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Pozdrav urednice izpod Krvavice   

 

Po nekajmesečnem  prijetnem premoru sem zopet nazaj v Taboru. Ptički so dovolj zrasli, da lahko odletijo v šolo in vrtec, 

mama pa nazaj v službo, delovnim obveznostim naproti… Kot ste opazili, se naš in vaš časopis iz meseca v mesec bolj 

bogati, uvajamo nove rubrike, malce spreminjamo podobo, vse to, da bi ga prebirali in listali še z večjim zanimanjem in 

veseljem in seveda nestrpno pričakovali novo številko.  

 

 

 

 

 

 

 

V tej številki objavljamo tudi NATEČAJ ZA FOTOGRAFIJO HRIBA 

KRVAVICE, ki bo v bodoče krasila naslovno stran Novic. Splača se 

potruditi! V naslednji številki uvajamo novo rubriko FOTOKOTIČEK, 

zato dobrodošle vse fotografije, ki jih ujamete na področju dela, 

življenja, raznih dogodkov, praznovanj, v naravi, doma, na dopustu, 

potovanjih, kjerkoli. Pošljite jih na info@obcina-tabor.si, v jpg 

formatu. Uredniški odbor bo vsak mesec izbral nekaj fotografij, ki jih 

bomo objavili v časopisu, ostale fotografije pa bodo objavljene na 

spletni strani občine, seveda z navedbo avtorjev fotografij. 

 

Opazila sem, da nekatera društva, predvsem Turistično društvo Tabor, Pevsko društvo Tabor, sekcija Foto klub Tabor in 

pa PGD Loke, PGD Ojstriška vas–Tabor ter PGD Kapla–Pondor pridno objavljate fotografije na svojih facebook profilih. 

Fotografije so izredno lepe in zanimive, zato jih posredujte tudi nam v objavo, da bomo o vaših aktivnostih lahko obvestili 

čim širši krog ljudi. Ne pozabite tudi na objave na portalu mojaobcina.si. Vabimo tudi vse talente, ki imajo smisel za 

sestavljanje križank. Križanko pošljete vi, za nagrade poskrbimo mi! 

 

Lep pozdrav vsem in se beremo čez mesec dni! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lepo je biti Slovenec! 

 
Združili sta nas nesreča in sreča. Vse, kar je vmes, nas 

očitno razdvaja. V nesreči se Slovenec ne obrne stran. To 

so v preteklih dneh pokazali gasilci, električarji, sosedje. 

V sreči športnih dosežkov naših olimpijskih junakov smo 

vsi srečni, da smo Slovenci. Parlamentarne razprtije so v 

drugem planu, priliznjeni politiki s čeladami na glavi so 

tudi za trenutek pozabili na komolčenje pred evropskimi 

volitvami, le obupani prebivalci Planinskega polja nas 

spominjajo na brezupen boj proti maščevalni naravi. In 

kaj zdaj, ko je, upajmo, zimske ujme in olimpijskih iger 

konec? Menda smo vmes dobili nekaj novih ministrov, ki 

jih mimogrede niti nismo pogrešali, bojim pa se, da nas 

bo ponovno zagrabila mazohistična mrzlica, brez katere 

Slovenec, če ne živi v nesreči ali sreči, le stežka shaja. Pa 

vendarle, ukrajinska srhljivka nas podzavestno spominja 

na pred leti ponoreli Balkan in vendarle, verjemite, lepo 

je biti Slovenec! 
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Iz županovega kabineta 

Saša Zidanšek Obreza,  

odgovorna urednica 

Vilko Jazbinšek, župan 

mailto:info@obcina-tabor.si


 

2 

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

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

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

Saša Zidanšek Obreza 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Obvestilo o zaprti cesti 
 

Stanje plazu »Urankar« na lokalni cesti LC490181 Spodnja Hosta – Urankar 

je kritično, tako da je cesta zaprta za promet. Na lokaciji je potrebna izjemna 

pazljivost, vožnja po ogroženi cesti pa je lahko smrtno nevarna! Vsem 

voznikom predlagamo, da uporabljajo obvoz, in sicer na Marijo Reko (odcep 

pri Kapeli). Zaradi drsenja plazu je  zaprt tudi odcep občinske ceste JP 923873 

proti Dečman.  

Simon Jan 

 

Dvig gotovine na Pogodbeni pošti Tabor 
 

Cenjene stranke obveščamo, da na Pogodbeni pošti Tabor lahko dvignete gotovino preko POS terminala z naslednjimi 

bančnimi karticami: 

 kartice Maestro (BA Maestro, tuje Maestro kartice ―  standardne in zlate), 

 kartice Mastercard (standardne, zlate, poslovne), 

 kartice Diners Club in Discover, 

 kartice American Express,  

 kartice Visa (Activa Visa, Visa, Visa Electron), 

        pri čemer matična banka oz. izdajatelj kartice zaračuna provizijo. 

 

Plačilo blaga in storitev na Pogodbeni pošti Tabor s plačilno kartico ni možno, možen pa je dvig gotovine s pomočjo 

zgoraj navedenih kartic. 

Občinska uprava sporoča in obvešča 

Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z 

veseljem objavili v naslednji številki Novic, sporočite na e-poštni 

naslov: info@obcina-tabor.si. 

 

... da se štorklja te dni ni zadržala v naših krajih. 

Ocenjevanje škode po žledolomu 

 

Že v prvih dveh mesecih leta nam je narava pokazala vso svojo moč. Najprej 

nam je zagodla z obilnim deževjem, ki je na območju občine kar na trinajstih 

lokacijah prinesla hude ali malo manj hude posledice. Sledila sta sneg in žled. 

Slednji je povzročil veliko preglavic prebivalcem, predvsem zaradi izpada 

električne energije in nedostopnosti do številnih vasi in zaselkov. 

 

Na Občino Tabor smo od Uprave RS za zaščito in reševanje prejeli Sklep o 

ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav ter visokega snega in 

žleda, ki sta nas prizadela med 30. januarjem in 10. februarjem. Občinska 

komisija bo formirana v zadnjem tednu februarja, ko se bo začel izvajati popis 

škode, ki se mora zaključiti predvidoma do 14. marca 2014. Na Občini 

zbiramo obrazce, ki nam jih posredujejo oškodovanci in ocenjujemo škodo na 

poškodovanih kmetijskih zemljiščih (obrazec 1), na delno poškodovanih 

stavbah (obrazec 4) in na poškodovani prometni in elektro infrastrukturi 

(obrazec 5). Obrazci so dosegljivi na spletni strani in v sprejemni pisarni 

Občine Tabor.    

Simon Jan 

mailto:info@obcina-tabor.si
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=nDrnyeDPC_iRxM&tbnid=BnmosveTBFFcCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vijesti.me/vijesti/italijanski-pos-terminali-srbije-zemlje-regiona-clanak-155437&ei=IRoHU_aCBI7EtAbxwYHADA&bvm=bv.61725948,d.bGQ&psig=AFQjCNHw92p4O5FpDftQ0DHuSeBi0s3iuA&ust=1393060758362048
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 Darilne bone 

Turistične 

kmetije Weiss 

za obisk 

savne. 

 

 Darilne bone 

kozmetičnega 

salona Salon 

lepote Urška za 

nego obraza, rok, 

depilacije, masaže, 

beauty pakete, 

make up, 

svetovanje... 

 

 Nakit, grafike 

mandale in slike 

Ine Gržina. 

T C Tabor 
 

 

 

 

 

 

V TIC-u vam poleg črno-belega in barvnega fotokopiranja ter pošiljanja faksov nudimo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagradni natečaj – »Fotografija Krvavice 2014« 

Naj bo fotografija hriba Krvavice, ki bo krasila prvo stran našega časopisa Novice izpod Krvavice po vaši izbiri! 

Preizkusite se in fotografirajte hrib Krvavico, kakršno jo ujamete skozi objektiv vašega fotoaparata ter najboljšo 

fotografijo pokažite svetu. 

Če bo izbrana vaša fotografija, bo vsakokratno listanje po 

časopisu še bolj zanimivo! 

Kot obljubljeno, smo v mesecu februarju začeli s prvimi prodajno promocijskimi aktivnostmi 

Turistično-informacijskega centra Tabor. Prostor smo primerno preuredili in opremili ter 

pričeli s polnjenjem polic. 

 Mesne izdelke 

Kmetije Laznik: 

svinjsko mast, 

ocvirke, krače, 

paštete, dimljene 

klobase, suhe 

klobase, 

prekajena rebra in 

zaseko.  

 Čebelje pridelke čebelarja Darka 

Nemivška: kostanjev, cvetlični in gozdni 

med, vlite sveče ter darilne komplete. 

 Olja v 

različnih 

embalažah: 

bučno olje, 

solatno olje, 

bučke za 

luščenje in 

pečene golice 

Ivana 

Podbregarja. 

 

 Nakit, obeske za ključe in 

lesene izdelke družbe Kopos, 

d.o.o. 

 

In še fotografija naše prve nakupovalke. 

 

 

Vabimo vas v TIC Tabor! 

 

Saša Zidanšek Obreza 

SODELUJTE TUDI VI! 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=7z0QAxudctWXdM&tbnid=o7Fsg5byYck5CM:&ved=&url=http://www.gornji-grad.si/?q=node/2890&ei=gc0EU93KOubGyQPNl4DYDg&bvm=bv.61535280,d.bGQ&psig=AFQjCNEZikW91KXd0ZDaSeMbuEz0qBw67g&ust=1392910082594202
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Fotografirajte hrib Krvavico in fotografijo po elektronski pošti pošljite na naš naslov: info@obcina-tabor.si, s pripisom 

»FOTOGRAFIJA KRVAVICE 2014« do vključno 15. 3. 2014. 

Predlog, ki ga bo izbral Uredniški odbor časopisa, bo nagrajen z darilnim paketom TIC-a Tabor in bo uporabljen že v 

marčevski številki časopisa. 

Pri pošiljanju predlogov upoštevajte, da: 

 je potrebno fotografijo posredovati v jpg formatu, 

 je rok za oddajo predlogov 15. 3. 2014, 

 je v elektronski pošti potrebno posredovati osebne podatke, naslov in telefonsko številko in da 

 je v elektronski pošti potrebno podati izjavo o strinjanju s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju 

»Fotografija Krvavice 2014«. 

Pravila in pogoji  sodelovanja v nagradnem natečaju »Fotografija Krvavice 2014« 

1. Podatki o organizatorju nagradnega natečaja  

Organizator nagradnega natečaja »Fotografija Krvavice 

2014« (v nadaljevanju: nagradni natečaj) je  Uredniški 

odbor časopisa Novice izpod Krvavice (v nadaljevanju: 

organizator). Namen nagradnega natečaja je izbor trajne 

naslovne fotografije hriba  Krvavice za časopis.  

 

2. Trajanje  

Nagradni natečaj poteka od 1. 3. 2014 do 15. 3. 2014. 

Organizator bo upošteval zgolj predloge, prejete do 

vključno 15. 3. 2014.  Nagrajenec bo obveščen 

najkasneje 20. 3. 2014.  Nagrada bo podeljena najkasneje 

27. 3. 2014.  

 

3. Udeleženci  

Udeleženci nagradnega natečaja so lahko vse fizične 

osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 

na natečaj prijavijo fotografijo Krvavice, kot je določeno 

v nadaljevanju teh pravil. V nagradnem natečaju ne 

morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in 

izvedbi nagradnega natečaja.  

 

4. Način sodelovanja  

Udeleženci nagradnega natečaja sodelujejo na natečaju 

tako, da organizatorju posredujejo fotografijo hriba 

Krvavice, kot je določeno v nadaljevanju teh pravil. 

Fotografijo hriba Krvavice  udeleženci posredujejo preko 

elektronske pošte na naslov: info@obcina-tabor.si  s 

pripisom: »FOTOGRAFIJA KRVAVICE 2014«. 

 

5. Nagrade  

V nagradni igri bo podeljena nagrada: 1 x  DARILNI 

PAKET  TIC-a Tabor. 

 

6. Izbor nagrajenca  

Zmagovalec natečaja je sodelujoči, ki prejme glavno 

nagrado za fotografijo hriba Krvavice, ki jo izbere 

Uredniški odbor časopisa Novice izpod Krvavice. 

 

 

7. Prevzem nagrade  

Pogoj za prevzem nagrade je, da udeleženec – nagrajenec 

soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v 

nagradnem natečaju.  

Glavna nagrada bo podeljena po končanem izboru 

fotografije, najkasneje do 27. 3. 2014. Nagrajenec bo 

obveščen po elektronski pošti.  

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih 

pogojev za prevzem nagrade, odkloni ali nagrade ne 

prevzame v roku 7 dni od datuma nagrajevanja ali ne 

posreduje potrebnih podatkov v roku od prejetega 

obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako 

organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca natečaja.  

 

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati 

njene denarne protivrednosti.  

 

8. Avtorstvo  

Udeleženci nagradnega natečaja posredujejo fotografijo 

hriba Krvavice, ki je lahko avtorsko delo v skladu z 

Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). 

Udeleženci nagradnega natečaja s prijavo fotografije v 

nagradni natečaj izrecno in nepreklicno dovoljujejo 

organizatorju, da fotografijo hriba Krvavice (avtorsko 

delo) neomejeno reproducira v fizični obliki v vseh 

medijih (TV, tiskani mediji), na internetu (spletna mesta, 

mobilni internet), na razstavah, sejmih in drugih oblikah 

javnih predstavitev in v oglasnih sporočilih vseh 

formatov in v zvezi s tem udeleženci nagradnega natečaja 

na izvajalca nagradnega natečaja prenašajo časovno in 

prostorsko neomejene materialne avtorske pravice iz 22. 

člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v obsegu, 

potrebnem za reprodukcijo avtorskih del na podlagi tega 

odstavka.  

Organizator bo pri vseh reprodukcijah avtorskih del 

(fotografij), kjer je to objektivno mogoče, navajal ime in 

priimek avtorja fotografije ali pa ime, ki ga izbere avtor v 

sodelovanju z organizatorjem.  

Organizator ima pravico iz natečaja izločiti katerokoli 

fotografijo hriba Krvavice, za katero oceni, da je njena 

mailto:info@obcina-tabor.si
mailto:info@obcina-tabor.si
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vsebina žaljiva ali neprimerna oziroma, da njena vsebina 

krši pravice tretjih oseb, vključno s pravicami 

intelektualne lastnine ali pa njena uporaba ni možna.  

 

9. Varovanje osebnih podatkov  

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev 

nagradnega natečaja so varovani skladno z Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).  

Udeleženci nagradnega natečaja izrecno soglašajo, da 

organizator nagradnega natečaja njihove osebne podatke, 

ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v 

nagradnem natečaju, uporabi za potrebe nagradnega 

natečaja.  

Nagrajenec fotografije organizatorju nagradnega natečaja 

izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v 

sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z 

namenom obveščanja o rezultatih izbora in prevzema 

nagrade.  

 

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci 

potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradnega natečaja 

in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru 

kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za 

primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, 

bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 

Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno 

organizator.  

10. Končne določbe  

Pravila nagradnega natečaja so objavljena in dostopna v 

februarski številki časopisa Novice izpod Krvavice in na 

spletni strani občine: www.obcina-tabor.si. 

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolnih ali 

napačnih prijav v nagradni natečaj. Odločitev 

organizatorja nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v 

zvezi z nagradnim natečajem je dokončna in velja za vse 

udeležence.  

 

Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico 

sprememb teh pravil iz kakršnega koli utemeljenega 

razloga. O vseh morebitnih spremembah pravil bodo 

udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani. 

Nadaljevanje sodelovanja v nagradnem natečaju po 

objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in 

strinjanje s spremembami.  

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, 

ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v 

Žalcu.  

 

Ta pravila začnejo veljati s 1. 3. 2014.  

 

Saša Zidanšek Obreza, odgovorna urednica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 

Tabor  (Ur.l. RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja  

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega 

proračuna za leto 2014 

 

I. Splošna določila  

Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo 

nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- da imajo sedež v Občini Tabor;  

- da so registrirani najmanj eno leto;  

- da je njihova dejavnost področje kulture;  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske  

   in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih    

   kulturnih dejavnosti, za katere so registrirani;  

- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu   

  občanov;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani  

  članarini.  

 

II. Izvajalci  

Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz 

občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. 

točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki 

morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. 

točke.  

 

III. Vsebinska določila  

Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:  

1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih 

sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno glasbena 

dejavnost, instrumentalno glasbena dejavnost, gledališka 

dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva.  

 

2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj 

kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, 

avdio in video snemanja, gostovanja v tujini, 

tekmovanja).  

 

IV. Končna določila  

1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 

Občine Tabor oziroma na sedežu občine.  

 

2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za 

sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je  

 

 

 

31. marec 2014 do 12. ure.  

 

 

 

 

Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s 

pripisom »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – 
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KULTURA«.  

Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 

9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe 

sredstev.  

3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s 

Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 

74/07).  

 

4. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil dogovor o 

sofinanciranju. Okvirna višina sredstev v občinskem 

proračunu namenjenih za sofinanciranje ljubiteljske 

kulture znaša 6.786,00 EUR.  

 

5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 

3304 Tabor.  

 

6. Dodatne informacije vam bomo posredovali v času 

uradnih ur Občine Tabor, oziroma na tel: 03 705 70 88.  

Alenka Kreča Šmid 

 

  

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 12. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega 

programa športa v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) objavlja  

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor iz 

občinskega proračuna za leto 2014 

 

I. Splošna določila  

Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo 

nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:  

- da imajo sedež ali podružnico v Občini Tabor;  

- da so registrirani vsaj eno leto;  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske   

  ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih  

  športnih aktivnosti, za katere so registrirani;  

- da imajo organizirano redno dejavnost;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani  

  članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz  

  članarine.  

 

II. Izvajalci  

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega 

proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, 

kandidirajo izvajalci športnih programov, ki morajo 

predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. 

Podatke podajo na obrazcih, ki jih dobijo na sedežu 

občine.  

 

III. Vsebinska določila  

Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev 

proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:  

a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:  

- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati  

  sonček, Planinska šola,  

- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih  

  organizirajo društva in drugi izvajalci;  

b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-

rekreativne vadbe:  

- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in  

  pohodništva;  

c) strokovno izpopolnjevanje:  

    -  sofinanciranje kotizacij,  

č) kakovostni in vrhunski športi:  

    - sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih  

      državnega in meddržavnega nivoja;  

d) športne prireditve:  

    - sofinanciranje stroškov organizacije prireditve.  

 

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na 

razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih 

programov športa je 2.050,00 EUR.  

 

V. Končna določila  

1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje 

sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in obrazec vloge 

za vsebini pod točkama č in d je na voljo na spletni strani 

občine Tabor oziroma na sedežu občine.  

 

2. Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za 

oddajo razpisne dokumentacije  

 

 

 

31. marec 2014 do 12. ure.  

 

 

 

Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s 

pripisom »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – ŠPORT«.  

Za vsebini pod točkama č in d se bodo upoštevale vloge 

oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno se 

upoštevajo glede na datum prispelosti).  

 

3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s 

Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 

52/2008).  

 

5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na naslov: 

Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.  

 

6. Dodatne informacije vam bo dane v času uradnih ur 

Občine Tabor, oziroma na tel: 03 705 70 88.  

Alenka Kreča Šmid 
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Mamina uspavanka 

 

Draga Nina, Nina nana, 

postelja je že postlana, 

zato hitro zapri oči 

in poleti v snežne dni. 

 

Tam te snežna ptica sreča, 

poda ti drobni žarek sanj, 

takrat pa mama te prebuja 

in že več ni sanj. 

 

Ko se prebudiš, 

sanje izgubiš, 

mama tam stoji, 

brez besed, molči. 

 

Tanjuša Lukman, 5. c 

POŠ Tabor 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Slovo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikarije, rimarije, pisarije 

Mama 

 

Postelja postlana, 

na omarici pa pižama. 

Jo oblečeš, ko greš spat 

in se  k mami pocarkljat. 

 

Če strah se prikrade, 

veš, da v maminem 

objemu si, 

spet umirjen in brez skrbi. 

 

Ker tvoja mama je 

močnejša od strahu, 

zato lahko mirno zaspiš 

in novega dne se veseliš. 

 

Neža Zupančič, 4. b 

POŠ Tabor 

Nagajiva 
 

Postelja je razmetana 

in pod rjuho mačka sama… 

Če jo butneš, ko greš spat, 

te poboža na podplat. 

 

Ko od sreče zakričiš, 

s krikom psičko prebudiš, 

ki prijazno kakor muca, 

pod posteljo dremuca. 

 

Ko v veselju kvišku švisne, 

skoraj že se k tebi stisne 

in tako te z občutkom objame, 

da  nič sape ti ne vzame. 

 

In nato na vrat na nos, 

stečeš ven – na srečo bos, 

saj medtem je za svoj dom, 

en copat izbral že slon. 

 

Iza Štih, 4. b 

POŠ Tabor 

 

 

 

 

Luna in zvezde 
 

Lunca na nebu se je prižgala, 

mala Ana še ni zaspala. 

 

A velika želja neugnana, 

da igrala bi se še rada. 

 

Nato naredila bi vse, 

da v sen pogreznila bi se. 

 

Zvezdica se je zasmejala, 

mala Ana pa zaspala. 

 

Natalija Jelen, 5. c 

POŠ Tabor 

Noč gre nežno 

mimo naju… 

Tiho, z roko v roki gladiva 

mahovito pot v gozdu, 

v jasni, jesenski noči! 

Molčiva in ne misliva drugega, 

kot o najini ločitvi! 

Po toliko najinih nočeh 

želiš pobegniti z drugim… 

Pojdi, naj ti bo lepo življenje 

z drugim, 

lepše kot je bilo z mano! 

Naj ti bo današnja noč kot 

svoboda, 

ki si si jo zaželela… 

Odhajam stran od tvojega veselja, 

odhajam kot moker cucek, 

a vem, da se boš vrnila… 

TKsm 

                        Opravičilo 
 

Oprosti mi, da me ― 

poznaš, 

oprosti mi za vse trenutke, 

s katerimi sem bil s tabo! 

 

 Oprosti mi, da sem spoznal  

tvoje hinavsko ljubkovanje! 

Oprosti mi, da vem tvoje 

mišljenje… 

Oprosti mi, da sem  

ti dal roko prijateljstva! 

Oprosti mi, da te ― 

zapuščam! 

Ali te res?? 

Ne vem… 

 

TKsm 
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Iz vrtca in šolskih klopi 

Žensko srce 

 

Srce je majhno, 

a je vendar v njem veliko 

prostora. 

Duša je ogledalo srca, 

oba pa se odražata v naših očeh. 

 

Zato ne boj se ljubiti, misleč, da  

iztroši se srce, 

ne misli, da le za druge 

ljubezen je. 

Sebi nameni največji kos 

ljubezenske pogače, 

naj zate tvoj srček skače. 

 

Poj si, ko zjutraj se zbudiš, 

saj vsak dan novo možnost 

pridobiš. 

Nov dan in nov začetek, 

pa ne glede na to, ali je 

ponedeljek ali petek. 

 

Ženska najbolj žari, če so čiste 

njene oči, 

če je v njih veselje in prostor za 

skrite želje. 

Zazri se v svojo dušo, odpri 

srce, 

naj tvoje oči zasvetijo se. 

 

Dodaj še barve in svojo temo, 

nariši si lepo življenjsko shemo. 

Ujemi želje v svoj san, 

to je okvir za lepši jutri in boljši 

dan. 

 

Zlatka Šošterič 

Tvoja pot 

 

Vse že veš in vse že znaš, 

veš kje so meje in veš kaj imaš. 

Tudi veš kam te tvoja vodi, 

zato le za svojim ciljem hodi. 

 

A ne pozabi se ozreti, čeprav že vse poznaš, 

naredi neumnost, čeprav je blazno resen čas. 

Preseneti sebe v vseh stvareh, 

živi življenje z iskro v očeh. 

 

Ljudje smo narejeni za smeh in za veselje, 

smo zato tu, da živimo svoje želje. 

Ne glej na druge, kaj govorijo 

lahko si nuna pa te očrnijo. 

 

Le nekaj časa tu smo na obisku, 

zato se izognimo pritisku. 

Nahranimo svojo dušo in pa telo, 

življenje je eno, nazaj ga ne bo. 

 

Ne šteje jutri in tudi ne včeraj, 

tukaj si danes in ne za zmeraj. 

Vesel in veder naj bo tvoj obraz, 

z veseljem se poglej in reči: »To sem pa jaz«! 

 

Zlatka Šošterič 

 

Mama 

 

Si kot reka, ki vedno najde svojo 

pot, 

si tista, ki za svoje ljudi vedno 

našla bo izhod. 

Si kot sonce, ki obsveti vse, 

si ta, ki ji nikoli upanje ne umre. 

 

Kdo zna biti bolj prepričljiv? 

Kdo je lahko tako pokončen, 

tako trden in neuničljiv? 

Mama je tista, ki želi, 

da vsem bilo bi nam lepo, 

je duša, je srce in je telo. 

 

Energija, ki jo ima, je kot 

vulkan, 

je kot jutro, je kot noč in kot dan. 

Vedno pri njej najdeš toplo dlan, 

dlan, ki ti pove, da nisi sam. 

 

Tako malo potrebuje, da ji je 

lepo, 

tako malo jemlje, a daje vedno in 

ni ji težko. 

Vsak košček sreče delila bi s 

teboj, 

če nekaj rabiš jutri, naredila bo 

takoj. 

 

Zato sem vesela, da moja mama 

si, 

si čista energija, si najboljša či. 

Tvoje  misli so kot jutranja zarja, 

ki svoje srce vsem nam podarja. 

 

Zlatka Šošterič 

V nesreči spoznaš prijatelja 
 

Ljudem se dogajajo različne zgode in 

nezgode, pri tem pa tudi živali niso 

izvzete. Kako so živali v nesreči spoznale 

kdo je pravi prijatelj, so nam skozi 

glasbeno pravljico pokazali dijaki 3. 

letnika Gimnazije Celje - Center, pod 

mentorstvom profesorice glasbe, gospe 

Anje Mlakar. Skozi čudovit repertoar 

plesa, petja, igranja na Orffova glasbila in 

mimičnih lutk so nas popeljali v svet 

pravljice, ki nas ni pustila ravnodušnih. 

Dijaki so se s svojo vedrino, spontanostjo, 
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domišljijo in fleksibilnostjo približali vsem generacijam otrok in odraslih, in tako pokazali, da so se na svoji življenjski 

poti odločili za pravi poklic – poklic vzgojitelja. 

 

V imenu otrok in strokovnih delavk vrtca Tabor se gospe Mlakar in njenim dijakom najlepše zahvaljujemo in si želimo, da 

nas še kdaj obiščejo. Res ste nam polepšali dan. 

Renata Košica 

 

 

 

Zimski športni dan 

 

V sredo, 29.  1.  2014, smo imeli zimski športni dan. Učenci od 1. do 4. razreda POŠ Tabor smo z razredničarkami: 

Trbovšek, Rizmal, Kaluža,  Savinek ter s športnim ped. Primožem Jelenom odkorakali na Siršev grič v Taboru ( Neža 

Zupančič, 4. b). 

 

Najbolj mi je bilo všeč, ko : 

 smo zvezali štiri sani in  se spustili po zasneženi strmini (Gal Gosak, 2. C). 

 sem se sankala s prijateljem (Nina Verdelj, 2. C). 

 sva se z Evo skoraj zabili v drevo (Ana Zupančič, 2. C). 

 smo se z Evo, Ano in Franjo peljale s sanmi, bobom in krožnikih (Vanesa Stanko, 2. C). 

 sem se peljala na krožniku in me je zavrtelo… ter ko sem se metala v novozapadli sneg (Lara  Mausser, 2. C). 

Obogatitveni dan  

v februarju 

 

Zaradi športnih uspehov 

odzvanja himna na 

športnih prireditvah. V 

vrtcu pa smo Zdravljico 

spoznali v kulturnem 

smislu. Praznovanje 

slovenskega kulturnega 

praznika smo pripravili in 

izvedli 7. 2. 2014. Otroci 

vseh starosti, od malčkov 

do najstarejših so 

pripravili pester in 

raznolik kulturni 

program. Malčki so nam 

zaplesali, recitirali so 

pesmice. Starejši so 

pokazali pravo 

raznolikost v programu, 

saj so plesali, peli 

pesmice in recitirali 

otroške pesmice. 

 

Skupaj smo preživeli 

čudovito kulturno 

obarvano dopoldne in 

otroci so vzorno pokazali 

primerno obnašanje ob 

kulturnih prireditvah. 

 

Kolektiv vrtca Tabor 
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 sem se sankala z Ano in sva padli v sneg (Eva Drnolšek, 2. C). 

 smo se sankali in smejali (Žan Stiplošek, 2. C)!  

 Na snegu smo se igrali in sankali. Prvi je bil Andrej, drugi sem bil jaz. Ko pa sva se z Žanom spustila po bregu 

svak s svojim bobom in  sem  jaz zavil levo, Žan pa  desno, sva se zabila. Danes mi je bil najboljši dan  (Maj 

Žura, 2. C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Uživam v snegu, zato ker se rada 

sankam, kepam, delam snežake, 

igluje in angelčke. Kadar je zraven  

še  brat Denis, se najbolj zabavam. 

Juhu, to je kul(Megi Veber, 3. C)!  

o Rada se zabavam na snegu, 

smučam, kepam … in da lahko 

bratca naribam (Anja Strožič, 3. C)!  

o Sankanje je igra in šport. Sankam se 

po velikem hribu v Taboru in 

Ojstriški vasi.  Peljem se  zelo hitro 

in všeč mi je, ko včasih padem in 

sneg mi leti v obraz  (Tajda 

Strožič, 3. C). 

o Ko je zima zelo sneži. Čeprav je 

zelo mrzlo, se rada smučam. Med 

sankanjem  pa sneg leti vame, tako 

da me  skoraj zasuje  in sem čisto 

mokra (Špela Marko, 3. C). 

o Zabavni so zimski športi: bordanje, 

smučanje, drsanje in lopatkanje… 

To so le nekateri športi. Meni je 

najbolj všeč sankanje. Rada imam 

sneg, ampak povzroča tudi 

poledico (Zala Košica, 3. C). 

o Sankam se rada, ker tekmujemo in 

je zabavno. Včasih se tudi kdo 

zabije z drugim. Ko sem se peljala, 

sem zbila svojo sošolko (Valerija 

Slakan, 3. C )!  

o Za zimo je značilno, da je mrzlo in 

sneži. Lahko se sankaš, ne moreš 

biti v kopalkah, ampak moraš biti 

toplo oblečen. Živali ne morejo na 

pašo (Pia Pečovnik, 3. C). 

 Zima je čudovita, ker sneži in je pokrajina  zelo 

lepa (Vita Kovče, 4. B). 

 Zelo mi je všeč zima, ker se lahko s sanmi pelješ 

po strmini z veliko snega (Vesna Kralj, 4. B)! 

 Športni dan mi je zelo všeč, ker odpade pouk. S 

svojimi sanmi sem bordal. Bilo je  zabavno. Zelo 

mi je bilo všeč (Anže Smolnik, 4. B)! 

 S Petro, Vito in Nežo smo naredile progo za 

sankanje. Vse štiri smo se sankale hkrati. Bilo je 

super fajn (Julija Weiss, 4. B)! 

 Sankal sem se z različnimi sanmi. Ko sem 

sankal z Izinimi, sem užival ( Leon Gojzdikar, 4. 

B)! 

 Naredili smo svojo progo in po njej so se sankali 

tudi 1-šolci, mi pa smo bili varnostniki. Bilo je 

super. Zelo zelo hitro je minilo in upam, da se 

bomo šli letos sankat še enkrat  (Filip Lukman, 4. 

B). 

 S svojimi čudo hitrimi sanmi sem se po Sirševem 

velikem hribu spustila kot raketa. Buljili  so 

vame, saj sem bila neznansko hitra. Vsi so  me 

prosili zanje.  Zdelo se mi je kar fajn in počutila 

sem se kot kraljica. Malo heca  mora bit ( Iza 

Štih, 4. B)! 

 S sošolcem sva naredila  sankališče. Moje sani 

so drvele kot raketa! Preizkusil sem tudi ostale 

sani in bobe. Bil sem moker do peta (Patrick 

Košir, 4. B). 

 Z Anžetom A. sva se bordala. Menjali smo proge 

in se smejali. Bilo je super  (Kevin Zupančič, 4. 

B)!  

 Na Sirševem griču smo naredili veliko prog. 

Sankali in kepali smo se. Bilo je super! V šolo 

smo se vrnili mokri od glave do peta. Na 

radiatorjih je zmanjkalo prostora za sušenje 

premočenih oblačil (Klara Kaluža, 4. B). 
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Planinska dež-zimska 
 

 

V soboto, 1.  2.  2014, smo se skupina šolskih planincev podali na pravi zimski pohod proti Miklavžu. Kaj smo počeli, 

boste izvedeli v naslednji pesmi: 

  

  
 

 

 

 

 Splošna bolnišnica Celje 

  

 

Program razvoja podeželja 

 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je vzpostavilo samostojno spletno 

stran, namenjeno Programu razvoja podeželja, ki predstavlja osnovo 

za črpanje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

Da omogočimo zainteresirani javnosti in potencialnim upravičencem dostop do informacij, kar je pomembno še zlasti 

sedaj ob pripravah na izvajanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, objavljamo naslov spletne strani Programa razvoja 

podeželja: http://www.program-podezelja.si. 

 

Ob tej priložnosti vas tudi spodbujamo, da nas informirate o svojih aktivnostih in o aktualnih dogodkih, ki se navezujejo 

na razvoj podeželja, na naslov mreza-podezelje.mko@gov.si. Informacije bomo objavljali na spletnih straneh in v e-

novicah PRePlet. 

 

 

 

Semena ‒ naš zaklad 

 
Vsak, ki se nekoliko bolj poglobi v hrano, kmalu ugotovi, 

da je naša hrana pravo čudo, da se v njej skriva izjemen 

potencial. Še zlasti nam je dostopno opazovanje razvoja 

kulturnih rastlin. Rastline plodov ne delajo zase, temveč 

jih darujejo nam. Mi pa hrano, ki jo zaužijemo, najprej 

popolnoma razgradimo, saj zase v resnici rabimo zgolj 

sile, iz katerih je bilo to, kar smo zaužili, narejeno. Šele 

nato človeški organizem lahko tvori sebi lastne snovi.   

Ljudje, ki so naše kulturne rastline razvili pred tisočletji, 

so imeli povsem drugačne uvide v življenje rastlin, živali 

in človeka. Mi danes te sposobnosti nimamo več. Smo pa 

razvili druge sposobnosti in imamo nalogo, da skušamo 

rastline v hvaležnosti in spoštovanju ohraniti. Ne smemo 

dovoliti, da bi jih izgubili. Skrbeti moramo za to, da tem 

rastlinam omogočimo nadaljnji razvoj in se pri tem tudi 

sami razvijamo ter pridobivamo znanje in razumevanje. 

Če opazujemo moderne metode žlahtnjenja, opazimo, da 

Prejeli smo 

Alenka Šesek, 

Vodja Sektorja za podeželje 

Filip Lukman, 4. b 

POŠ Tabor 

Planinci smo se skupaj zbrali 

in na pohod proti Miklavžu se 

podali. 

Ker zimska prava je bila idila 

smo pri Izi se podili 

ter z lopatkami po strmini se vozili. 

Nato se na toplem s pecivom 

posladkali, 

s čajem se ogreli in 

proti Ojstriški vasi odhiteli. 

Ker zima muhasta je bila, 

nam namesto snežink je 

dežne kapljice natrosila. 

Vsi imeli smo se fino 

in nas to sploh ni motilo. 

Upam pa da kmalu spet se bomo 

zbrali in na drugo pot jo ubrali. 

http://www.program-podezelja.si/
mailto:mreza-podezelje.mko@gov.si


 

12 

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

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

SPOŠTOVANE OBČANKE in 

OBČANI, 

  
  v letu 2014, v katerega smo že pošteno 

zakorakali vam želimo  

vse najboljše in najlepše. 

                            
Vabimo vas, da se nam pridružite na FB profilu. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Občinski odbor Socialnih demokratov Tabor  

 

 

 

 

 

 

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

ti žlahtnitelji sposobnost nadaljnjega razvoja pri rastlinah 

ignorirajo. Iz naših kulturnih rastlin želijo narediti 

posebne vrste specialiste. Vsi smo že slišali za hibride, 

njihova prehrambna kvaliteta je zelo vprašljiva, kar lahko 

ponazorimo s pomočjo notranjega reda teh rastlin. Ta 

notranji red lepo vidimo z metodo kristalizacije z 

bakrovim kloridom. Slike notranjega reda hibridov 

kažejo nekakšno staranje, nasprotno pa slike 

biodinamičnih pridelkov in v prihodnost odprtih semen 

tvorijo čudovito lepe strukture.  

 

Kaj pa lahko v današnjem času proti vsemu temu naredi 

posameznik? Prispeva lahko to, da zase in svoje okolje s 

kar največjo skrbnostjo prideluje seme sam in se ob tem 

nenehno tudi sam izgrajuje in pridobiva potrebno znanje.  

 

Ne smemo pozabiti, da je ohranjanje lastnih sort osnovna 

pravica ljudi na tej Zemlji. Nekoč je bil cilj kmetijskega 

pridelovanja zagotoviti pridelek, ki bo imel veliko 

uporabnost in kakovost, velik donos pa je bil drugotnega 

pomena. V nasprotju s tem pa so glavni cilji sodobne 

vzgoje sort visok donos, neobčutljivost na dolgo 

prevoznost in skladiščenje, enakomernost oblik, 

sočasnost dozorevanja, odpornost proti določenim 

boleznim. Kvalitete, kot sta dober okus in zdravstvena 

vrednost, imajo pri tem le drugoten pomen.  

 

Zaradi patentnega prava, varstva sort, nacionalnih ali 

sortnih list EU, kakor tudi enostranskih zahtev po 

industrializiranem kmetijstvu in proizvodnji živil, je iz 

prodaje ali celo povsem, izginilo ¾ evropskih sort 

kulturnih rastlin. Da bi se ohranile številne stare in redke 

sorte, jih moramo razmnoževati sami. 

 

Poleg izginjanja vrstne in sortne raznovrstnosti naših 

kulturnih rastlin, je prišlo tudi do osiromašenja naše 

regionalne kot tudi lokalne kulture prehranjevanja. Zato 

je vsak še tako majhen prispevek k ohranjanju še 

obstoječe raznovrstnosti sort ter vzgoje nove 

raznovrstnosti na naših vrtovih in poljih neprecenljive 

vrednosti za nas same in naše zanamce. 

 

Majda Temnik 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaj podariti za darilo? 

 

...zakaj ne bi tokrat podarili nekaj unikatnega - izdelava in prodaja 

unikatnih izdelkov iz lesa in polimerne gline.  

 

Unikatni izdelki iz lesa: ptičje hišice, lesena pisala, deske za rezanje, 

stojala za nože, stojala za ključe ter drugi manjši in večji izdelki. 

 

Vsi izdelki so primerni tudi kot darila za rojstne dneve, posebne 

priložnosti ali kar tako. Ročno delo: Tomi Goropevšek in Andreja 

Kotnik (dosegljiva na telefon: 040 897 205 ali 041 725 323 naslov: 

Loke 38, Tabor). 

 

Slike si lahko ogledate tudi na internetu, če vpišete UNIKATNI NAKIT KOPOS. 

 Andreja Kotnik  

Terminski načrt razpisov 
 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je oblikovalo terminski načrt 

objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2007-2013. Načrt je 

informativne narave in se lahko spreminja. 

Javni razpis št. 132, Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah 

kakovosti hrane bo predvidoma objavljen v marcu 2014. 

Javni razpis št. 112, Pomoč mladim prevzemnikom kmetij pa bo 

predvidoma v aprilu 2014. Ukrep bo po starih pogojih. Za tiste, ki 

imajo otroke na kmetiji stare med 18 in 40 let in so potencialni 

nasledniki, je zelo priporočljivo, da se jim prenese lastninska pravica 

in postanejo nosilci KMG-MID. 

 Maja Klemen Cokan 

KGZS, Izpostava Žalec 
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OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO »SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« 
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec 

 

objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije 

 

razpis za podelitev nagrad in priznanj 

INOVATOR LETA SSD 2013 
 

v kategorijah: 

patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov. 

 

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na 

območju občin Spodnje Savinjske doline, in ki za svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator občine Žalec" 

ali na razpisu "Inovator leta SSD". 

 

Prijave na razpis sprejema do 3. marca 2014   

Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec. 

 
Prijava na razpis mora vsebovati: 

1. ime in priimek  ter naslov inovatorja, 

2. naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po kriterijih za ocenjevanje, 

3. slike, načrte in opis prijavljene inovacije, 

4. stopnjo realizacije inovacije. 

 

Prijavitelji oddajo prijavo v obliki kratke pisne vloge s podpisom avtorja in s priloženo elektronsko verzijo kompletne 

prijave s podrobnim opisom inovacije v pdf formatu oz. formatu, ki ne dopušča spreminjanja vsebine prijave. Vloga mora 

biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR LETA«.  

 

Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske 

doline, bo vloge obravnavala do najkasneje 21. marca 2014. 

 

Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD« 

 dobite na Razvojni agenciji Savinja,  

tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani občani, 

 

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

 

BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ. 

 

Na nas se lahko obrnete vsako sredo od 17. do 19. ure. Svetovanje bo potekalo v prostorih občine (pritličje, vhod skozi 

tajništvo). Zaželjena je predhodna najava na tel. št. 040 303 888. 

 

Svetoval vam bo 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 razmerjih (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.  

http://www.ra-savinja.si/
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Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 1. 3. 2014 od 9. 

ure dalje,  
da nas obiščete. 

 

Nudimo vam:  

sveže goveje in svinjsko 

meso ter ostale mesne 

izdelke.  

 
Vabljeni!  

 

Informacije: Adi, 041-543-396 

 

Nudimo vam: prevoz lesa                                                                                        

                      razrez lesa  

 

Informacije : Žan,  

041-581-337 

 

Kmetija Laznik 
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Vabimo vas na 

DELAVNICO IZDELAVE TRDEGA MILA, ki bo 

  

v ponedeljek, 24. marca 2014 ob 18. uri 

v društvenem prostoru Doma krajanov Tabor. 

 

Naučila in praktično vam bom pokazala, kako nastane trdo, dišeče, po hladnem postopku izdelano ekološko milo iz 

osnovnih sestavin,  torej od hladno stiskanih rastlinskih olj naprej. Zvedeli boste, katere sestavine lahko uporabite, kako si 

lahko sami naredite izvlečke rastlin, ki bi jih želeli imeti v svojem milu, katera olja so primerna in zakaj jih izberemo, kaj 

milu lahko dodate in zakaj, na kaj morate biti zelo pozorni pri izdelavi mila, skratka v uri do dveh našega druženja boste 

teoretično in praktično videli oz. izvedeli kako milo nastaja, zakaj zori, kako preračunati količino sestavin, ki bodo v vaših 

receptih, dobili nekaj osnovnih receptov za mila, dobili tabelo s saponifikacijskimi števili za različna olja… No, verjamem, 

da boste kar pletli načrte, kakšna mila vse boste samostojno izdelali.   

 

Za delavnico potrebujete beležko in pisalo, dobre volje verjamem, da nam ne bo manjkalo, za ostalo poskrbim jaz. 

Kot članica Biodinamičnega društva Podravje sem se odločila, da vam ponudim »sindikalni popust« za delavnico. Cena 

delavnice je 15 € za člane društva Ajda Štajerska in 20 € za nečlane.  

 
Se veselim našega druženja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kontakt: Damijana Lukman, 031 328 990 

http://www.hiskazelisc.com/
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NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO  - marec 2014 
 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

1. 3. 

14.00 
VRANSKI PUSTNI KARNEVAL Trg Vransko Karnevalski odbor 

4. 3. 

10.30 

 

BRALNA URICA V NAŠEM DOMU Zavod sv. Rafaela 
Občinska knjižnica 

Vransko 

8. 3. 

10.00 

Otroški abonma 

TOBIJA 
Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko 

7. 3.  

18.00 

Košarka 

KD VRANI VRANSKO :  KK POSAVJE 

PODBOČJE 

Športna dvorana Vransko KD Vrani Vransko 

11. 3. 

16.00 

Predavanje 

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA NA 

PODEŽELJU NA OBMOČJIH RAZPRŠENE 

POSELITVE 

Energetika Vransko 

Občina Vransko, 

Kmetijsko gozdarski 

zavod Celje, 

Kmetijsko svetovalna 

služba Žalec 
 

14. 3. 

20.00 

KONCERT LEGENDARNEGA  

VLADA KRESLINA 
Kulturni dom Vransko 

Dobra zabava, d.o.o., 

v sodelovanju z ZKTŠ 

Vransko 

15. 3. 

5.00 

Enodnevni smučarski izlet  

OSOJŠČICA/GERLITZEN 

Odhod s parkirišča pri 

Športni dvorani Vransko 
ZKTŠ Vransko 

15. 3. 

19.30 

Gledališki abonma 

AMATERJI 
Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko 

18. 3. 

18.00 
PRAVLJIČNA URA 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

22. 3. 
 

Košarka 

KD VRANI VRANSKO : KK KOČEVJE 
Športna dvorana Vransko KD Vrani Vransko 

23. 3. 

11.00 
OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV 

VRANSKO 
Gasilski dom Vransko 

Društvo upokojencev 

Vransko 

29. 3.  

10.00 
AVTOMOBILSKI SPA 

 (dogodek za predstavnice nežnejšega spola) 

AMZS Center varne 

vožnje Vransko 
AMZS 

 

Posredovanje PGD Loke ob naravnih nesrečah 

 

V letošnjem letu smo morali gasilci že v prvih 

dveh mesecih večkrat posredovati pri poplavah in 

žledolomu. Pri poplavah smo vaščanom priskočili 

na pomoč s protipoplavnimi vrečami, ki smo jih 

napolnili več kot tristo. S potopno črpalko in 

motorno brizgalno smo prečrpavali vodo iz 

objektov ter očistili večje število odtočnih kanalov. 

Na pomoč so nam priskočili tudi z gradbeno 

mehanizacijo. V mesecu februarju smo bili kar tri 

dni na terenu, kjer smo odstranjevali posledice 

žledoloma z daljnovodov ter cest, in tako ponovno 

omogočili normalno oskrbo gospodinjstev z 

električnim tokom ter prevoznost cest. Komaj smo 

s sanacijo zaključili v domačem kraju, že smo v 

sklopu GZ Žalec odhiteli na pomoč pri 

odstranjevanju posledic žledoloma kolegom 

gasilcem iz Velenja. 

Naša društva 
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Gasilsko društvo bi se rado zahvalilo vsem operativcem ter vsem ostalim članom in krajanom, ki so na kakršenkoli način 

priskočili na pomoč. 

 

PGD Loke  

 

PGD Ojstriška vas –Tabor na delovni akciji za žledolom 

 

 

 

 
 

 

 

»Za gasilce bi dal tudi srce,« je za nacionalno televizijo 

dejal starejši možakar, ko so mu v teh dneh prostovoljci 

priskočili na pomoč. Izjava je prav gotovo posledica 

spoznanja, da srce za prizadete v naravni nesreči te dni 

na nevarnem terenu puščajo tudi prostovoljni gasilci. 

Ledena katastrofa, ki je prizadela celo državo, je znova 

pokazala, kako pomembni so!!! 

 

Kot GASILEC pristopiš prostovoljno, potem je pa 

vojaški red! GASILCI niso le ljudje, ki ob koncih leta 

za simbolični znesek podarjajo koledarje in prirejajo 

veselice, ampak so predvsem tisti, ki jih ob nesrečah še 

kako potrebujemo! Prostovoljni gasilci za strokovno 

usposabljanje in delo na terenu ne dobijo nobenega 

plačila! Tokratne razmere so za gasilce gotovo 

specifične, saj so cev za gašenje zamenjale motorne 

žage. In prav rokovanje z njo je lahko nevarno in 

zahteva posebno urjenje. Tako dobro izvedeno delo, kot 

ga ob vseh večjih nesrečah pokažejo prostovoljni 

gasilci, je lahko mogoče le ob strokovni usposobljenosti 

in ustrezni organizaciji.  

 

Tudi naše društvo se je odzvalo na pomoč.  Iz celotne 

Gasilske zveze Žalec je šel konvoj 11 vozil na pomoč v 

Zgornjo Savinjsko in Šaleško regijo. Naše društvo je šlo 

čistit Graško Goro, čistili smo okoli cest z motornimi 

žagami viseče ali pa podrto drevje. Čistili smo tudi pod 

trasami električnih kablov, kjer so bili kabli pokopani 

pod podrtimi krošnjami dreves, kar se je izkazalo še za 

najbolj nevarno. 

 

Z gasilskim pozdravom "NA POMOČ". 

 

PGD Ojstriška vas – Tabor  
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Valentinov ples uspel! 
 

Valentinov ples je prireditev, ki 

Taborčane že šestnajst let vabi na 

plesišče. Danes predstavlja eno 

izmed daljših tradicij v kraju. 

Sploh zanimivo je dejstvo, da so 

nekateri člani društva podeželske 

mladine, ki je vsako leto 

organizator, celo mlajši od te 

prireditve.  

 

Pri plesu ne gre le za tri- ali 

štiridnevni projekt, z birokracijo se 

začne vse že nekaj mesecev prej. 

Vedno znova nas preseneča tudi 

spreminjajoča se zakonodaja na 

področju javnih prireditev, ki 

zahteva upoštevanje vedno več 

predpisov. Po izbiri ansambla in 

gostinskega ponudnika pa se nekaj 

dni pred plesom lotimo še priprave 

dvorane. Ni enostavno vsako leto 

športno dvorano spremeniti v plesno, sploh ker želimo goste razveseliti z drugačno okrasitvijo. Letos sta prevladovali 

rdeča in zlata barva, z lastno iznajdljivostjo pa nam je uspelo doseči zastavljen izgled. 

 

Za letošnje vzdušje, ki je kar kipelo od dobre 

volje in energije, so poskrbeli člani ansambla 

Unikat. Veseli smo, da se našemu vabilu vsako 

leto odzove veliko obiskovalcev. Taborčani, 

večinoma redni gostje, znajo ceniti vsak meter 

zlikanega dekorativnega blaga, vsak izrezan in 

prilepljen konfet – srček in vsako prižgano dišečo 

svečko. Že dolgo pa ni Valentinov ples omejen 

zgolj na domače goste. Več in več je 

zaljubljencev od drugod, nekateri pridejo celo od 

zelo daleč. Ti povedo, da se bodo prihodnje leto 

radi vrnili. 

 

Plesni ritmi obiskovalcev niso pustili pri miru. 

Slavnostno večerjo so z vso skrbjo pripravili v 

domačem Gostinstvu Lisjak, za kar se jim 

najlepše zahvaljujemo. Prva pomoč za suha usta 

in žejna grla pa smo bili člani DPM Tabor s 

strežbo in barsko ponudbo. Ob vseh uspehih 

slovenskih športnikov gotovo ni šlo mimo 

olimpijskega bara. Olimpijska tematika bara je 

povsem ustrezala, saj smo ta večer skupaj 

nazdravili bronasti kolajni Petra Prevca. 

 

Večer zaljubljencev se je hitro prelevil v jutro 

zaljubljencev in tudi ples se je končal. Mladi smo 

zadovoljni z uspelo prireditvijo in upamo, da se 

nam prihodnje leto pridružite in zaplešete z nami. 

 

Društvo podeželske mladine Tabor   
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Po poteh in spominih  

Obvestilo upokojencem 

 
Prosimo člane Društva upokojencev 

Tabor, ki v mesecu februarju niso uspeli 

poravnati članarine za leto 2014, da to 

storijo prvo nedeljo v marcu, to je 2. 3. 

2014 med 9. in 11. uro. Članarina znaša 

6 €.  

 

Poleg tega vas obveščamo, da bo 

vsakoletni občni zbor DU Tabor v 

nedeljo, 16. 3. 2014 ob 10. uri v Domu 

krajanov Tabor. 

 

Društvo upokojencev Tabor 

Vabilo na občini zbor Planinskega društva Tabor 

 

Vse člane, članice, pohodnike, planince in samotne vandrovce obveščamo, 

da bo redni letni občni zbor Planinskega društva Tabor v soboto, 8. marca 

2014, ob 18. uri, v društvenih prostorih v 1. nadstropju Doma krajanov. 

Po občnem zboru bo organizirano žrebanje dežurstev na Zajčevi koči, hkrati 

se bo možno včlaniti v društvo in plačati članarino za leto 2014. 

Več o pravicah, dolžnostih in ugodnostih članstva v planinskem društvu si 

lahko preberete na www.pzs.si . 

Vabljeni! 

Planinsko društvo Tabor 

V rubriki »Po poteh in spominih« odkrivamo skrite kotičke Občine Tabor in skušamo obuditi malo nostalgije. Vsak mesec 

vam v pogled ponudimo utrinek, ki prikazuje lepote naše občine – naravo in ljudi ali pa dogodek, ki je v preteklosti 

zaznamoval naš prostor. Vabimo vas, da tudi sami pobrskate po svojih arhivih in z nami delite pozabljene trenutke in še 

neodkrite ali pa skrite poti, ki vodijo po »šentjurskem koncu.« Fotografije z vašo pripovedjo nam lahko posredujete preko e-

pošte: info@obcina-tabor.si ali pa osebno prinesete v sprejemno pisarno Občine (fotografije vam vrnemo takoj).  

 
Avtorica tokratnih fotografij je Mija Pustoslemšek, ki je na enem od kapelskih hmeljišč uspela v svoj objektiv ujeti čudovit 

jutranji prizor. Fotografiji sta bili razstavljeni na 1. razstavi Foto kluba Tabor v letu 2013, čigar članica je tudi Mija sama.  

 

Verjamemo, da je Mija med nedavno naravno nesrečo naredila še kakšen prepričljiv posnetek, sicer tragičnega ravnanja 

narave, vendar čudovitih oblik in sijajev.  

http://www.pzs.si/
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TURISTIČNO DRUŠTVO TABOR      

 

VABI NA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROŠKO MAŠKARADO  

 

 

KDAJ? V NEDELJO, 2. MARCA 2014 OD 15.00 DO 16.00. 

KJE? V DOMU KRAJANOV TABOR 

 

 

ZAKAJ?  KER BO VESELO   

 

          VABLJENI! 

 

 

       

DRAMSKA SEKCIJA TELOH TABOR 
 

 

vas vabimo na ogled udbokomedije Ervina Fritza 
 

 RDEČI KOTIČEK,  
v režiji Saša Juharta in izvedbi  

 

GLEDALIŠKE DRUŽINE KUD SVOBODA PREBOLD. 

Udbo partijska komedija se dogaja v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja v domu za ostarele. V njem živijo 
ostareli partijci, ki se nikakor ne morejo sprijazniti s spremembo režima in še vedno živijo v svojem »zaprtem« 
enopartijskem oblastnem sistemu. Njihov boj z demokracijo in s tem povezane dogodivščine pa jim dodobra 
grenijo »jesensko« življenje v domu. 

Igra je bila uvrščena na regijsko tekmovanje Linhartovega srečanja amaterskih gledaliških skupin. 

Predstava bo v nedeljo, 9. 3. 2014 ob 17.00  
v DOMU KRAJANOV TABOR. 

 
Komedija zmešnjav in zapletov vas bo zagotovo nasmejala. 

 

 

 
 
 

 
 

Vabimo vas na predavanje z naslovom 
 

 

 

SEMENA – NAŠ ZAKLAD. 
 

Predavala bo  

ga. MAJDA TEMNIK, 

 

v sredo, 12. marca 2014, ob 10. uri 
v sejni sobi Občine Tabor. 

 
 

 
 

Zgodilo se bo 

V A B L J E N I ! 

Kontakt: Damijana Lukman, 031 328 990 

Vstop prost. 
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Vabilo na ples Pozdrav pomladi 

 

V soboto, 15. marca 2014, ste ob 18.30 uri prijazno vabljeni v Dom krajanov Tabor na  

PLES »POZDRAV POMLADI« Z ANSAMBLOM ZUPAN. 
 

Pripravili vam bomo: 

pijačo dobrodošlice, polurni koncert Ansambla Zupan, večerjo z dobrotami Gostilne 

Janežič, veliko glasbe, plesa in dobre volje vse do jutranjih ur! 

  

Cena večerje je 25 €, pijača ni vključena v ceno.  

  

Veselimo se ponovnega druženja z vami! 

  

Prijave na telefon: Dušan - 041 498 040, Mojca - 041 521520 ali mail: fanclub.zupan@gmail.com. 

VABIMO 

vas na predavanje z naslovom 

 

ŽIVA VODA – VIR ZDRAVJA IN DOBREGA 

POČUTJA. 
 

Predaval bo 

g. IGO SAJOVIC, 

(oseminosemdesetletni raziskovalec in izumitelj, sicer inženir strojništva, je pionir na področju proučevanja 

vode. Že v otroštvu je radovedno in vedoželjno razmišljal, raziskoval in odkrival svet delovanja različnih strojev 

in naprav. Sicer se je izšolal za strojnega inženirja, vendar je njegova največja ljubezen še vedno fizika. V 

svojem življenju je patentiral skoraj 40 različnih izumov. Med drugim tudi nastavek Revitan, ki izboljša vitalnost 

in kakovost pitne vode, imenovane »živa voda«.  

Predaval nam bo o nesmrtni celici, o tem, kakšno vodo iz naših vodovodnih cevi  pije »sodobni« človek in nam 

razložil, kako je mogoče vodo, ki je sicer osnovni element življenja na našem planetu, s turbulenco mehansko 

revitalizirati in ji z energetsko obogatitvijo povrniti kakovost.), 

 

v torek, 18. marca 2014, ob 18. uri,  
v sejni sobi Občine Tabor. 

 

Kontakt: Damijana Lukman, 031 328 990 

Vstop prost. 

VABILO NA TURNIR 
 

Sekcija namiznega tenisa Športnega društva Partizan prireja 

 

v soboto, 22. marca 2014 
 

OBČINSKI TURNIR V NAMIZNEM  TENISU. 
 

Turnir bo potekal v Domu krajanov Tabor, s pričetkom ob 15. uri , prijave se sprejema pol ure pred 

pričetkom tekmovanja. 
 

Z osnovnošolci pa imamo turnir v dopoldanskem času, 22. marca, ob 10. uri. Prijave se sprejema 30 minut pred 

pričetkom tekmovanja. 

 

Dodatne informacije na tel: 031/474-653 

 

Vljudno vabljeni! 

Vodja sekcije: 

Stane Petrič 

tel:041%20498%20040
tel:041%20521520
mailto:fanclub.zupan@gmail.com
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ŠD Partizan Tabor 

 

 

 

vabi na 

 

KOŠARKARSKO TEKMO "STARI-MLADI",  
 

ki bo 

  

v torek 25. marca 2014, ob 19.30 
  

 v dvorani Doma krajanov Tabor. 
  

                                                              Vabljeni! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

V vsakem srcu je prostor za srečo. 

Dobre želje združimo v zvezde, 

srečo v sonce oblikujmo, 

na prijateljstvo cvetove upanja nasujmo. 
 

 

 

Vabimo Vas na prireditev 

 

PRAZNIČNI MAREC, 
 

ki bo v četrtek, 

27. marca 2014, ob 17.00, 

v Domu krajanov Tabor 

 

Učenci in kolektiv POŠ Tabor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOROSKOP ZA MESEC MAREC 

 

RIBI (19. 2. - 20. 3.) 

To bo vaše obdobje, zato ga izkoristite na vseh področjih. Vse vam bo šlo od rok, 

česar se boste lotili. V službi večjih sprememb ne bo, kar vam tudi odgovarja. Dve 

stvari, ki sta vas v preteklosti težili, se bosta rešili za vas ugodno, in sicer po uradni 

poti. Prihaja novo obdobje polno užitkov. 

OVEN (21. 3. -  20. 4.) 

 

Neka zadeva iz preteklosti vas preveč bremeni, zato opravite razgovor, o katerem 

že dlje časa razmišljate, saj vam bo lahko kasneje žal. Ne bodite žalostni, če ne boste imeli dobrega občutka ob 

tem. Prišlo bo do spremembe, ki pa bo na koncu za vas zelo dobra. Nepričakovano lahko dobite denar na podlagi 

družinske naveze. 

BIK (21. 4. -  20. 5.) 

Mesec marec bo tudi za vas precej ugoden. Vi  se počutite dobro, če imate vsaj malo finančne zaloge,  zato še 

nimate teh težav. Pazite na to, da ne boste po nepotrebnem ljubosumni na partnerja, ki bo imel možnost dela v 

tujini. To bi bilo dolgoročno zelo dobro za oba. 

DVOJČKA (21. 5. -  21. 6.) 

Za vas je najbolje, da v tem mesecu ničesar ne začenjate na novo in da pustite vse tako kot je sedaj. Tako boste 

naredili najmanj škode. Pomembno je, da ostanete pozitivno naravnani, da boste lahko delovali, ko bodo planeti 

vam bolj naklonjeni. Stvari, o katerih premišljate, se dolgoročno ne bi obnesle, zato ničesar ne ukrepajte. 

Zvezde kažejo - zvezde lažejo? 
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 Tisto leto, ko v marcu grmi, lakote se bati ni.



 Če se pust na soncu greje, se letina med dobre šteje. 
 

 

 Po svetem Gregorju (12. 3.) od vsakega vetra sneg skopni. 

Astro – svetovanje za življenje 

RAK (22. 6. – 22. 7.) 

Trenutno doživljate stres, ker ne veste kakšne odločitve sprejeti. Ste v prelomnem obdobju, ko bo potrebno 

narediti bilanco svojega življenja in si na novo postaviti cilje. Čeprav si želite spremembe na poslovnem področju, 

je bolje, da tukaj vztrajate, saj še ni pravi čas za to. Na ljubezenskem področju bi bilo dobro, da premislite o 

tem,  kaj vam partner resnično pomeni in kaj lahko pričakujete od njega  v prihodnosti. 

LEV (23. 7. – 23. 8.) 

Zadnji čas je, da greste v akcijo in pričnete reševati stvari iz preteklosti, saj  ste  jim posvetili  premalo časa in 

dejanj. Strah, ki vas pri tem navdaja morate premagati, prav tako pa vašo sebičnost. Zavedajte se, da je v življenju 

potrebno narediti tudi kaj za druge, če želimo biti sami srečni. V končni fazi gre za vaše ljudi pa čeprav nimate 

tega občutka. 

DEVICA (24. 8. – 22. 9.) 

V marcu vaš čaka nekaj novega, česar se boste v začetku razveselili. Po uradni poti pride do neke spremembe, 

zaradi česar boste imeli občutek izgube. Vendar nič ni tako kot je videti in tudi pri vas ni. Kasneje boste ugotovili, 

da ste s tem veliko pridobili na vseh področjih vašega življenja. 

TEHTNICA (23. 9. – 23. 10.) 

Velikokrat tudi sami ne veste, kaj bi radi. Imate ogromno idej,  zato se vam zgodi, da enostavno nimate časa videti 

stvari, ki so dobre, ker ste z mislimi že naprej. Zaradi tega se ustavite in poglejte svoje življenje pa boste videli, da 

vam pravzaprav ničesar ne manjka. Ne dvomite v vse, kar pomeni tudi to, da ne dvomite v ljubezen in ne bodite 

ljubosumni. 

ŠKORPIJON (24. 10. – 21. 11.) 

Situacija iz preteklosti, ki vas psihično bremeni, je zelo zapletena, vendar nanjo nimate vpliva. Poskušajte živeti 

sedanjost, ker sicer izgubljate energijo za neprave stvari. Ob priliki poti boste spoznali, da vam je nekdo lagal in na 

nek način boste pomirjeni, prav tako pa boste spoznali nekaj, kar vam bo pomagalo, da ostanete pozitivni. 

STRELEC (22. 11. – 21. 12.) 

Veliko premišljujete o neki izgubi osebe, ki vam je blizu. Vaše upanje se bo uresničilo, saj bo na koncu vse tako 

kot mora biti. Seveda časovno še to ne bo v tem mesecu, pomembno pa je, da bo. Za ljubezen se boste morali vsaj 

malo potruditi in narediti prvi korak, sicer se stvari ne bodo razvile po vaših željah. 

KOZOROG (22. 12. – 20. 1.) 

Delo, ki ga boste opravili, vam ne bo prineslo finančnih sredstev, lahko pa se zaljubite. Čaka vas novo obdobje, 

katerega se boste na začetku morda celo ustrašili, vendar pa za vas pomeni konec strahov, konec težav in začetek 

mirnega in lepega družinskega življenja. 

VODNAR (21. 1. – 18. 2.) 

Veliko razmišljate zadnje čase o svojem življenju. Na trenutke se počutite osamljene in pogrešate bližino ljubljene 

osebe, čeprav vam je jasno, da poklic, ki ga ima, zahteva njegovo odsotnost. Sicer vam bo teklo vse po že 

ustaljenih tirih, kar pomeni, da vam ničesar ne bo primanjkovalo, česar pa se včasih premalo zavedate. 

 

 

 

 

 

 

 

 







...in še modrosti naših babic 
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Prireditve v marcu 2014 
 

 

 Nedelja, 2. marec, od 15. do 16. ure 

OTROŠKA MAŠKARADA 

Dom krajanov Tabor 

(Turistično društvo Tabor, 031 705 569) 

 

 Sobota, 8. marec, ob 20. uri 

PLES OB DNEVU ŽENA 

Ribnik pri Lisjaku 

(Mirko Laznik, 051 365 040) 

 

 Nedelja, 9. marec, ob 17. uri  

KOMEDIJA: »RDEČI KOTIČEK« 

Kud Svoboda Prebold 

Dom krajanov Tabor 

(Dramska sekcija Teloh, 040 206 991) 

 

 Sreda, 12. marec, ob 10. uri  

PREDAVANJE MAJDE TEMNIK: 

SEMENA – NAŠ ZAKLAD 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 

 Sobota, 15. marec, ob 18.30 uri 

PLES »POZDRAV POMLADI« Z 

ANSAMBLOM ZUPAN 

Dom krajanov Tabor 

(Dušan - 041 498 040, Mojca - 041 521520) 

 

 Torek, 18. marec, ob 18. uri  

PREDAVANJE IGA SAJOVICA: ŽIVA 

VODA – VIR ZDRAVJA IN DOBREGA 

POČUTJA 

sejna soba Občine Tabor 

 

 

 Sobota, 22. marec  

OBČINSKI TURNIR V NAMIZNEM 

TENISU 

- ob 10. uri za osnovnošolce  

- ob 15. uri za člane 

Dom krajanov Tabor 

(Stane Petrič, 031 474 653) 

 

 Ponedeljek, 24. marec, ob 18. uri 

DELAVNICA IZDELAVE TRDEGA 

MILA 

društveni prostor Doma krajanov Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 

 Torek, 25. marec, ob 19.30 

KOŠARKAŠKA TEKMA STARI -

MLADI 

Dom krajanov Tabor 

(Športno društvo Partizan Tabor, 031 895 

542) 

 

 Četrtek, 27. marec, ob 17. uri 

PRIREDITEV PRAZNIČNI MAREC  

Dom krajanov Tabor  

(POŠ Tabor, 703 21 80) 

 

 Nedelja, 30. marec, ob 8. uri  

KMEČKA TRŽNICA 

na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

             (Damijana Lukman, 031 328 990)  

 

 

Kdor govori, seje, kdor posluša, žanje. 

 

(Iranski pregovor) 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 560 izvodov - BREZPLAČNO. 

Odgovorna urednica: Saša Zidanšek Obreza. Člani uredniškega odbora: Maja Drča, oblikovanje; Tatjana 

Kovče, vsebina; Ana Leskovšek, lektura; Ivan Lukman, fotografija. 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. 

 

tel:041%20498%20040
tel:041%20521520

