso bili omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo moţnosti 

pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju ţe obstajajo posamezni širokopasovni 

priključki, oziroma kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev izkazan 

neobstoj komercialnega interesa v obdobju naslednji 24 mesecev. 
 

Seznam belih lis je na osnovi podatkov lokalnih skupnosti  objavilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo. Na podlagi objavljenega seznama belih lis, je bil pripravljen celoten projekt za izgradnjo 

širokopasovnih omreţnih povezav v omenjenih občinah, v katerega je vključenih 2363 gospodinjstev.  
 

Dne 9. 2. 2011 je Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, objavilo spisek pozitivno rešenih 

vlog. Občini Mozirje so bila odobrena javna, nepovratna sredstva v višini  6.029.920,00 EUR. Dne 1.6.2011 

je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju gradnje odprtega širokopasovnega omreţja elektronskih 

komunikacij. Rok za izvedbo celotnega projekta je 1. 6. 2013.  
 

Na javni razpis GOŠO se je občina Mozirje prijavila z izbranim izvajalcem Iskra Sistemi, d,d, Ljubljana, ki 

bo v projektu zagotovil dodatna zasebna sredstva v višini 2.584.251,43 EUR. Skupna vrednost projekta je 

torej 8.614.171,43 
 

Po končani gradnji (1.6.2012) preide del omreţja, ki je bil zgrajen z javnimi sredstvi v last občin in sicer 

sorazmerno z vloţenimi sredstvi, del omreţja, ki je bil zgrajen z zasebnimi sredstvi pa ostane v lasti Iskra 

Sistemov za dobo 20 let, nato pa tudi preide v last občin. 

Po izgradnji omreţja imajo Iskra Sistemi pogodbeno obvezo 20 letnega vzdrţevanja in upravljanja sistema.  

V tem obdobju bodo Iskra Sistemi ponudili vsem ponudnikom storitev-operaterjem dostop do končnih 

uporabnikov pod enakimi pogoji (odprto širokopasovno omreţje – OŠO).  
 

Tehnični opis projekta 

Zaradi specifične konfiguracije terena in zaradi redko poseljenih naselij na hribovitih področjih, je bila kot 

tehnična rešitev izbrana rešitev z brezţičnim, radijskim pokrivanjem gospodinjstev. Postaje širokopasovnega 

omreţja, ki bodo med seboj povezane v omreţje z usmerjenimi radijskimi povezavami, bodo omogočale 

distribucijo internetnega in digitalnega televizijskega signala ter izvajanje storitev fiksne telefonije, do 

razdalje 15km od posamezne postaje. Postavljene bodo na izpostavljenih lokacijah, s katerih bo moţno 

pokrivanje čim večjega števila gospodinjstev. Na strani naročnika bo nameščena oprema (antene, 

komunikacijska oprema), ki bo omogočala sprejem brezţičnih signalov. Pogodbena obveza Iskre Sistemi je, 

da zagotovijo pokrivanje gospodinjstev v belih lisah z internetnim signalom s prenosno hitrostjo vsaj 2 
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Mbit/s. Sistem omogoča tudi večje prenosne hitrosti, ki pa bodo praviloma na razpolago večjim 

uporabnikom, na podlagi posebnih pogodb.   

Trenutno stanje na projektu 

Gradbena dela na petih postajah so končana (v Občini Mozirje (1), v Občini Gornji grad (2), v Občini 

Polzela (1) in v Občini Vransko (1)), pridobljena so gradbena dovoljenja za nadaljnje tri postaje (V občini 

Apače (2), v Občini Ljubno (1)), v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja so še tri vloge (v Občini 

Luče (2) in v Občini Apače (1)). Nekaj postaj bo postavljenih na obstoječih objektih Telekoma, RTV 

Slovenije ali Simobila, nadaljuje pa se izdelava projektne dokumentacije za ţe izbrane postaje in iskanje 

lokacij za nove postaje. 

 

 
 

tipična postaja OŠO (POL01_Gora Oljka) 

 

 
 

namestitev anten na postaji OŠO 

 

V testnem laboratoriju Iskre Sistemi je postavljen sistem namenskih klimatiziranih omar za zunanjo uporabo 

z vgrajenimi komunikacijskimi sistemi. Izvaja se konfiguriranje in funkcionalno testiranje komunikacijskih 

sistemov in sistemov za daljinski nadzor in upravljanje omreţja. Vgradnja na lokacije se bo pričela čim bodo 

to dopuščale vremenske razmere (spomladi 2013).  
 

Odgovori na pogosta vprašanja 

Kdo se lahko priključi na odprto širokopasovno omreţje (OŠO): 

- Prednostno se lahko priključijo gospodinjstva, ki ustrezajo definiciji bele lise. Zadnji spisek 

gospodinjstev, ki je bil odobren s strani ministrstva, je bil izdelan v septembru 2012 in je na 

razpolago v Občini Mozirje.  

- Ob pripravi tega spiska se je izkazalo, da je gospodinjstev, ki ustrezajo definiciji bele lise, več kot 

2363 (demografska gibanja, ...). V soglasju z ministrstvom, se lahko tudi ta gospodinjstva priključijo 

v omreţje. Podatki o teh gospodinjstvih so tudi navedeni v zadnjem spisku.  

- V omreţje se lahko priključijo tudi gospodinjstva, za katere je bil ob prijavi na javni razpis izkazan 

komercialni interes, vendar komercialni operater v naslednjih 24 mesecih ni zgradil priključka.  

- V omreţje se lahko priključijo tudi gospodinjstva, ki ţe imajo internetni priključek, pa niso 

zadovoljna s kvaliteto storitve (premajhna prenosna hitrost, slaba kvaliteta povezave, …). Pred 

priključitvijo v OŠO mora tako gospodinjstvo najprej zaprositi svojega operaterja za boljši 

priključek. Če operater ne more ugoditi zahtevi, mora to potrditi pismeno in šele na podlagi te 

pismene izjave, lahko gospodinjstvo zaprosi za priključitev v OŠO.  

Kdo bo operater storitev 

Iskra Sistemi po pogodbi ne morejo biti operater storitev. Zato bo omreţje oddano v najem večjim 

komercialnim operaterjem, ki bodo zagotavljali predvidene storitve na omreţju. Operaterjeva odgovornost je 
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tudi nudenje pomoči v primeru teţav pri zagotavljanju kvalitete storitev ali okvar. Pogajanja z operaterji so v 

teku.  
 

Kdaj se lahko priključim v omreţje OŠO 

Iskra Sistemi bodo postaje OŠO vključevali postopoma, najprej za potrebe poskusnega obratovanja, nato pa 

bo moţno, po pridobitvi uporabnega dovoljenja, priključevati tudi naročnike. Predvidoma bo to v drugem 

kvartalu 2013. 
 

Kakšni bodo paketi storitev 

Operaterji bodo nudili  dostop do interneta, sprejem digitalnega TV signala in priključitev fiksnega IP 

telefona. Pakete storitev bo določil operater storitev. Ponujeni paketi naj se ne bi bistveno razlikovali od 

paketov, ki jih operaterji ponujajo v drugih omreţjih. Zaradi tehničnih lastnosti radijskega prenosa podatkov, 

bo hitrosti povezave v internet omejena na 2 Mbit/s na gospodinjstvo.  
 

Kakšen je postopek priključitve na omreţje in kakšne so cene 

Potencialni naročnik: 

- izbere enega od javno objavljenih paketov storitev, ki jih ponujajo izbrani operaterji,  

- podpiše pogodbo z Iskro Sistemi, na podlagi katere se, v največ 30 dneh, opravi ogled objekta in 

preveri kvaliteta signala, dobavi in montira naročniška oprema (CPE), ki omogoča fizični dostop do 

omreţja: parabolična antena premera 60 cm (podobna kot satelitska antena), antena za sprejem 

internetnega signala (20 x 20 cm), modem za internet ter povezovalni kabli med antenami in 

modemom.   

- sklene naročniško razmerje, z izbranim operaterjem. Operater dobavi in montira dodatno 

komunikacijsko opremo, ki omogoča priključitev računalnikov, TV sprejemnika in telefona,  

- Iskra Sistemi omogočijo izvajanje storitev za naročnika, operater pa zagotovi izvajanje storitev.   

Stroški: 

- Enkratni strošek dobave in montaţe CPE opreme, kot je specificirana v zgornjem odstavku ter 

omogočanja izvajanja storitev bo enak za vse naročnike in bo znašal do 200 EUR. V ceno ni 

vključena izvedba internega kabelskega razvoda.  

- Naročnino za plačilo storitev bo določil operater storitev glede na izbrani paket storitev in naj se ne 

bi bistveno razlikovala od naročnin, ki jih operaterji zaračunavajo v drugih omreţjih. 

Kakšna je tipična izvedba montaţe pri naročniku in potrebni pogoji za sprejem signala 

Za zagotavljanje kvalitetnih signalov (predvsem TV signala), morata biti anteni nameščeni na objektu tako, 

da obstaja neposredna, optična vidljivost do oddajnih anten na postaji OŠO, iz katere naročnik dobiva 

signale. To pomeni, da na poti ne sme biti nobenih ovir, kot so: drugi objekti, drevesa, itd.  
 

Sprejem internetnega signala ni nujno pogojen z optično vidljivostjo, vendar je potrebno v primeru, ko ni 

optične vidljivosti, opraviti meritve kvalitete signala.  
 

Slika prikazuje primer tipične namestitve opreme v/na stanovanjskem objektu. Montaţa internih kabelskih 

povezav (na sliki so označene z modro barvo), je stvar dogovora. Lahko jih izvede pooblaščeni izvajalec in 

storitev zaračuna po ceniku ali pa izvedbo zagotovi lastnik objekta. 

 

 
naročniška antena za internet (20x20cm) 

 

 
naročniška TV antena (60cm) 
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tipičen primer namestitve opreme v/na objektu 

 

POJASNILO OBČINSKE UPRAVE 

 

Informacijo je pripravila Občina Mozirje, nosilec projekta. Zaradi zahteve sofinancerja, Evropskega sklada 

za regionalni razvoj, mora biti objavljena v enaki vsebini in obliki (z logotipom EU) v občinskih glasilih 

vseh občin, ki sodelujejo v projektu.  

 

Vid Poznič 
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Javni poziv: Podjetno v svet podjetništva 
 
1. Izvajalec javnega poziva: 

Izvajalec javnega poziva je RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. Divizije 12, 3000 Celje. 

 

2. Podlaga za izvedbo javnega poziva: Odločba št. OP RČV/1/2/10-0-MDDSZ (št. dokumenta: 303-44/2012/153 z 

dne 22. 10. 2012) o dodelitvi sredstev za operacijo-program ''Podjetno v svet podjetništva 2013'' in  Pogodba št. 2611-

12-038110 o sofinanciranju operacije ''Podjetno v svet podjetništva 2013'' (ISARR koda OP13.2.1.3.10.0001) v okviru 

1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in 

izobraţevanje za konkurenčnost in zaposlitev« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 z 

dne 24. 10. 2012 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje 

podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraţevanje za konkurenčnost in 

zaposljivost«. Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. 

 

3. Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je vključitev desetih mladih visoko izobraţenih brezposelnih oseb 

v operacijo Savinjske regije Podjetno v svet podjetništva 2013. 

 

4. Namen in cilji poziva oziroma operacije: Namen operacije je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraţenih 

brezposelnih oseb v Savinjski regiji s ciljem, da bi se mladi po zaključku operacije samozaposlili, zaposlili v lastnem 

podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu. Cilji operacije so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, 

mladim z višjo in visoko izobrazbo, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu, zaposlovanje mladih. Ciljna 

skupina so osebe, izbrane na podlagi tega javnega poziva, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski 

naziv in so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS kot iskalci zaposlitve oz. druge osebe v skladu z določili tega 

javnega poziva. Operacija je usmerjena v razvoj podjetništva, prednostno med mladimi z višjo in visoko izobrazbo oz. 

zaključenim magistrskim ali doktorskim študijem,  njihova vključitev v operacijo pa pomeni obvezo, da bodo s 

strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru operacije pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so 

nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, 

komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo. 

Izvedba tega javnega poziva in realizacija operacije za prvih deset udeleţencev iz Savinjske regije je del širše operacije 

Podjetno v svet podjetništva 2013, ki se bo do konca leta 2013 izvajala na območju cele Slovenije in pri katere izvedbi 

bodo sodelovali REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ d.o.o. kot vodilni partner in RASR, Razvojna agencija 

Savinjske regije, d.o.o., REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MURA d.o.o., Regionalna razvojna agencija 

Posavje, RRA SEVERNE PRIMORSKE, Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, RRA NOTRANJSKO-

KRAŠKE REGIJE, Regionalna razvojna agencija za pospeševanje razvoja gospodarstva, turizma in kmetijstva, d.o.o., 

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE, RRA KOROŠKA, Regionalna 

razvojna agencija za koroško regijo d.o.o., RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, Svetovanje in razvoj d.o.o., BSC, 

poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER in MARIBORSKA 

RAZVOJNA AGENCIJA p.o. kot partnerji. V vsaki regiji bosta v letu 2013 v usposabljanje predvidoma vključeni po 

dve skupini udeleţencev, razen v Zasavju, kjer se je vključitev prve skupine izvedla ţe v letu 2012. Vsak od partnerjev 

bo pred vključitvijo nove skupine objavil javni poziv za področje občin, ki jih v skladu z operacijo pokriva. Namen 

javnega poziva je torej izbor udeleţencev, ki bodo vključeni v operacijo. 

Operacija se bo v Savinjski regiji izvajala v poslovnih prostorih Ulice XIV. Divizije 8, 3000 Celje. Udeleţenci bodo v 

RASR, Razvojni agenciji Savinjske regije d.o.o. redno zaposleni za čas usposabljanja, ki traja pet mesecev. Za to 

obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno 

delovnopravno zakonodajo. Udeleţenci se bodo v operacijo vključili 1. 2. 2013.  

Kandidati bodo v obdobju petih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej  individualno ali v skupinah 

razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. 

V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se 

bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.  
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5. Pogoji za vključitev v operacijo: 

Ciljna skupina so osebe, ki izpolnjujejo pogoje: 

- imajo VI. , VII. ali višjo stopnjo izobrazbe (ne glede na šolski oz. študijski program oz. vrsto študija), 

- imajo stalno bivališče v Savinjski regiji oz. v naslednjih občinah: Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji 

Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška 

Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, 

Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko,  Zreče, Ţalec; 

- so vpisani v evidenco brezposelnih oseb na  Zavodu RS za zaposlovanje, 

- so na zadnji moţni rok prijave stari manj kot 35 let (oz. na ta dan doseţejo starost 35 let). 

V primeru, da se na poziv ne odzove dovolj oseb, ki izpolnjujejo pogoje in če strokovna komisija oceni kot smiselno, se 

lahko izjemoma vključijo v operacijo tudi osebe z dokončano srednjo stopnjo izobrazbe in osebe, starejše od 35 let, pri 

čemer zanje veljajo enaki pogoji izbornega postopka za vključitev.  

Kandidati morajo ob prijavi priloţiti: 

- Izpolnjeno prijavo ( obrazec št. 1); 

- ţivljenjepis; 

- fotokopijo dokazila o izobrazbi, 

- izpolnjen vprašalnik (obrazec št. 2); 

- poslovno – karierni načrt  z opisom poslovne ideje; 

- izpolnjeno izjavo o resničnosti podatkov (obrazec št. 3). 

 

6. Merila za izbor kandidatov in način izbora kandidatov: 

O ustreznosti kandidatov bo odločala strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija). 

Odločitev o izboru sprejme komisija na osnovi izpolnjenih pogojev za vključitev, izpolnjenega vprašalnika ter 

opravljenih razgovorov s potencialnimi kandidati, kjer oceni njihove podjetniške potenciale, znanja, motiviranost  in 

interese. 

Izborni postopek bo potekal v treh fazah, in sicer: 

- pregled formalno popolnih vlog z vidika izpolnjevanja pogojev, 

- pregled in ocena izpolnjenih vprašalnikov in poslovno – kariernih načrtov  z opisom poslovne ideje, pri čemer 

lahko kandidat prejme 100 točk; na razgovor bodo pozvani le kandidati, ki bodo prejeli 60 točk ali več; 

- razgovori s kandidati in odločitev komisije na osnovi opravljenih razgovorov. 

 

7. Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru: 

Prijave (obrazec št. 1) s priloţenim izpolnjenim vprašalnikom (obrazec št. 2), izpolnjeno in podpisano izjavo o 

resničnosti podatkov (obrazec št. 3),  poslovno – kariernim načrtom  z opisom poslovne ideje, ţivljenjepisom, potrdilom 

o vpisu v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje in fotokopijo dokazila o izobrazbi lahko oddate v 

tajništvu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije do 7. 1. 2013 do 12h ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: 

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. Divizije 12, 3000 Celje, najkasneje do 7.1.2013  (velja 

poštni ţig tega dne).  Na sprednji strani kuverte mora biti (poleg naslovnika) oznaka: ''Ne odpiraj! Prijava na Javni 

poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013.'' Na zadnji strani kuverte mora biti naveden 

pošiljatelj. Odpiranje vlog ni javno, dopolnitev vlog je moţna v roku petih dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi, 

vedar obrazec št.1(prijava), obrazec št.2 (vprašalnik), obrazec št. 3 (izjava o resničnosti podatkov) ter potrdilo o vpisu v 

evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje niso predmet dopolnjevanja.  Odpiranje vlog bo izvedeno v 

roku osmih dni od zadnjega moţnega roka za prijavo. Komisija bo kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje tega poziva 

ter ustrezali merilom, navedenim pod šesto točko javnega poziva, pisno pozvala na razgovore. Tudi o izboru bodo 

kandidati pisno obveščeni. Z izbranimi kandidati bo po opravljenem zdravniškem pregledu podpisana pogodba o 

zaposlitvi za čas petih mesecev, predvidoma z začetkom delovnega razmerja s 1.2.2013. 

8. Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je moţno dobiti 

vsak dan do vključno  7.1.2013 med 8. in 12. uro po telefonu (03) 589 40 90 ali 031/813-513 (mag. Barbara Mikuš 

Marzidovšek) oz. elektronski pošti barbara.marzidovsek@rasr.si ali razvojna.agencija@rasr.si. 

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani www.rasr.si in na sedeţu RASR, Razvojna agencija Savinjske 

regije d.o.o.. Potencialni udeleţenci operacije bodo dodatne informacije o vsebini in poteku operacija lahko dobili tudi 

na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim kandidatom. Predstavitev  bo v 20. decembra 2012, ob 10h na 

sedeţu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.. V kolikor se bodo kandidati ţeleli udeleţiti predstavitve, naj 

se predhodno prijavijo na e-naslov: barbara.marzidovsek@rasr.si do vključno 17. decembra 2012. 

 

9. Razpisna dokumentacija je na spletni strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si. 

 

                                                                                RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o. 

                                                                                                         Janez Jazbec, direktor 

 

 

mailto:razvojna.agencija@rasr.si
mailto:barbara.marzidovsek@rasr.si
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Zniţanje ekonomske cene vrtca 

S 1. junijem 2012 je v veljavo stopil Zakon za 

uravnoteţenje javnih financ (ZUJF) z namenom 

zagotoviti vzdrţne javne finance in zmanjšati 

izdatke proračunov. Ekonomsko ceno vrtca v višini  

cca. 70 % tvorijo stroški plač, zato je Občina Tabor 

v mesecu juniju vodstvo Osnovne šole Vransko-

Tabor pozvala, da čimprej pripravi predlog 

zniţanja ekonomske cene programov vrtca, 

skladno z učinki navedenega zakona. 
 

V mesecu oktobru sta obe občini soustanoviteljici 

JZ OŠ Vransko-Tabor prejeli enak predlog 

zniţanja ekonomske cene vrtca. Sklicana je bila 3. 

dopisna seja Občinskega sveta Občine Tabor, ki je 

dne 26. 11. 2012 potrdil zniţanje ekonomske cene 

vrtca za 4,5% z veljavnostjo od 1. 9. 2012 dalje. 

Poračun za mesec september in oktober bo 

upoštevan in naveden na prejeti poloţnici za mesec 

november. 
 

Alenka Kreča Šmid 

_________________________________________ 

 

Leto 2012 na komunalnem področju 
 
Ko se ob koncu leta ozremo nazaj, se nam zazdi, 

da smo šele včeraj praznovali vstop v novo leto 

2012. Spomnimo se, kako smo na OU pričakovali 

začetek oziroma izvedbo velikih in za našo občino 

izjemno pomembnih projektov, s katerimi se bomo 

končno vsaj malo oddolţili preutrujeni naravi, ki 

smo jo veliko let »pacali« in obremenjevali z 

našimi odplakami. Seveda mislimo tukaj na 

začetek izgradnje kanalizacije v Ojstriški vasi, ki 

nas je, preko ţe zgrajene kanalizacije v Taboru, 

povezala z novo in kar je še pomembneje NAŠO 

čistilno napravo.  
 

 
čistilna naprava Tabor 

 
čistilna naprava Tabor 

 

Kljub temu, da sta bila oba projekta sofinancirana 

iz evropskih sredstev, je bil naš deleţ 

sofinanciranja izredna obremenitev občinskega 

proračuna. Za sofinanciranje obeh projektov smo 

kandidirali skupaj z ostalimi petimi občinami 

Spodnje Savinjske doline in bili uspešni. Deleţ 

sofinanciranja je glede na skupno vrednost obeh 

projektov znašal sicer le slabih 35%, vendar se 

lahko pohvalimo, da smo v letu 2012 uspeli 

počrpati kar okoli 97% sredstev, ki smo jih 

pridobili na 5. javnem razpisu. Od meseca oktobra 

imamo tako ţe pravnomočno uporabno dovoljenje 

za kanalizacijo Ojstriška vas II. faza in če ne bi 

bilo določenih nezaţelenih ali bolje 

nepričakovanih birokratskih preprek, smo 

prepričani, da bi lahko ţe teklo poskusno 

obratovanje čistilne naprave. Zaradi togosti 

birokratskega aparata smo bili primorani izpeljati 

postopek spremembe gradbenega dovoljenja, ki ga 

sedaj pričakujemo in po pridobitvi začenjamo 

postopek poskusnega obratovanja. 
 

Na tem mestu bi se zahvalili vsem našim občanom, 

ki so v večini ţe opravili postopek priključitve na 

čistilno napravo in seveda poravnali komunalni 

prispevek, s katerim tudi sofinanciramo ta dva 

projekta. Pozivamo še ostale občane, ki imate 

moţnost priključitve, da le-to izpeljete, saj bomo 

tako zagotovili dovolj veliko obremenitev za 

poskusno obratovanje in kasneje seveda tudi 

pričakovano uporabno dovoljenje. Do konca 

operacije nas čaka še veliko dela in če bomo 

ponovno skupaj z ostalimi občinami SSD uspešni 

na 6. javnem razpisu, se naslednje leto lotimo 

povezave kanala Tabor – Loke (do odcepa na 

Vinograde), potem pa v nadaljevanju kanalizacija 

Pondor – Kapla ter vzhodni del Ojstriške vasi. Ţe 

sedaj pozivamo vse občane, ki se bodo znašli na 

trasi kanalizacije, da sodelujejo z načrtovalci tras 

in tudi Občino Tabor tako, da z čim manj škode in 

seveda tudi z čim niţjimi stroški pridemo do 
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optimalne rešitve našega skupnega projekta 

varovanja narave. Počasi bo potrebno tudi začeti 

iskati rešitve za vse občane, ki niste ob kanalizaciji 

oziroma se nanjo ne boste mogli priključiti zaradi 

oddaljenosti. Rešitev je v malih komunalnih 

čistilnih napravah, ki so dandanes za dokaj 

primerne cene ţe dostopne na trgu. Leto 2015 

oziroma 2017 pa je rok, ko moramo imeti urejeno 

stanje na področju čiščenja komunalnih odpadnih 

vod. 
 

Drug pomemben del komunalnega področja so 

ceste, ki v letu 2012 res niso bile na prvem mestu. 

Zaradi varčevanja vlade na vseh področjih smo na 

Občini Tabor ostali brez občutnih sredstev, za 

katere smo imeli ţe potrjene sklepe in so bila 

sredstva namenjena za sanacijo posledic po neurju 

še iz leta 2010. S temi sredstvi bi lahko izvedli 

prepotrebno sanacijo določenih najbolj prizadetih 

odsekov cest. Na ţalost in naše skupno 

nezadovoljstvo smo tako lahko le »gasili« najbolj 

nujne primere.  

 

 
asfaltiranje odseka »Pri Tonu – Konjščica« 

 

 
asfaltiranje odsekov »Loke – Ojstrica« 

 

Skladno z uspešno prijavo projektov in 21. členom 

ZFO pa smo uspešno izpeljali za leto 2012 

predvidena dela na dveh odsekih cest »Pri Tonu – 

Konjščica« in »Loke – Ojstrica«. Dela se bodo 

nadaljevala še v letu 2013 in odsek »Pri Tonu – 

Konjščica« tudi še v letu 2014. 
  

Konec meseca oktobra smo malo povečali oziroma 

delno uredili tudi dodaten parkirni prostor ob 

pokopališču v Taboru. Do dokončanja in končne 

ureditve pokopališča skladno z našimi ţeljami in 

načrti nas čaka še precej dela, vendar upamo, da 

smo vsaj malo ublaţili teţave ob parkiranju pri 

obisku pokopališča.  
 

 
 

Ţelimo si, da bi nam zima prizanesla vsaj tako kot 

je naši občini prizanesla narava ob zadnjem 

deţevju v mesecu novembru ter nam ne bi 

povzročila preveč škode in preveč preglavic ob 

vsakodnevnih obveznostih oziroma transportu. 
  

Ob koncu leta 2012 vam iskreno ţelimo varne, 

mirne in zadovoljne boţične praznike ter srečno, 

zdravo in uspešno novo leto 2013!  

Simon Jan 

_________________________________________ 

 

Samozaščitna ravnanja 
 

Trenutno na območju Policijske postaje Ţalec, 

kakor tudi na območju bliţnjih policijskih postaj, 

beleţimo porast kaznivih dejanj, predvsem vlomov 

v stanovanjske hiše in druge objekte. Policija 

vedno ne more sama uspešno reševati kaznivih 

dejanj, zaradi česar pričakujemo sodelovanje z 

lokalno skupnostjo in z vašo pomočjo stopimo na 

prste kriminalu. 
 

Še bolje pa je, da do kaznivih dejanj sploh  ne 

pride, kar pa lahko skupno preprečimo s 

preventivnimi dejavnostmi. Torej, kaj storiti, da 

zmanjšamo moţnost, da smo sami oškodovanci 

kaznivega dejanja ali da je to naš sosed ali drug 

občan? 
 

Nekaj osnovnih navodil in nasvetov: 

- zaklepanje stanovanjskih prostorov, vozil in 

drugih objektov (npr. ključa ne puščati na 

običajnem mestu - pod roţo ...), 
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- v primeru daljše odsotnosti od doma obvestite 

sosede, da so pozorni na dogajanje pri vas, 

- hranite večje količine denarja na banki in 

vrednejše predmete v trezorjih, 

- o premoţenju, ki ga imate doma ne razglašajte 

naokoli, 

- torbice, denarnice ali drugih vrednejših 

predmetov ne puščajte na vidnem mestu v 

parkiranem vozilu, 

- dobro premislite, preden spustite v stanovanje 

nepoznano osebo (prodajalca, anketarja ...). 
 

V vašem kraju smo z vami mi, policisti, ki se 

trudimo, da ne bi prihajalo do kriminala in ostalih 

deviantnih pojavov, zatorej se brez bojazni obrnite 

na policista in mu zaupajte o kakšnem 

neobičajnem pojavu v vašem kraju. S tem, ko bo 

policist preveril informacijo, bo lahko z 

ukrepanjem preprečil kriminal ali raziskal kaznivo 

dejanje. 
 

V kolikor veste, da je nekdo storil kaznivo dejanje, 

osebo prijavite policiji, saj ste pri naslednji storitvi 

kaznivega dejanja lahko sami ţrtev storilca (takšna 

oseba namreč nadaljuje s kaznivimi dejanji). 
 

Torej s skupnimi močmi stopimo kriminalu na 

prste in popazimo na svoje in sosedovo 

premoţenje. 
 

Telefonska številka Policijske postaje Ţalec:   

03 713 47 00. 

Roman Ocvirk, 

vodja policijskega okoliša 

_________________________________________ 

 

Zlata poroka zakoncev Lesjak 

 
V soboto, 24. novembra 2012 sta Lesjakova 

praznovala zlato poroko v sejni sobi Občine Tabor. 

Poročni obred sta vodila ţupan Vilko Jazbinšek in 

matičarka Darja Felicijan. 
 

Pred petdesetimi leti sta kot fant in dekle, Milan 

Lesjak in Zofi (Joţica) Pogačar stopila na skupno 

ţivljenjsko pot. Vasovanje in skupni obiski so 

pripomogli, da je zaljubljenost prerasla v ljubezen, 

ki sta jo 1962 leta potrdila s poroko. 
 

Zlatoporočenec Milan se je rodil v Ojstriški vasi. 

Druţenje z mladimi zadruţniki in obisk kina v 

Šempetru je pripomoglo, da je spoznal 

Pogačarjevo Zofi. Zlatoporočenka Zofi se je rodila 

v Šempetru v Savinjski dolini. Po poroki sta 

zagospodarila na Ţilnikovi kmetiji. V sluţbo nista 

hodila, saj je kmetija zahtevala celega človeka. 

Rodili so se jima štirje otroci: hči Mojca, sin 

Milan, hči Martina in sin Joţi, kateri so jima 

podarili sedem vnukov in vnukinj. 
 

Oba sta dolgoletna člana PGD Ojstriška vas-Tabor, 

Milan je bil dolga leta predsednik, tajnik in pa tudi 

poveljnik, je pa članstvo v gasilskem društvu pri 

Lesjakovih ţe druţinska tradicija. Moramo pa 

pohvaliti Zofi, da zelo dobro kuha in peče. Trdo 

delo na kmetiji, skromno ţivljenje in skrb za 

druţino ju je povezovalo. Danes sta upokojena in 

zato se še danes rada druţita v krogu druţine, 

svojih otrok, vnukov in vnukinj. 
 

 
 

Tatjana Kovče 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Naj... I. 
Naj nama vsaj 

nekaj še ostane! 

Naj nama sreča 

in ljubezen, ki se vname, 

 

 

gasi poţare 

ţalosti, brezupnosti, bolesti, 

prevare in nesrečnega  

upanja v vedrosti ţivljenja! 

Naj nama prihodnost bode – dana! 

TKSm 
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Naj… II. 
 

Naj vsak lepi trenutek,  

ki ga doţivljam, pripada tebi! 

Naj vsak srečni korak, 

pribliţa senco tvojega telesa – meni! 

Naj vsaka misel nate, 

pribliţa čustva najine ljubezni! 

TKSm 

_________________________________________ 

 

  Mlado klasje 
 

Vesel sem, ko grem po ''ulicah'' Tabora, ko vidim 

mlade druţinice z dojenčki, ki morajo biti na 

sveţem zraku. 
 

Vesel sem in srečen, ko me mala punčka pozdravi: 

»Jutro,« kar pomeni, da so starši tisti, ki znajo 

vzgajati svoje otroke! 
 

 
 

Naj bo mladih, pa čeprav ''prišlekov'' (kar naj ne bo 

ţaljivka), čim več v naši sredini, v Občini Tabor! 
 

V tem času, času decembra, Vam ţelim srečen 

boţič in zdravo novo leto 2013!! 
 

Vaš Franci Šircelj 
 

 

Medeni zajtrk 
 

 

 

 
 

16. 11. 2012 se je naš vrtec v okviru 3. 

obogatitvenega dne pridruţil vseslovenski akciji 

»Zdrav zajtrk v vsak slovenski vrtec in šolo«. Po 

izdatnem zajtrku z domačim medom, mlekom, 

kruhom in jabolki nas je obiskal čebelar, g. Darko 

Nemivšek.  
 

Pripovedoval nam je o 

pomembnosti čebel v našem 

prostoru, razkazal način 

pridobivanja medu in nam 

med tudi poklonil. Otroci 

vseh oddelkov so prisluhnili 

pravljici Čebela Adela, 

čebelica Ida pa je vsakemu 

izmed nas prinesla med, s 

katerim smo si sladkali čaj, ki smo si ga sami 

skuhali. Naučili smo se ples »čajnik«, starejši 

oddelki pa so iz odpadnih materialov izdelovali 

čebele.  
 

Dan je minil v veselem vzdušju. Kako ne bi, saj 

ţivimo v deţeli, kjer se cedita med in mleko. 
 

Vrtec Tabor, 

Ida Vodušek 

_________________________________________                                           

 

Pri nas je veselo 
 

V vrtcu Tabor je ţe nekaj časa VESELI 

DECEMBER. Tudi brez daril in še pred obiskom 

Boţička se veselimo vsak dan posebej, za tiste 

majhne pozornosti, ki jih delamo skupaj in ki so za 

nas velikega pomena, saj z njimi tkemo trdne vezi 

prijateljstva. 
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Mislimo, da ni potrebno izgubljati besed, saj 

fotografije povedo vse. 
 

Otroci skupine 4-6 let: 
 

 
 

 
 

Klavdija in Doris 

_________________________________________ 
 

Lovci na obisku 
 

V četrtek, 29. 11. 2012 sta se našemu vabilu 

prijazno odzvala lovca Peter Terglav in Sandi 

Škornik iz Lovske druţine Tabor.  
 

 
lovca Sandi in Peter 

 

Otrokom sta na zanimiv in prijeten način 

predstavila opremo in pripomočke, ki jih lovci 

potrebujejo pri svojem delu. Predstavila sta tudi 

vlogo lovca - skrb za ţivali, urejanje krmišč in 

delovne akcije. Ogledali smo si fotografije in film 

o gozdnih ţivalih ter razstavo lovskih trofej. 

Skupaj smo odšli do lovske opazovalnice, kjer smo 

spoznali vlogo lovskega psa na lovu, ogledali smo 

si solnico in prisluhnili zvokom lovskega roga. 

Preţiveli smo nepozabno dopoldne. 
                                                    

 
pri lovski opazovalnici 

 

 
razstava lovskih trofej 

 
 

Vrtec Tabor, 

Manica Obreza 
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Zima 
 

Zima je polna snega.  Zelo je lepo. Toplo se moraš 

obleči, da ne boš zmrznila, mi vedno pravi mama. 

Seveda so to oblačila: pajac, rokavice, šal, kapa ter 

udobni in topli zimski čevlji.  
 

 

Zelo rada se igram na snegu. 

Najraje se smučam. Sankanje 

prihranim za mlajšega bratca 

Aljaţa. Poznam še druge zimske 

igre kot so: drsanje, različne 

skulpture iz snega in v snegu 

delati angelčke. Veseli me tudi 

izdelava sneţaka, ki ga naredimo 

z druţino.  
 

Zima mi je všeč, zato ker je polna lepih trenutkov.  

 

Natalija Jelen, 4 .c 

 POŠ Tabor 

________________________________________ 
 

Ko je zima 
 

Zima je mrzel letni čas. Prične se 21. decembra in 

traja do 21. marca. Zima je zame prelepa. Pozimi 

so dnevi kratki in noči dolge. Zima je čas, ko pada 

sneg. Sneg je lep, ker je bele barve. Všeč mi je, 

kadar pada sneg. Sneg je mrzel in moker. Lepo se 

je igrati na snegu. Če je toplo, se sneg stali v vodo.  

Pozimi se moramo toplo obleči. Če se igramo na 

snegu, moramo imeti pajaca, rokavice, šal in kapo. 

Potrebujemo tudi toplo in nepremočljivo obutev. 

Za smučanje  potrebujemo smučke in smučarske 

čevlje. Če se ne oblečemo toplo, se lahko 

prehladimo.  
 

Kadar je veliko snega, delamo 

sneţake. Radi se tudi kepamo. 

Med počitnicami se hodimo 

smučat. Ob vikendih pa se 

sankamo na bliţnjem  griču. Če 

nimam naloge,  mamici 

pomagam čistiti dvorišče, 

kadar  zapade nov sneg.  
 

V zimskem času je veliko praznikov. Pridejo 

dobrotniki: Miklavţ in parkelji,  Boţiček in dedek 

Mraz. Za boţič okrasimo jelko. V tem času imamo 

otroci tudi krajše boţično-novoletne počitnice. Na 

silvestrovo bomo čakali novo leto 2013.     

                                           

Tanjuša Lukman, 4. c 

                                                         POŠ Tabor 

 
 

Kulturni dan na POŠ Tabor 

 

 
 

V petek, 16. 11. 2012,  je bil na POŠ Tabor 

poseben dan – kulturni dan na temo mediacija. Na 

šoli izvajamo mediacijo kot obliko reševanja 

sporov in metodo graditve demokratičnih odnosov, 

zato smo  izvedli kulturni dan na temo MIREN 

POGOVOR, LEPŠI JUTRI. Učenci od 1. do 9. 

razreda so na delavnicah  izboljševali veščine 

aktivnega poslušanja, spoznavali spretnosti 

medsebojne komunikacije in se  soočali   s 

konfliktnimi situacijami. Poudarili smo, da so 

dobri odnosi ključni za »skupno bivanje«.  
 

Mediacija je del naše šolske kulture ţe dve leti, 

zato smo peto uro namenili vrstniškim 

mediatorjem. Na naši šoli imamo tri vrstniške 

mediatorje, ki so  na voljo učencem vsak dan v 

času kosila,  da bi jim pomagali pri razreševanju 

sporov. Vrstniški mediatorji so sestavili prav 

posebno himno mediacije, ki so jo nam zapeli. 

Ogledali pa smo si tudi film o reševanju 

konfliktov. Kako lepo je imeti v šoli kdaj kakšen 

drugačen dan. 

                                     Marjeta Terbovšek 

_________________________________________ 

 

Mednarodni projekt:  

I DARE YOU TO SPEAK UP! 
 

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo sodelovanje 

z organizacijo iz Avstrije, ki v okviru projektov 

Aces vsako leto izbere okrog 40 mednarodnih 

projektov, ki jih finančno podprejo. 
 

Tokratna tema se dotika medijev in vplivov le teh 

na naša ţivljenja in naša razmišljanja. Z učenci 

smo se odločili posneti kratke filme, ki prikazujejo 

njihovo dojemanje ekologije, ter socialnih in 

zdravstvenih tematik. 
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V okviru projekta se je v novembru izvedla tudi 

mednarodna izmenjava učencev na Slovaško. 

Natančneje v mesto Zvolen iz katerega prihaja 

naša partnerska šola. Na pot smo se odpravili v 

torek, 20. novembra, in sicer 12 učencev z dvema 

učiteljicama. Gostitelji so nam pripravili pester 

program, skozi katerega smo spoznali njihovo 

mesto in se nekaj malega naučili o preteklosti ter 

tradicionalnem načinu ţivljenja pri njih. Pobliţe pa 

smo začutili njihov vsakdanjik, saj smo ţiveli pri 

druţinah in skupaj z njimi preţivljali nekatere 

popoldneve in večere. Največje presenečenje so 

nam druţine pripravili zadnji večer, ko so se 

potrudili in nas popeljali na različne dogodke, ki so 

se odvijali v mestu. Nekateri učenci so odšli na 

hokejsko tekmo (Zvolenska ekipa je trenutno 

najboljša v drţavi), kjer jih je uradni 

napovedovalec posebej pozdravil in skupaj z njim 

celotna dvorana, drugi so se odpravili na bowling, 

tretji smo večer preţiveli v kulturnem vzdušju, ob 

ogledu predstave ljudskih plesov. 
 

Naš obisk pa je bil tudi delovne narave. Skupaj s 

slovaškimi učenci smo si ogledali nastale filme in 

jih opremili z ustreznimi prevodi. Tako si lahko  

javnost filme ogleda na facebook strani projekta 

kar v treh jezikih: slovenskem, slovaškem in 

angleškem. Pridruţite se nam tudi vi s svojimi 

videnji in komentarji. Naš facebook naslov je: 

Idare U tospeak Up! 
 

 
 

Mateja Todorovski 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 22. 12. 2012 od 9. ure dalje, da nas obiščete. 
 

Tudi tokrat vam nudimo: sveţe svinjsko meso ter ostale mesne izdelke. 
 

 

 

Pomembna informacija:  

Sveţe goveje meso bo ponovno na voljo v mesecu februarju! 

 

Vabljeni! 

Informacije: Adi, 041-543-396 

                                                                                          Kmetija Laznik 
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17 

 

 
 

Alfred Vogel o hvaleţnosti 
 

Kako dragoceno vlogo ima v našem ţivljenju 

hvaleţnost, se je tudi Alfred Vogel zavedal šele, ko 

ga je zvesti prijatelj nekoč vprašal, ali se je zahvalil 

za zrak, ki ga je tisti dan vdihoval. To 

nepričakovano vprašanje je celo Alfreda Vogla 

nekoliko prestrašilo, kajti še nikoli prej ni pomislil, 

da bi se za to nepogrešljivo in tako samoumevno 

darilo zahvalil. Gotovo pa Vogel takrat ni bil edini, 

ki o tem ni razmišljal. Danes ţivimo v druţbi, 

katere prednostne naloge so popolnoma obrnjene 

na glavo, hvaleţnosti za preproste stvari tako 

skorajda ni. Namesto tega so v ospredju pohlep, 

skrb, strah, jeza, ţalost in številne bolezni, katerim 

mnogi ne znajo ali nočejo ubeţati. Je torej 

hvaleţnost lahko zdravilo za posameznika ali celo 

za druţbo? 
 

Ko je Vogel dojel, kaj mu prijatelj sporoča, je 

spoznal, da je imel vzrok, da se zahvali še za 

številne druge dragocene darove, ne le za zrak, ki 

ga diha. Pozneje se je zavedal, da mu je vsak dan s 

svojimi zahtevami, različnimi radostmi, pa tudi 

mnogimi neprijetnostmi, pogosto zastrl mnoge 

neprecenljive dragocenosti, ki nam jih daje narava 

in so človeku brezplačno na razpolago. Prav je, da 

se zavedamo, da imamo kljub teţavam vzrok, da 

smo hvaleţni za vse neizogibno potrebne dobrote, 

ki si jih sami ne bi mogli priskrbeti. Prebujajoča se 

hvaleţnost nas prešine s toplim občutkom in tudi ta 

toplina je v našem času darilo, ki si ga lahko vedno 

priskrbimo brezplačno. 
 

Vogel je na svojih popotovanjih pozorno spremljal 

ţivljenja številnih domorodnih ljudstev in ko je 

raziskoval vzroke njihove radosti, je ugotovil, da 

nikoli niso pozabili biti hvaleţni za mnoge drobne 

in velike radosti. Vedno znova so čutili 

spoštovanje in hvaleţnost za sončno svetlobo, 

toploto, sinje morje z njegovim bogastvom hrane, 

pa tudi za kokosove palme, razna sadna drevesa in 

še za marsikaj drugega. Takšna hvaleţnost pa 

zraven topline posreduje tudi zadovoljstvo, ki spet 

vzbuja radost ter spodbuja hormonske ţleze in s 

tem pospešuje krvni obtok. To pa ugodno vpliva na 

presnovo. Zato nam je veselje nad zdravjem 

najbolj v prid, saj spodbuja vse pomembne 

dejavnosti telesa. 
 

Še več, radost naj bi bila kot poţivljajoča iskra, ki 

celo poganja kolesa velike zemeljske ure. Ker so 

mnogi med nami začutili, kaj pomenijo vojne, 
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vedo, da lahko pogonska peresa svetovne ure 

vodijo tudi uničevalne moči. Vendar pa nas te 

kljub temu ne morejo oropati hvaleţnosti do 

naravnih darov svetlobe, sonca, zraka itd. 
 

Odlomki iz revije Skupaj za zdravje človeka in 

narave, december 2012 / januar 2013 
 

Damijana Lukman 

_________________________________________ 

 

Preobrazba trpljenja 
 

V torek, 20. novembra, je bilo v polni sejni sobi 

Občine Tabor predavanje g. Tomislava Brumca. 

Tokratna tema je bila preobrazba trpljenja. G. 

Brumec je povedal veliko o naših pozitivnih 

mislih, kako vplivajo na nas, kako si trpljenje 

ustvarjamo sami in ga tudi predajamo drugim. V 

spomin se mi je zelo usedel primer matere in 

otroka. Otrok ima v šoli izpit, za katerega se je učil 

in je nanj pripravljen. Z njim ţivi mati (kot tudi 

ostali člani druţine), ki ga ima zelo rada, zanj 

skrbi, pere, lika, kuha… in mu ţeli vse dobro na 

izpitu, to mu tudi pove. A v njej ţivi strah, da otrok 

tega izpita ne bo opravil. Ta strah nevede pošlje 

otroku, ki se naseli tudi v njem in zamaje njegovo 

pozitivno misel o opravljenem izpitu. Če otrok s 

tem strahom ne bo »opravil« do izpita, ga bo zelo 

teţko opravil. Seveda se primer lahko prenese tudi 

na druge tudi  bolj kompleksne primere. Večkrat 

nam je povedal, da je materija iluzija duhovnemu. 
 

V duhu smo se povezali z Veroniko Škrubej in 

Nevo Goropevšek in jima poslali blagoslov. Za 

druţino Veronike, smo namenili  prostovoljne 

prispevke in zbrali 1.227 evrov.  
 

Hvala za vsak dar, tako duhovni kot materialni. 
 

M. Jezernik 

_________________________________________ 

 
 

Ţita ‒ naša ţivljenjska moč 

 

Nevio Sgherla v svoji čudoviti knjigi Ozaveščeno 

prehranjevanje ‒ podpora telesnemu, duševnemu 

in duhovnemu človeku zelo izčrpno piše o ţitih in 

bogastvu, ki ga ţita nosijo v sebi, zato se bom v 

tem članku oprla predvsem na njegova razmišljanja 

in spoznanja. 
 

Ţita ali cerealije so dobila ime po staroitalski 

boginji Cereri, zaščitnici poljedelstva in ţetve (v 

germanski mitologiji je ta vloga pripadala boginji 

Demetri). Ţita so sestavljena iz sestavljenih 

sladkorjev, silicijeve kisline, ki je pomembna za 

koţo in hrustanec, magnezija in drugih pomembnih 

rudninskih snovi. V njih najdemo tudi sledi 

maščob, nekaj osnovnih aminokislin in vitaminov, 

predvsem skupine B, med njimi tiamin (vitamin 

B1), ki je nepogrešljiv za zdravje ţivčnega sistema. 

Ţita so bila osnovna prehrana vseh narodov, bila so 

namreč zelo hranljiva, hkrati pa preprosta za 

shranjevanje. 
 

Metaforično bi lahko rekli, da so ţita alfa in 

omega, začetek in konec. V semenu se nahajajo 

sile, ki se ob stiku z vodo in silami iz kozmosa 

spremenijo v rastlino, ki nam bo dala še več 

semen. V zgodovini človeštva ima začetek 

poljedelstva poseben pomen. Ko je človek začel 

obdelovati zemljo, je to zanj pomenilo veliko 

preobrazbo, takrat se je namreč iz nomada, ki se 

seli iz pokrajine v pokrajino, spremenil v 

stanovitnega človeka, ki se je ustalil na enem 

mestu in si tam postavil dom. S preobrazbo 

človeka pa so svojo preobrazbo doţivela tudi ţita. 

V preteklosti so bila namreč divja, samorasla ţita 

sestavljena preteţno iz lupine, meljak (škrob) pa je 

bil zelo majhen. Zahvaljujoč človekovemu 

obdelovanju in negi je postal meljak obdelanega 

ţita vse bolj razvit. Človek je torej s svojim delom 

dosegel, da se je nehranljivi del pri ţitu zmanjšal, 

hranilne snovi pa so se povečale. Takrat je človek 

še imel občutek, koliko in kako lahko rastlino 

poţlahtni in si jo prilagodi tako, da bo iz nje dobil 

največ. Ţal pa je danes sodobni človek ta občutek 

izgubil in predvsem z gensko manipulacijo ţita (in 

druge rastline) popolnoma razvrednotil, jim vzel 

njihovo naravno moč in dostojanstvo. Še bolj 

tragično pa je, da s tem največ izgublja prav človek 

sam. Vedno več je raziskav, ki razkrivajo grozljive 

posledice uţivanja gensko spremenjenih rastlin, ki 

jih ljudje občutimo na svojem zdravju.Toda 

vrnimo se k izvorni energiji ţit in povejmo nekaj 

več o posameznih vrstah ţit. 
 

V Sredozemlju je najbolj razširjeno ţito pšenica. 

Pšenica je ţito Sonca. Zaradi glutena, ki ga 

vsebuje, jo najbolj uspešno uporabljamo pri peki 

kruha. Lepek ali gluten je elastična vlaknasta snov, 

ki lahko zadrţi dvestokrat več vode od svoje lastne 

teţe. O pšenici vemo veliko. Nevio Sgherla 

denimo navaja, da je splošno znano, da so Egipčani 

pripravljali petdeset različnih vrst kruha. Glino, ki 

so jo uporabljali za izdelovanje vaz, so gnetli z 

rokami, testo za kruh pa z nogami. V času Kristusa 

so jedli nekvašen kruh, imenovan azim. Rimski 

legionarji so jedli puls, nekakšen pirin zmletek. 

Pira, najverjetneje prednica pšenice, krepi mišice. 

Redno uţivanje celovite, polnovredne pšenice, 

sončnega zlata, poudarja umetniško moč 

domišljije. Na italijanskem polotoku vsepovsod 

srečamo vrhunce umetnosti: v glasbi, slikarstvu, 
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arhitekturi ipd. Zdi se, da ni naključje, da so tako 

izjemne umetnine ustvarili umetniki, ki so ţiveli v 

času, ko še niso poznali prečiščevanja ţit … 
  

V vodnem svetu pa poganja svoje korenine lunarni 

riţ ‒ ţito, ki še danes, čeprav v manjši meri, 

podpira Azijo: Indija, Kitajska, Japonska, Vietnam, 

Koreja in druge azijske drţave ţivijo zahvaljujoč 

riţu, ki v človeku uravnoveša telesne tekočine, 

poudarja umirjenost in napeljuje k bolj 

ponotranjenemu ţivljenju. Polnovreden, celovit riţ 

razstruplja telo, pomaga jetrom, pljučem, 

ledvicam, srcu, uravnava visok krvni tlak, in izloča 

iz telesa nevaren merkurij ter še bolj nevaren in 

strašen radioaktiven stroncij 90. Bel, oluščen riţ je 

primeren ob prebavnih teţavah, kot je driska, 

polnovreden pa v primeru zaprtosti. 
 

Ječmen so poznali ţe v stari Grčiji. Homer ga je 

imenoval »človekov srţ«. Ječmen je podpiral 

misleca in krepil bojevnika v nas. To ţito podpira 

vretenca in pomaga hrbtenici pri vzravnani drţi ter 

deluje na ţivčni sistem tako, da povečuje 

koncentracijo. Ječmen je pod vplivom planeta 

Marsa, simbola boga vojne.  
 

Če iščemo ţito, ki bi nam dalo harmoničnost, 

lepoto in toplino, se ozrimo k prosu. Proso je 

najbolj uporabljeno ţito v Afriki. Visoka vsebnost 

silicijeve kisline pomaga lepši, sijoči koţi, lasem in 

nohtom ter izostri čutilne organe. Zaradi topline, ki 

jo vnaša v naše telo, je visoko antikarcinogeno. 

Rak, infarkt, arterioskleroza so mrzle bolezni, 

značilne za današnjo civilizacijo. Proso je ţito, ki 

je vezano na planet Merkur. 
 

Jupiter je v sozvočju z nordijsko rţjo, ţitom, ki ni 

najprimernejše za občutljive ţelodce. Rţ postane 

prebavljiva, če jo uţivamo v obliki kosmičev ali 

naravno vzhajanega kruha. Če jo redno uţivamo, 

nam bodo predvsem hvaleţni pljuča, jetra, 

prebavni trakt in še zlasti krvni obtok. 

Oves je ţito Venere in pomaga osebam, ki trpijo za 

počasnim delovanjem ščitnice, in tudi tistim, ki so 

nagnjeni k debelosti. Oves je ţito, prepojeno s 

silami ognja, zato ga dajejo konjem, da bi bili bolj 

ognjeviti. Pri človeku spodbuja nadobudnost in 

moč volje. Krepi ţelodec, črevesje in jetra, ter 

spodbuja proizvodnjo inzulina. 
 

Koruza je ţito Saturna, spremljala je zgodovino 

predkolumbovskih ljudstev v času, ko jih še beli 

človek ni podjarmil. Besedi maiz (koruza) in Maya 

sta si presenetljivo podobni. To je ţito, ki je med 

sedmimi brati najbolj nespretno, je najbolj 

zemeljsko, teţko in melanholično. Pomaga pri 

srčnih obolenjih, krepi srčno mišico in se uporablja 

proti črevesnim vnetjem. 
 

Predstavitev ţit zaključujemo s posvojeno sestro 

ţit ‒ saracensko pšenico ali ajdo. Ajda za razliko 

od ostalih ţit ne spada v druţino trav, temveč med 

dresnovke. Pridelujejo in uporabljajo jo predvsem 

v Rusiji, na Japonskem in v italijanski Valtellini. 

Ajda iz telesa izloča prekomerno tekočino, vnaša 

toplino in po besedah Nevia Sgherle ustvarja 

simpatičnost in prikupnost. Zaradi vsebnosti 

vitamina P izboljšuje kri ter vpliva na krepitev 

kapilar in uravnava njihovo prepustnost.  
 

O ţitih in bogastvu, ki ga nosijo človeku, bi lahko 

napisali še marsikaj. Kljub temu upam, da nas 

bodo zgornji odstavki spodbudili, da bo naš 

kroţnik gostil tudi druge vrste ţit, ne le pšenice.  
 

Majda Temnik 

_________________________________________ 

 

Ţivko 
 

 

Ţivimo na podeţelju. Zato ima večina doma male 

ţivali. Med njimi je tudi veliko muc. Zgodilo se je, 

da je sosedova mačka pri nas imela mlade. Ker pa 

ţival nekako ve, koliko svojih mladičev bo 

preţivela, nam je enega pustila, ostale pa preselila 

nazaj na svoj dom. To se je zgodilo ţe drugič.  
 

Odkar ţivim tukaj, so nam zastrupili ţe štiri 

mucke. Zaradi tega jih nismo več hoteli, ker se 

preveč navadiš na njih in je potem zelo hudo, ko 

vidiš, kako na koncu trpi, ti pa mu ne moreš več 

pomagati. 
 

Pred kratkim se nam je to zgodilo z zadnjim 

muckom. Vse to me je tako prizadelo, da sem 

morala vse to napisati na papir, saj upam, da se bo 

mogoče koga dotaknilo. 
 

Bil je velik za dlan roke, jokal je noč in dan, dokler 

mu nismo kupili mleka in flaške, da smo ga lahko 

hranili. Po flaški je jedel skoraj eno leto. Vedno, ko 

si rekel: »Ţivko gremo jest,« je ta pritekel, se 

ulegel v moje naročje, prijel flaško in dokler ni bila 

prazna, je ni izpustil. Bil je kot mali otrok. Potem 

pa je ta muc zrasel. Bil je dober lovec in zelo 

poslušen, če si mu kaj razlagal. Boţati se ni pustil. 

Zelo smo se navezali nanj. Kot odrasel maček je 

začel odhajati od doma (se ţeniti). Preden je bil 

zastrupljen, je bil obstreljen z zračno puško, vendar 

smo ga še pozdravili. Zastrupitev pa ni šla skozi. 

Ko nazadnje ni več jedel, smo vedeli, da mu ni več 

pomoči. Ko si gledal te njegove oči, kot bi te 

prosile: »Pomagaj mi,« pa jaz v solzah: »Ţivko, saj 

sem ti, ko si bil majhen, zdaj pa ti ţal ne morem.« 

Tudi ţivinozdravnik mu ni mogel pomagati. 

Njegov prijatelj pes Capi je zelo ţaloval za njim. 

Bila sta res vedno skupaj. Ko smo hoteli Ţivka 

pokopati, nam le-ta tega ni pustil. Samo stran nas 
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je odrival, da tega naj ne storimo. Tako je bil 

navezan nanj. 
 

Povejte ljudje, kako naj človeku ne bo hudo, če se 

dogajajo takšne stvari. In vedno je drţal pregovor, 

da tisti ljudje, ki ne marajo ţivali, tudi ljudi nimajo 

radi! Zato prosim vse tiste, ki ne marajo ţivali, naj 

jih vsaj pustijo pri miru, da so lahko pri svoji 

skrbnikih srečni. 
 

I. R. 

 

P.S.: Dolgo ne bomo mogli več imeti mačke ali 

mačka. 

 

 

 
 

 
 

V prazničnih dneh vam želimo, 

da v družinskem krogu preživite miren božič. 

Novo leto naj vam prinese veliko zdravja, dobro letino, 

osebnega zadovoljstva in izpolnitev vseh želja. 
 

Zahvaljujemo se vam  za izkazano zaupanje in vas še naprej vabimo, da nas obiščete. 

 

KZ Savinjska dolina 

Trgovina Tabor 

 

Obveščamo vas, da bo prodajalna Tabor od srede, 2.1.2013 dalje, poslovala s spremenjenim 

delovnim časom: 

od ponedeljka do petka: 7.00 - 17.00,  sobota: 7.00 - 12.00, nedelja 7.30 – 11.00 

 

 

 

3. Miklavţev turnir  

v namiznem tenisu  
 

NTS Tabor je v  okviru Miklavţevega turnirja 

priredila tekmovanje za osnovnošolce in odrasle. 

Turnirja se je udeleţilo kar nekaj Taborčanov in 

trije tekmovalci iz drugih občin. Ker pa smo v 

Taboru vsako leto boljši, pa so kolajne tokrat 

ostale v domačih rokah.  
 

V okviru tekmovanj namiznega tenisa, bo sekcija 

organizirala še turnir ob občinskem prazniku v 

mesecu marcu. Turnir bo ravno tako organiziran za 

otroke in odrasle. Tekmovalci in navijači  

vljudno vabljeni na prihajajoč turnir v kar  

največjem številu. 

 

OSNOVNOŠOLCI: 
 

1. mesto: Urh Kovče 

2. mesto: Tibor Zupan 

3. mesto: Filip Gregl 

4. mesto: Nejc Zorenč 

 

Na turnirju so igrali še:  Vita Kovče, Filip Lukman, 

Grega Jelen in Nejc Sirše. 
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ODRASLI: 

POSAMIČNO: 
 

1. mesto: Janko Zorenč 

2. mesto:  Andrej Baloh 

3. mesto: Tomaţ Petrič 

 

DVOJICE: 

1. mesto:  Janko Zorenč – Lesjak 

2. mesto:  Brigita Baloh – Tomaţ Petrič 

3. mesto:  Ţiga Baloh – Rok Pošebal 
 

 
 

ŠD Partizan Tabor, 

Stane Petrič    

_________________________________________ 
 

Ustvarjali smo venčke 
 

Bliţa se najlepši čas v letu. Čas pričakovanj. Čas, 

ko se spominjamo preteklosti in pričakujemo 

prihodnost. Čas, ko se ţelja po sreči, zdravju in 

uspehu seli iz srca v srce. Čas, ko naše prostore 

krasijo adventni venčki in sveče na njih naznanjajo 

novo rojstvo. 
 

Zato smo se 28. novembra v prostorih PGD Loke 

zbrali udeleţenci ter si ob klepetu in prijetnem 

druţenju izdelali adventne venčke. Delavnico je 

vodila Brigita Cizej, ki nam je dala veliko idej in 

moţnosti za ustvarjanje. Tako si je vsak naredil 

venček po svoji zamisli, z različnimi zanimivimi 

 
 

dodatki. Brigiti se tako za strokovno vodenje 

najlepše zahvaljujemo.  
 

Vsem vam pa ţelimo, da v vaših srcih zaţari 

svetloba boţične noči ter »Srečno 2013«.    
                                                                       

PGD Loke, 

Manja Drnolšek 

_________________________________________ 

 

Obiskal nas je Miklavţ 
 

Spet je leto naokoli in ţe je tu zadnji mesec v letu. 

To je čas, ki je napolnjen s toplino in 

dobrodušnostjo. In bolj, ko se bliţa začetek 

decembra, bolj so otroci pridni, saj pričakujejo 

dobrega moţa Miklavţa. 
 

 
 

Letos je miklavţevanje organiziralo Društvo ţena 

in deklet z igrico Vilinček gledališke skupine KUD 

svoboda Prebold. Z Miklavţevim prihodom je 

zapadel tudi prvi sneg. Bilo je kot v pravljici. S 

sabo je imel drobna presenečenja za otroke. 

Spremljali so ga angelčki in parklji. Tisti, ki se 

parkljev niso bali, so si upali slikati z Miklavţem. 
 

Društvo ţena in deklet Občine Tabor 

_________________________________________  

 

Izredno leto za Prostovoljno gasilsko 

društvo Kapla-Pondor 
 

Pravijo, da prestopno leto veliko obeta in malo da, 

pa vendar za PGD Kapla-Pondor to ne drţi. Leto, 
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ki se izteka, bo kar teţko ponoviti, saj je bilo 

izredno bogato, predvsem s tekmovalnimi uspehi. 
 

Zgodaj spomladi so starejše gasilke, pod vodstvom 

Ivana Derče, začele s svojimi pripravami na 

drţavno tekmovanje, ki je bilo konec maja v 

Velenju. V svoji kategoriji so dosegle odlično 6. 

mesto. Z  uspehom so bile Nika Pečovnik, Marinka 

Florjan, Sonja Pustoslemšek, Ivanka Rančigaj, 

Dragica Parašuh, Zalika Bergant in Milena Derča 

izredno zadovoljne. Na tekmovanju starejših 

gasilcev in gasilk v GZ Ţalec so dosegle 2. mesto. 

Ta doseţka sta jim dala nov zagon, zato so se 

pridno udeleţevale tekmovanj, ki so sledila skozi 

leto. Skoraj nikoli se niso vrnile praznih rok, 

prinašale so pokale in tako nizale uspeh za 

uspehom. Kadar katera ni uspela iti na tekmo, jo je 

zamenjala Zvonka Drča ali Ivanka Rovšnik. 
     

 
 

V mesecu juniju se je začela gasilska orientacija za 

mladino. Sestavili smo dve ekipi in pridno so 

začeli vaditi. V kategoriji mladink so društvo 

zastopale Tea Pustoslemšek, Klavdija Bastl Enci in 

Ana Kovačič z mentorico Martino Pustoslemšek. 

Simon Stiplovšek pa je pripravljal Luko, Mateja in 

Sebastijana, ki ga je pozneje zaradi zdravstvenih 

teţav zamenjal Urban. Obe ekipi sta se uvrstili na 

regijsko tekmovanje, ki je bilo v začetku septembra 

v Topolšici. Ekipa gasilcev pripravnikov je 

dobesedno pometla s konkurenco, mladinke pa so 

imele malo smole na progi, nabrale nekaj 

kazenskih točk in s tem dosegle  5. mesto, ki pa ţal 

ni vodilo na drţavno tekmovanje. 
 

15. september 2012 pa je datum, ki nam bo ostal še 

dolgo v lepem spominu. V gasilskem društvu 

Kapla - Pondor so se Luka Bastl Enci, Matej 

Štrajhar, Urban Remic in mentor Simon Stiplovšek 

okitili z nazivom  drţavnih prvakov v gasilski 

orientaciji. 
    

 
 

V letošnjem letu smo v društvu sestavili kar 5 

desetin za tekmovanje GZ Ţalec. Uspehi niso 

izostali, saj smo bili prijetno presenečeni nad 

rezultatom ekipe mladih članov, v sestavi: Luka 

Bastl Enci, Matej Štrajhar, Miha Florjan, Nejc 

Drča, Teo Reberšek, Simon Stiplovšek, Primoţ 

Draksler, Joţi Stiplošek in Matjaţ Drča, ki so v 

kategoriji člani A zasedli odlično 3. mesto. 

Konkurenca v tej starostni skupini je bila največja. 

Tudi druge enote so se dobro uvrstile.   
    

 
 

V poletnih mesecih se je odvijala Savinjsko-

šaleška liga s starimi črpalkami, tako z ročnimi kot 

z motornimi. V Kapli in Pondorju smo uspeli 

sestaviti moško in ţensko enoto.  
 

 
 

Udeleţili smo se skoraj vseh tekem in z njih 

prinesli kar  8 pokalov.  Tekmovali smo s staro 

motorno črpalko, ki jo je društvo kupilo leta 1927. 

Ker črpalka v zadnjem obdobju ni delovala, jo je 
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gospod Joţe Hostnik obnovil, tako da lahko z njo 

tekmujemo. 
 

V začetku meseca septembra so s svojimi 

pripravami na tekmovanje pričeli pionirji in 

mladinci. Jani Drča in Ivi Hrastnik sta vodila enoto 

pionirjev, v sestavi: Vesna Kralj, Lucijan Hrastnik, 

Laura Vozlič, Pia Pečovnik, Amadeja Marn,  

Nastja Podgoršek Ferčec, Lara in Ţiga 

Semprimoţnik in Arlinda Bytyqi. To je bila ekipa, 

ki je letos v takšni sestavi začela vaditi prvič. Da bi 

bili čim bolje pripravljeni na tekmovanje GZ 

Ţalec, so se dan prej odpravili v Velenje, kjer je 

potekal Pikin festival in tekma za zlato piko. 

Dosegli so odlično 2. mesto. Naslednji dan je bilo 

tekmovanje v Ţalcu, kjer so bili pionirji najboljši, 

tako na ravni GZ Ţalec kot tudi v Savinjsko-šaleški 

ligi. Mladince je na tekmovanje odpeljal Milan 

Pustoslemšek, desetino pa so sestavljali: Tea 

Pustoslemšek, Klavdija Bastl Enci, Alja Cestnik, 

David in Luka Kreča, Blaţ Podgoršek, Tajda 

Remic, Ana Kovačič ter Kevin Marn. Dosegli so, 

prav tako odlično, 3. mesto.  
    

 
 

S 4 ekipami smo se v oktobru začeli pripravljati še 

na kviz gasilske mladine. Ekipa pionirjev, dve 

ekipi mladincev in ekipa pripravnikov so se najprej 

pomerili na kvizu GZ Ţalec, ki je potekal v 

Taboru. Nato so se udarili še na regijskem 

tekmovanju. Ekipi mladincev in pripravnikov sta 

dosegli 1. mesto in tako pridobili pravico 

tekmovanja na drţavni ravni, ki je potekalo v 

Cerknici, 24. 11. 2012.  Z nami je bilo tudi nekaj 

naših članov – navijačev, ki so skozi celo 

dopoldne, ko je potekalo tekmovanje, drţali pesti 

in bodrili tekmovalce. Tudi transparent in zastava 

občine nista manjkala. Ponovil se je 15. september. 

Isti fantje kot na orientaciji: Matej Štrajhar, Luka 

Bastl Enci, Urban Remic in mentor Simon 

Stiplovšek so si ţe drugič prisluţili naziv drţavnih 

prvakov, tokrat v kvizu. Piko na i so, z 2. mestom, 

dodali mladinci: Klavdija Bastl Enci, Kevin Marn, 

Tea Pustoslemšek ter mentorica Martina 

Pustoslemšek. Prihod domov v Kaplo je bil 

veličasten. Pričakali so nas krajani, nas obsipali s 

čestitkami, sledil je ognjemet in pogostitev v 

gasilskem domu.  
  

 
 

V zadnjem tednu novembra, v sredo, nas je povabil 

na sprejem tudi ţupan Občine Tabor, gospod Vilko 

Jazbinšek. Sprejema smo se udeleţili obe ekipi ter 

predstavniki društva: Ivan Hrastnik, Milan 

Pustoslemšek in občinski gasilski poveljnik Ivan 

Derča. Za vse uspehe nam je ţupan čestital in 

zaţelel še naprej takšne rezultate. Sledilo je 

prijetno druţenje. 
 

 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Kapla-Pondor je bilo 

v letu 2012, po doseţenih uspehih, najboljše 

društvo v GZ Ţalec, v Savinjsko-šaleški regiji, kot 

verjetno tudi na drţavni ravni.  
 

Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli  način 

pripomogli društvu, da je bilo tako uspešno. 

 

»Daj svetu najboljše, kar imaš in  

najboljše se bo vrnilo k tebi.« 

Vsem občanom Občine Tabor ţelimo, da jih 

prazniki popeljejo v lepe in dobre čase, naj v 

njihov dom pričarajo domačnost in toplino.  

NA POMOČ!        

PGD Kapla-Pondor,                                                                                                          

Martina Pustoslemšek 
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NOVOLETNO VOŠČILO 

 

 

 

Bliža se konec  leta 2012, leta, ki je bilo za mnoge leto preizkušenj, 

težav in odrekanja, ki ga je prinesla gospodarska in finančna kriza. 

Pred nami so lepi prazniki: božič, dan samostojnosti in enotnosti in 

novo leto. Prazniki so bili vedno čas upanja in številne iskrene čestitke so izraz želja po lepšem in 

boljšem jutri. Stara misel pravi: upati pomeni živeti, obupati pa umreti. V imenu OO Nove Slovenije 

-  Krščanske ljudske stranke Vam in vsem Vašim bližnjim želimo čim več tega upanja. Božič, ki je 

družinski praznik, praznik miru in novega življenja - upanja, naj vam prinese kar se da veliko 

notranjega miru in zadovoljstva. Na praznik samostojnosti in enotnosti se spominjamo odločilne 

enotnosti in volje, pred 22. leti izražene na plebiscitu za samostojno Slovenijo. S ponosom se 

spominjajmo teh dogodkov in v njih iščimo moč za premagovanje težav današnjega časa v naši 

domovini. 

Leto 2013 pa naj vam, drage občanke  in občani ter vsi ljudje dobre volje, prinese obilo zdravja in 

osebnega zadovoljstva. Kajti le osebno zadovoljen in srečen človek lahko prinaša srečo in 

zadovoljstvo svojim bližnjim in vsej svoji okolici, v kateri živi. 
               Srečno 2013!                                                                                          

                                                                                                            OO N.Si Tabor 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

  

PEVSKO DRUŠTVO TABOR  
v sodelovanju z Osnovno šolo Tabor vabi na  
  

PRAZNIČNI KONCERT 
    v soboto, 22. decembra 2012 ,ob 19.00, 

v Domu krajanov Tabor 
 

 

V življenju so dragocenosti,  
ki jih moramo čuvati za vsako ceno:  
kot denimo svoboda, da živimo kakor hočemo,  
da mislimo, se smejimo,  
dajemo in da brez prisile ljubimo,  
kar in kogar resnično imamo radi.  
Imejte radi in uživajte življenje,  
kljub temu, da so težki časi,  
kljub temu, da ni vsak dan za pet,  
kljub temu …  
  
Ja, kljub temu nam dajte priložnost,  
da vam polepšamo delček vašega življenja! 

 

 

 
 

 
Se vidimo na koncertu! 
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

vabi 

vse planince in pohodnike,  

da se udeleţite tradicionalnega 
 

BOŢIČNEGA NOČNEGA POHODA  

NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO, 
 

ki bo v torek, 25. decembra 2012.   
 

Zbirno mesto je ob 16. uri: 

- pred staro šolo v Lokah za tiste, ki boste šli do koče po cesti, 

- v Ojstrici za tiste, ki boste do koče šli čez Krvavico. 
 

 

Udeleţenci, bodite primerno opremljeni za gibanje v zimskih razmerah,  

predvsem pa ne pozabite na obvezno svetilko!  

Za varnost bodo poskrbeli vodniki,  

od pohodnikov pa pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin. 

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zagotovo pa bo prav prišel tudi kakšen priboljšek iz nahrbtnika.  
 

Udeleţba na lastno odgovornost!                                                            

                                                                                      Vabljeni! 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AJDA ŠTAJERSKA 

 

 
 

OBČINA TABOR 
 

 

 

V   A   B   I   T   A 
 

na predavanje z naslovom 
 

POMEN ŢIT V PREHRANI LJUDI 
Predavala bo 

ga. MAJDA TEMNIK, 
 

v sejni sobi Občine Tabor 

v torek, 8. januarja, ob 19. uri. 

 

 
Predavanje financira Občina Tabor. 

 

Predavanje priporoča tudi Kmetijsko svetovalna sluţba Ţalec.    
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Vabimo 
vas na predavanje z naslovom 

 

DUHOVNO PARTNERSTVO. 
 

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

(budistična modrost) 

 

Predaval bo priznani dipl. pranaterapevt 
 

TOMISLAV BRUMEC. 
 

Predavanje bo v sejni sobi Občine Tabor 

v torek, 15. januarja 2013, ob 19. uri. 

 
Dodatne informacije, Damijana Lukman: 031 328 990 

                                    Vabljeni! 

                                                                                                          Vstop prost. 

 

 
KULTURNO DRUŠTVO ANDRAŢ 

GLEDALIŠKA SEKCIJA ANDRAŢ 

 

    predstavlja komedijo  

    Anice Močivnik  

 

NEZVESTI   S O P R O G 
 

KDAJ? SOBOTA, 19. JANUAR 2013 
 

URA? 19.00  
 

KJE? DOM KRAJANOV TABOR 
 

REŢIJA: ANTON SATLER 

 

NASTOPAJOČI: Srečko Rajh, Irena Kokot, Helena Piţorn, Anija Satler, 

Kristina Jelen, Milena Mešič, Sonja Zajc, Katarina Blagotinšek, Ivica 

Zabukovnik, Danica Turnšek, Franc Drobeţ 
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AJDA ŠTAJERSKA 

 

 
 

OBČINA TABOR 
 

 

 

V   A   B   I   T   A 

 

na predavanje z naslovom 

 

ŠTIRIDELNOST NARAVE IN ČLOVEKA 
 

Predavala bo 

ga. META VRHUNC, 
 

v Domu krajanov Tabor 

v soboto, 26. januarja, ob 10. uri. 

 
Predavanje financira Občina Tabor. 

 

Predavanje priporoča tudi Kmetijsko svetovalna sluţba Ţalec.    

 

 

 
 

 

 

 

Prireditve v decembru 2012 in januarju 2013 

 
 

sobota, 22. december, ob 19. uri 

PRAZNIČNI KONCERT 

Dom krajanov Tabor 

(Pevsko društvo Tabor, 041 298 585) 

 
ponedeljek, 24. december 

POGOSTITEV PO POLNOČNICI 

okolica cerkve 

(Društvo podeţelske mladine Tabor v sodelovanju z 

Društvom ţena in deklet Tabor info: 031 437 715) 

 
torek, 25. december,  

BOŢIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO 

IN ZAJČEVO KOČO 

zbor  ob 16. uri: 
- v Ojstrici: preko Krvavice do koče, 

- pred šolo v Lokah: po cesti do koče 

(Planinsko društvo Tabor, 03 5727 214) 

nedelja, 30. december, od 8. ure dalje 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 
torek, 8. januar 2013, ob 19.00 

PREDAVANJE MAJDE TEMNIK:  

POMEN ŢIT V PREHRANI 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
torek, 15. januar 2013, ob 19. uri 

PREDAVANJE TOMA BRUMCA:  

DUHOVNO PARTNERSTVO 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 
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sobota, 19. januar 2013, ob 19. uri 

KOMEDIJA: NEZVESTI SOPROG 

KD Andraţ, Gledališka sekcija Andraţ 

Dom krajanov Tabor 

(Dramska sekcija Teloh, 040 206 991) 

 

sobota, 26. januar 2013, ob 10. uri 

PREDAVANJE METE VRHUNC:  

ŠTIRIDELNOST NARAVE IN ČLOVEKA 

Dom krajanov Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
nedelja, 27. januar 2013, od 8. ure dalje 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031766 533) 

 

 
 

 

 

Božično drevo se vzpenja pod nebo, 

proti nebu zažari tisoče luči, 

tam želja tli, da v letu 2013 se izpolni. 
 

 

 

 

Vesele božične in novoletne praznike 

Vam želi 

župan in Občinska uprava 

Občine Tabor. 
Namesto stroškov za poslovna darila in voščilnice namenjamo sredstva za obdaritev otrok  

ob dnevih dobrih decembrskih mož (Miklavž, Božiček). 

 
 

Človek najde svoj mir in srečo, ko stoji z nogami trdno na zemlji, z ljubeznijo v srcu in modrostjo v 

glavi.( Milan Vunderl) 

 

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

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

glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu 

posameznika ali institucije. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. 

Zaželeno je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 

17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 


