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____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Nasvidenje mraz in sivina, pozdravljeno sonce in prazniki

 

Spoštovane občanke in občani, cenjeni 

prebivalci Občine Tabor, pomlad nas je 

končno objela z vso svojo toploto in 

svetlobo, ki smo jo pogrešali skoraj šest 

mesecev. Letos nas je zima gnjavila kar 

predolgo in kljub svoji občasni čarobni 

zimski idili marsikomu izmed nas vzbudila 

neizmerno hrepenenje po toploti in sončnim 

ţarkom. Še posebno si tega ţelimo proti 

koncu aprila, ko smo praznično razpoloţeni 

in ţeljni druţenja na prostem, še posebej v 

naravi. Tudi osebno si srčno ţelim, da bi 

nam bilo vreme naklonjeno konec tedna, ko 

bomo ponovno organizirali tradicionalni 

Šentjurski sejem, ki običajno privabi v naše 

kraje, poleg domačinov, tudi mnoţico od 

drugod. Veliki organizacijski napori in 

dober občutek ob praznovanju naše občine 

je vsekakor močno odvisen od vremenske 

dareţljivosti. Imamo pa vedno tudi rezervni 

scenarij v primeru slabega vremena, zato vas 

vabim na različne prireditve in razstave  ne 

glede na vreme. Ves teden se bo nekaj  

 

 

dogajalo, zagotovo pa je vrhunec slavnostna 

seja Občinskega sveta na Jurjevo, v sredo, 

24. aprila, kjer bomo ob bogatem kulturnem 

in glasbenem programu podelili letošnja 

občinska priznanja. Tudi ta slavnostna seja 

je odprtega tipa, zato vljudno vabljeni. Do 

finala - Šentjurskega sejma v nedeljo, bo še 

posebej slovesen dan tudi v petek, 26. aprila, 

ko bomo v poskusno obratovanje pognali 

našo veliko ekološko pridobitev, centralno 

čistilno napravo v Ojstriški vasi. 

 

Za vse te in tudi druge dogodke pa ne bo 

dovolj samo toplota in sonce, potrebni ste 

tudi vi - ljudje. Vse kar se v tem času dogaja 

je namreč namenjeno vam - nam, ne zgolj 

prirediteljem in organizatorjem. 

 

Iskrene čestitke in dobre ţelje vam, naši 

lokalni skupnosti in ljubi domovini Sloveniji 

ob celotnem paketu prihajajočih praznikov 

vam ţelim  

Vilko Jazbinšek, ţupan
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Projekti 2013 
 

 

Aktivnosti v mesecu aprilu 2013: 
 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1. KANALIZACIJA OJSTRIŠKA VAS II. faza IPI, d.o.o., Rogaška Slatina 
v obratovanju 

otvoritev 26.4.2013 

2. ČISTILNA NAPRAVA TABOR IPI, d.o.o., Rogaška Slatina 

v obratovanju, pred izdajo 

uporabnega dovoljenja 

otvoritev 26.4.2013 

 
 

Na izvedbo se pripravljajo: 
 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1. 
Projektna dokumentacija 

za kanalizacijo Pondor - Kapla 
SAVINJA PROJEKT 

projekt v izdelavi 

usklajevanje na terenu - sluţnosti 

2. 
Projektna dokumentacija 

za komunalno ureditev naselja Tabor jug 

RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

 

PGD izdelan 

3. 
Energetska sanacija Doma krajanov, vrtca in 

starega dela šole 
Občina Tabor 

podpisana pogodba za 

sofinan. z Minist. za infr. 

in prostor, predviden začetek 

aktivnosti v maju 2013 

4. 
Rekonstrukcija ceste LC 490202 

Loke-Ojstrica 

prijava na razpis Obnova in 

razvoj vasi Ukrep 322 

delno izvedeno v 2012, 

čakamo na rezultate razpisa 

5. 
Rekonstrukcija ceste JP 992392 

pri Ton' - Konjščica 
 delno izvedeno v 2012 

6. Kanalizacija Ojstriška vas, III. faza  
potrebna obnovitev 

projektne dokumentacije 

7. Kanalizacija Tabor jug 
skupna prijava občin  

Spodnje savinjske doline 

čakamo še sklep in podpis 

pogodbe z Minist. za 

gospod. razvoj in tehnologijo 
 

 

Simon Jan in Vid Poznič 

________________________________________________________________________________ 

             

 

 

 

 

 

 

 

V mesecu aprilu nam štorklja ni prinesla novic o prihodih novorojenčkov. 

 

Vse starše vabimo, 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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Na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip, Ur.l. RS, št. 59/07 (63/07- popr.), 40/09) ter na osnovi 3. in 7. 

člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem, prečiščeno besedilo z dne 27. 6. 2012 (v 

nadaljevanju: Pravilnik RŠS), subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni RASR, Razvojna agencija 

Savinjske regije, d.o.o. (v nadaljevanju: štipenditor)z dnem 29. 3. 2013 objavlja 
 

 

J A V N I  P O Z I V  

DELODAJALCEM K ODDAJI VLOG IN POTREB PO ŠTIPENDISTIH 

 ZA VKLJUČITEV  

V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS)  

SAVINJSKE REGIJE 

za šolsko/študijsko leto 2013/2014 

 
 

PREDMET POZIVA 
 

Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (v nadaljevanju: RŠS)  

Savinjske regije v šolskem/študijskem letu 2013/2014. 

Operacija RŠS je sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega 

programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva«; 

prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«
1
.  

 

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov v sledečem razmerju: 

 sredstev Evropskega socialnega sklada
2
 (v višini 50% dodeljene kadrovske štipendije )  

 sredstev delodajalcev (v višini 50% dodeljene kadrovske štipendije ali ob sofinanciranju občine v 

višini 25% dodeljene štipendije
3
). 

 

Višina štipendije se izračuna na podlagi Pravilnika RŠS in ne sme biti niţja od višine štipendije določene v 

Zakonu o štipendiranju. Vire financiranja ter sestavo štipendije podrobneje opredeljujeta Zakon o 

štipendiranju in Pravilnik RŠS.  
 

Pravilnik RŠS je dostopen v poslovnih prostorih in spletni strani štipenditorja: RASR, Razvojna agencija 

Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje in www.rasr.si. 

 

POGOJI 
 

Pravico do vključitve v RŠS za izvajanje kadrovskega štipendiranja imajo delodajalci, ki so: 

- pravne osebe zasebnega prava, 

- fizične osebe, 

- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki 

so posredni uporabniki drţavnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti 

in se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnjujejo naslednje pogoje skladno s 

Pravilnikom RŠS: 

                                                           
1 Sredstva za štipendije so v okviru navedenega programa zagotovljena do konca šolskega/študijskega leta 2014/2015; razpoložljivost   
sredstev po tem obdobju bo opredeljena v programskem dokumentu za naslednje finančno obdobje. 
 
2 Sredstva Evropskega socialnega sklada vključujejo: 

sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%; 

sredstva na postavkah slovenske udeleţbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15%. 

 
3 V zagotavljanje deleţa štipendij za RŠS 2013/14 se bodo vključile tudi občine:Dobje, Dobrna, Kozje, Nazarje, Podčetrtek, Prebold, 

Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Tabor, Mestna občina Velenje, Vransko, Zreče in Ţalec, ki bodo prispevale deleţ v višini do 

25% štipendije.  

Občine bodo naredile dokončen izbor po svojih merilih. 
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 imajo sedeţ ali poslovno enoto na območju Savinjske regije, 

 imajo kadrovsko potrebo, ki ustreza razvojni potrebi in poslovni dejavnosti delodajalca, programu 

prestrukturiranja oz. je utemeljena s šolanjem za nadaljevanje (prevzem) poslovanja druţinskega 

podjetja ali kmetijskega gospodarstva delodajalca in hkrati ustreza perspektivnosti poklica ter je  

skladna z lokalno listo deficitarnosti poklicev v razvojni regiji ali posebno prioriteto, ki jo določi 

štipenditor, 

 bodo zagotavljali sredstva za izplačilo štipendije iz RŠS za celotno dobo šolanja/študija štipendista,  

 bodo zagotavljali štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu  

najmanj za čas, enak obdobju prejemanja štipendije, 

 niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter kapitalske neustreznosti 

glede na določila zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, 

 niso insolventni glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur.l. RS, št. 126/07). 

 
NAČIN PRIJAVE 
 

Delodajalci se prijavijo na prijavnem obrazcu »OBR1 – javni poziv«. Prijavnemu obrazcu mora biti 

priloţena: 

 izjava o zagotavljanju sredstev in zaposlitvi štipendista po končanem štipendiranju (»Izjava« iz 

razpisne dokumentacije), 

 kadrovski načrt (samo novi delodajalci). 

 
POSTOPEK IZBIRE  
 

Štipenditor je imenoval Komisijo za štipendiranje, ki bo odločala o pravici za vstop delodajalca v RŠS. 

Vloga se šteje za popolno, če je izpisana na zahtevanih obrazcih (OBR1 - javni poziv), če so priloţene vse 

zahtevane priloge, če je ustrezno naslovljena in označena. 
 

Vloga na javni poziv mora biti oddana v zaprti ovojnici, pravilno naslovljena in opremljena:  

 vidno označena z napisom »NE ODPIRAJ: Prijava na javni poziv – Regijska štipendijska shema 

Savinjske regije«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti izpisan poln naslov pošiljatelja  

ali  

 opremljena z obrazcem OPREMA OVOJNICE, ki je priloţen prijavni dokumentaciji in ga je 

potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico velikosti A4, v kateri je vloga na javni poziv. 
 

Vloge so lahko predloţene: 

 priporočeno po pošti na naslov: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. 

divizije 12, 3000 Celje, 
ali  

 osebno oddane v poslovnih prostorih (v tajništvu) RASR, Razvojne agencije Savinjske regije 

d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, vsak delovni dan med 8. in 12. uro. 

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je najkasneje zadnji dan roka za oddajo oddana s priporočeno 

poštno pošiljko na naslov RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 

Celje ali če je bila oddana v tajništvu RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. do 12. ure.  
 

 
 
 
 

Odpiranje vlog bo izvedeno v roku do 12. 8. 2013. Odpiranje vlog ne bo javno. 
 

Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo Komisija za štipendiranje v roku 5 dni od odpiranja pisno 

pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema obvestila 

ne dopolni, bodo kot nepopolne zavrţene. Prav tako bodo zavrţene dopolnitve vlog, ki bodo prispele 

prepozno.  
 

Delodajalci bodo o rešitvi vlog pisno obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog.  

 

Rok za oddajo je: ponedeljek, 22. julij 2013. 
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Delodajalci bodo dejansko vključeni v RŠS, ko bo Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve 

zagotovilo štipenditorju (RASR d.o.o.) sredstva za njeno izvajanje. V primeru, da kvota razpoloţljivih 

javnih sredstev ne bo zadostovala za potrditev vseh potreb, ki jih bodo prijavili delodajalci v javnem 

pozivu, si štipenditor pridrţuje pravico, da ne potrdi vseh prijavljenih potreb. Potrebe se bodo 

upravičencem v tem primeru potrjevale po kriteriju deficitarnosti poklica v regiji (glede na listo 

deficitarnih poklicev v regiji, ki jo objavlja Zavod RS za zaposlovanje) in po načelu enakih moţnosti za vse 

delodajalce, ki izpolnjujejo formalne pogoje in kriterije javnega poziva ter skladno z 12. členom Pravilnika 

o izvajanju RŠS. 
 

DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJA 
 

Prijavna dokumentacija (OBR1 - javni poziv) je od objave dalje na voljo na spletni strani štipenditorja: 

www.rasr.si.  
 

Dodatne informacije so na voljo na: tel. 03/589 40 94 (Barbara Kač Kadunc) in 03/ 289 40 82 (tajništvo), na 

e-naslovu: barbara.kac@rasr.si ter na: RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 

12, 3000 Celje (vsak delovni dan med 8. in 14. uro). 

Janez Jazbec 

direktor, RaSr 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
                         OBČINA TABOR 

 

 

 

V A B I L O 
 

Ob uspešnem zaključku izgradnje 1. faze projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 

Občini Tabor«, ki je bil podprt tudi s sredstvi Evropske unije - Evropskega sklada za regionalni 

razvoj, Vas vljudno vabimo na otvoritev novozgrajene komunalne infrastrukture: Čistilna naprava 

Tabor in Kanalizacija Ojstriška vas II faza.  

 

Otvoritev bo v  

petek, 26. aprila 2013, ob 13. uri,  

na lokaciji ČISTILNE NAPRAVE TABOR  

v Ojstriški vasi. 

 

S kratkim kulturnim programom ter prijetnim druţenjem bomo pozdravili novo pridobitev. 

 

 

                                                Vilko Jazbinšek, 

ţupan Občine Tabor 

 

mailto:barbara.kac@rasr.si
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Ţivljenje naše lokalne skupnosti tudi 

na TV Golica 
 

V okviru praznovanja občinskega praznika Občine 

Tabor si boste na TV Golica lahko ogledali 

prispevke o znamenitostih v naši občini, turistični 

ponudbi ter ponudbi doma pridelane hrane. 

TV Golica bo prispevke predvajala od ponedeljka 

do petka (22. 4. - 26. 4. 2013 in 29. 4. - 3. 5 2013) 

med 13. in 14. uro. Prispevke bodo ponovili tudi 

med vikendom med 10. in 14. uro. 
 

Na koncu naj se zahvalim vsem, ki ste kakorkoli 

pripomogli k uspešni predstavitvi ţivljenja našega 

kraja. 
 

Alenka Kreča Šmid 

_________________________________________  

Izklop bankomata  
 

Ko so pred desetimi leti postavili bankomat, smo 

se Taborčani veselili tega, saj je bila to za nas 

velika pridobitev: tako za domačine, turiste in 

druge ljudi, ki so prišli v Tabor brez gotovine.  

Lani smo prejeli dopis Banke Celje, da predstavlja 

bankomat za banko stroškovno obremenitev, kar se 

nanaša predvsem na vedno ostrejše zakonske 

določbe, ki v izogib zlorabam zahtevajo 

nadgradnjo bankomatov. Kljub našem 

večkratnemu posredovanju, kasnejšemu ţe ustno 

potrjenemu dogovoru z vodstvom Banke Celje o 

sofinanciranju nadgradnje,  je banka dne 11. 3. 

2013  poslala  enostranski dopis o nerentabilnosti 

bankomata in odločitvi, da bankomat trajno 

odstrani.  

Vsled tega vas obveščamo, da je Banka Celje z dne 

8. 4. 2013 izklopila bankomat iz bankomatskega 

omreţja.  

Alenka Kreča Šmid 

_________________________________________ 

 

Očiščevalna akcija 
 

Očiščevalna akcija, ki smo jo izvedli 6. aprila 

2013, je kljub malce slabšemu vremenu dobro 

uspela. Res lepo - na območju občine je 80 m³ 

smeti manj kot pred tem. Smeti se tu in tam sicer 

še najdejo, vendar večjih odlagališč nimamo. 

Lahko rečemo, da je pri nas stanje kar zadovoljivo. 

Skupno število udeleţencev letošnje akcije je 

preseglo število 200, kar je tudi pohvalno.  
 

Sodelovali so učenci in učitelji POŠ Tabor, vsa tri 

gasilska društva, športno in turistično društvo, 

lovska druţina in ostali občani. Člani Planinskega 

društva so zaradi slabih vremenskih razmer (sneg) 

akcijo izvedli 20. aprila. Če smo koga pozabili 

omeniti,  naj ne zameri. 
 

 
 

Občina Tabor, organizatorka akcije, se zahvaljuje 

vsem društvom in posameznikom, ki si vsako leto 

prizadevajo nekaj narediti za skupnost in za 

čistejše okolje. Posebna pohvala gre učencem in 

učiteljem POŠ Tabor, ki so ta dan poleg teoretičnih 

eko napotkov spoznali tudi eko prakso. Kot pa nam 

je znano, so se tudi zelo izkazali pri zbiranju 

starega papirja. Zahvala gre tudi podjetju Simbio, 

d.o.o. Celje, ki je z brezplačnim odvozom in 

malico podprlo našo skrb za okolje. 
 

Mogoče bi ob tej priliki omenili samo še to, da je 

odvoz odpadkov obvezen za vsa gospodinjstva, za 

posamezne vrste odpadkov (papir, plastika, 

pločevinke) so na različnih mestih po občini 

postavljeni kontejnerji, t.i. EKO OTOKI, za 

odstranitev večjih kosovnih in nevarnih odpadkov 

pa je poskrbljeno v ZBIRNEM CENTRU v 

Čepljah pri Vranskem. Njihov delovni čas je sreda 

popoldne in sobota dopoldne.  

                 Vid Poznič 

_________________________________________

Nakup slovenske in občinske zastave 
 
Pribliţujejo se občinski praznik ter ostali praznični 

dnevi v prehodu iz aprila v maj, ob čemer je vedno 

prijetno videti razobešene zastave po domovih. Te 

po navadi simbolizirajo pripadnost in identiteto. 
  

Ob tej priloţnosti Vas obveščamo, da je moţno 

zastave (slovensko in občinsko), velikosti 100 cm 

x 200 cm, po ceni 29,00 EUR za kos, kupiti na 

Občini Tabor v tajništvu (03 705 70 80). 
 

Tatjana Kovče 
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________________________________________ 
 

Pobuda za pripravo drţavnega 

prostorskega načrta za prenosni 

plinovod M9 Kidričevo – Vodice 
 

Ministrstvo za infrastukturo in prostor, Direktorat 

za prostor, je koordinator priprave drţavnega 

prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 

Kidričevo - Vodice. Trenutno je drţavni 

prostorski načrt v fazi pobude. Vabimo vas, da si 

na spletni strani ministrstva 

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prost

or/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javn

e_razgrnitve_in_seznanitve/ ogledate javno 

naznanilo in povzetek za javnost. 

Alenka Kreča Šmid 

_________________________________________ 

 

Vsem lastnikom psov 
 

Sonce na nebu, toplejši in daljši dnevi ter 

prečudovita narava, ki vabi med svoje zelene 

travne bilke, roţe pisanih barv ter cvetoče drevje, 

so dober razlog, da se zadnji čas vse pogosteje 

odpravimo na sprehod ali tek po naši občini. 

Idealni pogoji tako za nas, kot tudi za naše zveste 

domače hišne ljubljenčke – naše pse. Na ţalost se v 

povezavi s tem zopet pojavljajo teţave, ki jih je 

bilo moč opaziti ţe v preteklosti.  
 

Ko stopamo po javnih površinah, se velikokrat 

»spotaknemo« ob pasje iztrebke, ki se tam ne bi 

smeli nahajati. Verjetno bi se vsak strinjal, da je 

izjemno neprijetno stopiti v tak ali drugačen 

iztrebek, zato naredimo vse, kar je v naši moči, da 

do takšnih situacij ne prihaja. Navsezadnje nam 

pobiranje iztrebkov nalaga tako etika kot tudi 

predpisi. To vestno dejanje se naj ne izvršuje le v 

neposredni bliţini domovanja psov in njihovih 

lastnikov, temveč povsod, kjer naše hišne 

ljubljence vodi pot. To še posebej velja za 

območja, kjer se nahajajo in igrajo otroci.   
 

Prav tako se zgodi, da psi včasih prečkajo ali 

zatavajo za zasebno površino ter za sabo pustijo 

svoje sledi. Naj ob tem velja prijazno opozorilo 

lastnikom, da v naselju ali pa izven njega ne 

pustijo svojih psov brez nadzora. Pri tem imamo v 

mislih kmetijska zemljišča, kjer tako nastaja 

nepotrebna škoda, pasji iztrebki pa vplivajo na 

slabšo kakovost same zemlje. 
 

Nekaj ţe znanih kratkih napotkov, kako preprečiti 

nejevoljo ljudi, a vseeno uţivati s svojim psom: 

- imejte svoje pse skrbno na povodcih ali pod 

nadzorom, 

- na sprehodih s psom naj vas vedno spremlja 

vrečka (še bolje biorazgradljiva vrečka), ki jo nato 

odloţite v zabojnik za ostale odpadke. 
 

Ţe v naslednjih dneh bodo na nekaterih 

sprehajalnih poteh v občini stali novi koši 

namenjeni prav pasjim iztrebkom. Poskrbimo, da 

bodo le-ti uporabljeni za pravi in svoj prvotni 

namen. 
 

Na koncu pa velja še zahvala vsem lastnikom psov, 

ki vseskozi vestno čistite za svojimi ljubljenci ter 

tako skrbite, da ohranjamo lep in urejen videz naše 

okolice ter dobro počutje vseh njenih občanov.  
 

Tatjana Kovče 

 

Realnost ţivljenja 
 

Ne poj mi pesmi, 

ki so brez duha! 

Ne jokaj, ker neš - komu! 

Ne smej se burleski, 

ki jo ne razumeš! 
 

Postavi se na svoje noge! 

Postavi si cilj, ki si ga ţeliš! 

Postavi v kot vse, 

ki ti ne ţelijo dobro! 
 

Pogumna bodi 

in odprto srce 

naj ti utripa za vse, 

ki so s teboj! 

 

Bodi močna, 

moja ljubezen! 

TKSm 

_________________________________________ 
 

Pusti pri miru 

V duši je nemir, 

a v srcu vlada hladen mir! 
 

Ne kličem v luno, 

a vendar ne spim… 

 

V teţkih sanjah te vidim… 

V lepih sanjah si izginila izza mojega obzorja! 
 

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/
http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/
http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/
http://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_13/JANUAR_13/NET/APRIL/Javno_naznanilo_podpisano.pdf
http://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_13/JANUAR_13/NET/APRIL/Javno_naznanilo_podpisano.pdf
http://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_13/JANUAR_13/NET/APRIL/Povzetek_za_javnost.pdf
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Hladen mir me obdaja 

in vedno bolje vidim 

nesmiselnosti prejšnjega ţivljenja! 

 

 

 

Naj ti srce še vedno toplo utripa, 

a naj tvoje obzorje ostane – pri tebi!!! 

 

TKSm 

 

 

Nastopam vam 
 

 
 

V okviru 7. obogatitvenega dne, smo v telovadnici 

pripravili oder in nastopali eden drugemu. Najprej 

oddelčno, nato pa še posamezniki, ki so premagali 

tremo in zapeli svojim prijateljem. Da smo se 

počutili bolj zvezdniško smo poskrbeli tudi za 

mikrofon in ozvočenje. 
 

Ker povedo slike več kot tisoč besed, si nas oglejte 

na spletni strani vrtca Tabor: 

http://www.os-vransko.si/vrtec-tabor?sola=vrtec-

tabor 

Mateja Jezernik 

_________________________________________ 

 

Skupaj s starši 
 

V oddelku 4-6 let smo še vedno na potepu po 

Evropi. Tokrat smo prepotovali Avstrijo, Francijo 

in Švico. V Avstriji smo še veliko pogovarjali o 

orkestru, glasbilih, ki smo jih tudi izdelovali, 

ustvarjali zvočne slike z malimi ritmičnimi 

instrument ter veliko peli in plesali. V veliko 

pomoč sta nam bila starša Pije in Lare, ki sta na 

predstavila svoja instrumenta. 

 

 
 

 

 
 

Gospod Vidovič nam je predstavil klarinet, gospo 

Rak Jezernik pa smo obiskali mi, saj nam je 

predstavila pianino.  
 

Po glasbeno ustvarjalnih dneh smo se podali na 

likovno ustvarjanje v Francijo. Spoznali smo nekaj 

znamenitosti, narisali Eifflov stolp, reproducirali 

umetnine lokalnih umetnikov ter se veliko 

preoblačili po najnovejših modnih smernicah 

Pariza. Dva od otrok sta se preizkusila tudi v vlogi 

modela, otroci so ju namreč naslikali. S 

potovanjem v Švico spoznavamo ure, čokolado in 

zdravilstvo. O pravi zdravniški oskrbi nas je 

podučila dr. Kvasova, ki se je z nami igrala 

zdravnika. 
 

 
 

Hvala vsem staršem, da sooblikujete naš dan. 

 

Mateja Jezernik in Mojca Lobnikar 
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Mali vrtnarji 
 

V vrtcu Tabor smo v skupini 4 – 6 let zelo veseli, 

kadar nas kdo obišče. Seveda je veselje še toliko 

večje, če je to kdo od bliţnjih naših otrok. Prav to 

se je zgodilo v petek, 12. 4. 2013. 
 

 
 

V vrtcu nas je obiskala vrtnarka, gospa Magda Jan, 

sicer pa mamica naše Ane. Predstavila nam je svoj 

poklic, spoznali smo, kaj rastline potrebujejo za 

rast in razvoj in kako zanje skrbimo. Vsi skupaj pa 

smo nestrpno čakali trenutek, ko smo se preizkusili 

v vrtnarskih opravilih. Pripravili smo vse potrebno 

(zemljo, lončke, semena) in delo se je začelo. Ko 

smo končali z delom v igralnici, pa je gospa 

Magda poskrbela še za presenečenje.  
 

 
 

Za vsakega otroka iz skupine je prinesla sadiko 

jagode in predlagala, da jih posadimo kar na našem 

igrišču. Hitro smo se uredili in se odpravili ven. V 

naše gredice na igrišču smo dodali zemljo, jo 

prekopali, pomešali in naredili luknje. Vsak otrok 

si je sam posadil svojo jagodo. Sedaj moramo 

skrbno paziti, da bodo imele vedno dovolj vode. 

Ţelimo si, da bi bogato obrodile in če bo temu 

tako, se bomo z njimi lahko sladkali kar med igro 

na igrišču. 

 

Še enkrat hvala mamici Magdi za lepo dopoldne, 

nove izkušnje in prijetno presenečenje. 
 

Otroci skupine 4 -6 let,  

Klavdija in Doris. 

_________________________________________  

 

Ekodan na POŠ Tabor 
 

V Občini Tabor je v soboto, 6. 4. 2013, potekala 

čistilna akcija. Pridruţili smo se ji tudi učenci in 

učitelji POŠ Tabor. To je bila delovna sobota, s 

katero smo nadomestili 3. 5. 2013. Učenci so prišli 

v šolo kot po navadi, najprej smo si v jedilnici šole 

ogledali film o ločevanju odpadkov v šoli. Ker 

nam je nagajalo vreme, smo po malici brali zgodbe 

z eko vsebino in nato poustvarjali. Takoj, ko je 

vreme dopuščalo, smo poprijeli za delo in začeli s 

čiščenjem bliţnje in daljne okolice šole. Tudi slabo 

vreme nam ni moglo pokvariti dobrega 

razpoloţenja.  

 

 
 

 
 

Kolektiv POŠ Tabor 
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Na deţevno soboto, 6. aprila 2013, smo na 

Podruţnični šoli Tabor imeli EKO dan s čistilno 

akcijo.  

Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda smo po malici 

prisluhnili pravljici z ekološko vsebino z naslovom 

Ples v zabojniku. Pravljico smo zbrano in vestno 

poslušali. Po branju smo učenci na vsebino 

pravljice tudi poustvarjali. Učenci 9. c razreda smo 

se najprej pogovorili o vsebini pravljice ter nato 

zapisali spis o fantu Domnu in tem, kaj je doţivel: 

 

Leseni fant 
 

Nekega dne mi je babica pripovedovala o svojem 

sošolcu Domnu, ki ni bil spreten pri športu. Na 

njegovi prejšnji šoli je bil poudarek na 

knjiţevnosti, v babičini šoli pa so bolj podarjali 

športne dejavnosti. Zaradi tega se je počutil zelo 

izločenega. Domen ni bil kriv, da je prišel v to 

šolo, saj sta se starša ločila in fant je šel ţivet k 

mami.  
 

Na šoli se je odvijalo veliko športnih dogodkov, 

kjer Domen ni imel priloţnosti, da bi zablestel. Še 

posebej si je zapomnil en športni dogodek. Vse se 

je odvijalo kot pri ostalih dogodkih, a pri tem je 

Domen pravilno odgovoril na knjiţevno vprašanje 

in njegov razred je dobil lepo nagrado. Vsi sošolci 

so bili zelo presenečeni nad Domnovim talentom 

in odločili so se, da ga bodo prijavili na 

tekmovanje iz knjiţevnosti. Domen je bil zelo 

presenečen nad reakcijo sošolcev in je zmagal tudi 

na tekmovanju.  
 

Vse se je odvijalo dobro, sošolci so ga sprejeli in 

dobil je nove prijatelje. Vendar vsako veselje se 

enkrat konča. Njegova starša sta se odločila, da 

bosta ponovno zaţivela skupaj. Domen je bil zelo 

ţalosten, a hkrati je bil tudi vesel, da bo videl stare 

prijatelje.  
 

Sošolci so bili zelo ţalostni, saj so se tako dobro 

ujeli in zdaj ga bodo izgubili. Domen je ohranil 

stike s svojimi bivšimi sošolci in jim poročal o 

svojih nagradah.  

Leonardo Vrenko, 9. c 

________________________________________ 
 

Kaj bom, ko bom velik 
 

Kaj bom, ko bom velik, 

kaj, ko bom star? 

Al' kmet, al' vladar, 

bil bi, ko bom star. 

 

Veliko poklicev 

jaz ţe poznam: 

gasilec, vratar, 

pa mestni redar… 

 

Mogoče pa vse 

uspelo ne bo. 

Morda pa bom le 

prodajal klobase. 

 

Benjamin Đuranović, 4. c 

POŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Izmišljeni prijatelj 
 

Nekoč je ţivel prijatelj Matjaţ,  

ki ni jedel klobas. 

 Ţivel je na Krvavici  

in je  pojedel dve potici. 

 Nekega dne pa je prišel grof  

in mu rekel, naj gre po njegov najljubši krof. In 

prišla je še grofica ter  mu velela,  

naj bo za večerjo potica.  

Matjaţ pa je tekel  

in grofici naglas rekel:  

"Grofica, potica ali sladica?!" 

Ej, izgini mulc, če ne boš letel ...  

iz palače na brisače!  

Pa je  prišel  grof  

in vprašal, kje ima njegov najljubši krof.  

Grof je bil jezen,  

zato ga je vrgel v brezen. 

 
Ema G. Lesjak, 4. c 

POŠ Tabor 

  

Srebrno priznanje za raziskovalno 

nalogo »Najejmo se mlečne ţupe za 

nove upe« in predstavitev na 

turistični trţnici 

V torek, 19. 3. 2013, je v Mercator Centru v Celju 

potekal 27. festival »Turizmu pomaga lastna 

glava« s podnaslovom Potuj z jezikom, kjer so v 

konkurenci 15 šol učenci izbirnega predmeta 

turistična vzgoja (OŠ Vransko-Tabor in POŠ 

Tabor) pod mentorstvom Katje Završnik in Polone 

Miklavc prejeli SREBRNO PRIZNANJE. 
 

Izdelali so raziskovalno nalogo, v kateri so 

raziskali, kaj so jedli na Vranskem in v Taboru 

pred in med 2. svetovno vojno ter po njej. 
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Ugotovili so, da so jedli veliko mlečnih jedi, med 

drugim mlečno »ţupo«, saj je bil takrat ta okoliš 

preteţno kmečki. Ljudje so se namreč ukvarjali z 

ţivinorejo in s poljedelstvom, sejali so različna ţita 

(pšenico, ajdo …), gojili perutnino. Tako so imeli 

na voljo mleko, jajca in različne vrste moke. 

Učenci so s pomočjo ankete izvedeli, da so v 

mlečno ţupo zakuhavali različne zakuhe: ribano 

kašo, bele farfeljce, ajdove farfeljce. 
 

Zato so se odločili predstaviti mlečno ţupo kot 

turistični produkt, ki bi ga lahko na primer trţili na 

Šentjurskem sejmu ali v okviru občinskega 

praznika Vransko. 
 

 
 

V ta namen so se naučili sami skuhati mlečno 

ţupo, izdelali so film, v katerem so na zanimiv 

način povedali, kako se pripravi mlečna ţupa, 

oblikovali so celostno podobo svoje stojnice, ki so 

jo predstavili v Celju. Za to predstavitev so izdelali 

maskoto – rumeno bunkico s kuharsko kapo 

(predstavlja farfeljc), ki so jo poimenovali Vili 

Mlečko. Izdelali so tudi obeske za ključe, recepte 

za mlečno ţupo, ki so jih delili na trţnici. 

Na stojnici je sodelovalo 5 učencev s centralne 

šole: Erika Orehovec in Matej Černe iz 7.a, Zala 

Kriţnik iz 7.b, Urška Šmajs iz 8.a in Špela 

Sakelšek iz 8.b ter 4 učenci s podruţnične šole:  

Miha Drolc, Nina Kreča, Urh Kovče in Anja 

Vranič iz 8. c-razreda.  
 

Vsi sodelujoči so imeli točno določene naloge. 

Nina in Anja sta delili mlečno ţupo, Urška Šmajs, 

Matej in Erika so nadzorovali tekmovanje v 

zlaganju »tuščnih štokov«, Špela in Zala sta vodili 

delavnico izdelovanja ovčk, Urh in Miha pa sta 

vabila na našo stojnico. 
 

Na stojnici so delili štiri vrste mlečnih ţup: ajdovo, 

z belimi in s pirinimi farfeljci ter z ribano kašo, ki 

so jih dopoldne skuhali Miha, Nina, Urh in Anja iz 

9. c-razreda.  
 

V nalogi so izdelali tudi Mlečkov slovar, v katerem 

so zapisali narečne izraze: farflci, ţupa, močnk, 

turščni štoki … Te izraze so predstavljali drugim 

sodelujočim na festivalu, saj je bil po končani 

trţnici kviz, na katerem se je pomerilo vseh 15 šol. 

Naši predstavnici Urška in Nina sta se odlično 

odrezali, zasedli sta 2. mesto. 
 

Učenci so bili nad delom navdušeni, še bolj pa nad 

svojim rezultatom, saj so bili prvič na takem 

tekmovanju. Ţelijo si, da bi tekmovali tudi drugo 

leto. 
 

 
 

Katja Završnik in Polona Miklavc 

_________________________________________ 
 

Uspehi taborskih učencev na 

matematičnem področju 
 

 
 

V šolskem letu 2012/13 so imeli naši učenci 

moţnost udeleţbe na več tekmovanjih z 

matematičnega področja: 
 

razvedrilna matematika 

logika 

hitro in zanesljivo računanje 

tekmovanje za Vegova priznanja 

Poleg številnih bronastih priznanj so naslednji 

učenci osvojili tudi srebrna priznanja: 

Rijana Đuranović, 6. razred: srebrno 

priznanje pri razvedrilni matematiki 

Matevţ Lesjak, 7. razred: srebrno priznanje 

pri razvedrilni matematiki 

Tadej Vengust, 8. razred: srebrno Vegovo 

priznanje 
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Anja Vranič, 8. razred: srebrno priznanje 

pri razvedrilni matematiki 

Sergeja Bec, 9. razred: srebrno priznanje pri 

razvedrilni matematiki 

Na drţavnem tekmovanju v hitrem in zanesljivem 

računanju pa so osvojili priznanja:  

Tina Ribič, 7. c  

Leonardo Vrenko, 9. c 

Arlind Bytyqi, 9. c 

Urša Semprimoţnik, 9. c 

Iskrene čestitke in še veliko uspehov v naslednjih 

letih! 

Organizatorici in mentorici  

Milena Piskar in Darja Cvetko 

_________________________________________ 

 

Zmagovalni projekt ACES 
 

Tudi v letošnjem šolskem letu je OŠ Vransko-

Tabor sodelovala v projektu ACES. Učenci in 

mentorji naše OŠ in partnerske OŠ s Slovaške smo 

pripravili projekt z naslovom I DARE YOU TO 

SPEAK UP! 
 

V okviru projekta smo organizirali dve mednarodni 

izmenjavi učencev in učiteljev. Učenci so posneli 

šest kratkih izobraţevalnih filmov, ki so jih 

podnaslovili v slovenskem, slovaškem, angleškem 

in nemškem jeziku. Oblikovali so Facebook stran 

projekta in napisali kar nekaj člankov o izvedenih 

dejavnostih. 
 

 
 

Od 9. do 12. aprila je v mestu Senec na Slovaškem 

potekala zaključna ACES akademija, na kateri so 

šole predstavile svoje projekte. Razglasili so tudi 

zmagovalce po posameznih temah. Z našim 

projektom smo zmagali v kategoriji Informacijska 

pismenost. 
 

 
 

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim mentorjem in 

učencem, vodstvu šole, občini Vransko, vsem 

staršem, ki so gostili slovaške učence, vsem 

sponzorjem ter vsem ostalim, ki so nam kakorkoli 

pomagali pri izvedbi projekta. 

 

 
 

Naš projekt bomo predstavili 25. aprila na 

zaključni prireditvi, ki bo potekala v športni 

dvorani OŠ Vransko-Tabor.  

 

 

Beatrika Jernejc, 

vodja projekta ACES 
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VABILO NA PRIREDITEV 
 

 
 

V SOBOTO, 11. MAJA 2013,  
 

 

vabimo otroke, starše, babice, dedke, prijatelje, da se nam pridruţite na 

prireditvi ob  
 

 

»DNEVU DRUŢENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ«, 
  

ki jo ţe 6. leto organizira ŠPORT in ŠPAS Slovenije 

in bo istočasno potekala v vseh regijah in mestih po Sloveniji. 

 

Nosilna tema letošnjega srečanja je MED v prehrani in zdravilstvu. 

 

Zbor vseh udeleţencev bo ob 8.30 pred Podruţnično šolo v Taboru. 

  

S sabo imejte vodo in kakšen prigrizek.  

Srečanje bo trajalo predvidoma do 13. ure. 
 

                                                                               Veselimo se druţenja z vami. 
 

Manja Drnolšek, 

koordinatorka prireditve na POŠ Tabor  
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Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 4. maja 2013, od 9. ure dalje, da nas obiščete. 
 

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

Novo v naši ponudbi: za vas pripravimo narezke iz naših domačih dobrot  

in vam jih po ţelji tudi dostavimo! 
 

Bliţa se čas piknikov tudi letos vam nudimo mesne dobrote, 

 potrebne za peko na vrtnem ţaru! 
 

 

Vabljeni! 

Informacije: Adi, 041-543-396 

                                                                                               Kmetija Laznik 

 

Zbogom oroţje. Dobrodošli spomini. 

V Medobčinski splošni knjiţnici Ţalec si vseskozi 

prizadevamo zbirati in varovati kulturno ter 

zgodovinsko dediščino Spodnje Savinjske doline. 
  

Naslednje leto, 2014, bo 100. obletnica začetka 

prve svetovne vojne. Kako je bila Spodnja 

Savinjska dolina vpeta v samo dogajanje svetovne 

morije? Kdo vse je bil mobiliziran? Na katerih 

bojiščih so se bojevali naši predniki? Kako so 

vojno doţivljali posamezniki? Kakšne so intimne 

zgodbe vojakov, njihovih druţin in vseh ljudi v 

zaledju, ki so se trudili, da bi ţivljenje kljub 

grozotam teklo čim bolj normalno? 
 

Na ta in še druga vprašanja bomo skušali dobiti 

odgovore na Dnevu zbiranja spominov, ki bo 25. 

oktobra 2013, od 9. do 18. ure v Medobčinski 

splošni knjiţnici Ţalec. 
 

Namen tega dogodka je zbrati čim več 

dokumentov, fotografij, predmetov in s tem zgodb, 

spominov, ki se skrivajo za njimi. Vabimo vas, da 

v druţinskih albumih in arhivih poiščete slike, 

razglednice, fotografije, dokumente ter predmete iz 

časa prve svetovne vojne in jih delite z nami. 
 

Svoje spomine – predmete, fotografije, pisma itd. – 

prinesite s seboj v knjiţnico na dan zbiranja. Naši 

katalogizatorji, knjiţničarji, bodo predmete 

popisali ter zapisali vaše zgodbe. Zatem pa jih 

bodo skenirali in fotografirali, tako da boste 

predmete takoj dobili nazaj. 
 

Več informacij lahko dobite na karmen@zal.sik.si 

ali na tel. št. 03 712 12 52. 

Karmen Jezernik 

 

 
V mesecu maju bo ţe 18. leto zapored potekal 

nacionalni projekt Teden vseţivljenjskega učenja 

(TVU), s katerim opozarjamo slovensko javnost na 

vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh 

ţivljenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih 

posameznik v ţivljenju prevzema. 
 

UPI – ljudska univerza Ţalec bo v letošnjem 

TVU koordinirala preko 45 različnih ustanov, 

društev, posameznikov, s katerimi smo za vas 

pripravili preko 90 brezplačnih dogodkov - 
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delavnic, krajših tečajev, razstav, okroglih miz, 

predstavitev… Te bodo potekale po celotni 

Savinjski regiji, tudi v vašem kraju. 

Informacije o brezplačnih dogodkih – kateri so, kje 

in kdaj jih bomo izvedli - lahko najdete na spletni 

strani tvu.acs.si. 
 

VABLJENI, DA SE NAM PRIDRUŢITE IN SE 

Z NAMI NAUČITE NEKAJ NOVEGA! 

 

Informacije: 713 35 50; lu-zalec@upi.si 

________________________________________ 
 

Turnir v judu 
 

V soboto 13. 4. 2013 je v Ljubljani potekal 28. 

mednarodni turnir v judu, kjer je nastopilo devet 

drţav s 190 tekmovalci. Turnirja smo se udeleţili 

tudi mi - Judo klub Shido Tabor in dosegli kar 

lep rezultat.  
 

Iz sekcije Trbovlje je odlično 2. mesto v svoji 

kategoriji letniki 2003 zasedla Ana Nuša Detela, v 

kategoriji dečki letnik 2003 je 3. mesto osvojil 

Amadej Kreča ter 7. mesto med deklicami letnik 

2000 Alja Cestnik oba iz OŠ Tabor. Čestitamo! 
 

Obenem zahvala tudi vam, da nam omogočate, da 

lahko to plemenito borilno veščino prenašamo tudi 

na vaše učence in krajane Občine Tabor. Zahvala 

tudi ţupanu ter vsem, ki so nam omogočili 

ustanovitev Judo kluba Shido Tabor.  

 

 

 

Judo klub Shido Tabor 

Ivi Knafelc, predsednik in trener 

 

 

 
 

 
 

SPOŠTOVANE OBČANKE, CENJENI OBČANI, 

DELAVKE IN DELAVCI, 

TOVARIŠICE IN TOVARIŠI! 
 

 

Ob prihajajočih praznikih 

 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju 

in 

1. maju, mednarodnem prazniku dela 

vam iskreno čestitamo! 
              

                                                                                                                                                                                          

                                                                    Občinski odbor Socialnih demokratov Tabor 

mailto:lu-zalec@upi.si
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Košarkarska tekma stari - mladi 
 

 
 

Pribliţuje se zaključek rekreacije košarkarske 

sekcije, ki nam zapolni torkove večere od jeseni, 

prek zime do zgodnje pomladi. Udeleţba na 

rekreaciji je celo sezono dobra, vadba odpade le, če 

je dvorana zasedena. Motiv rivalstva je  vseskozi 

prisoten pa tudi korektnost in fair play. Za 

posladek pa se pomerimo na tekmi stari-mladi, ki 

da določene odgovore za  tekmovalne strasti. Letos 

je to dejanje ţe štirinajstič in marsikdo ni izpustil 

še nobene tekme. To pove marsikaj o motivaciji in 

udeleţbi, ki je bila letos najbrţ rekordna. Tekma 

kot vedno napeta in nervozna, na koncu 

pomembno ali ne, tesna zmaga "starih", po napeti 

končnici. Med odmorom pa tudi lokalno 

tekmovanje v metu za 3 točke.                                                                           

                                     

Zahvala za prijetno druţenje na tekmi in skozi vso 

sezono vsem rekreativcem in ţe vabljeni jeseni.       
                                                          

  ŠD Partizan Tabor 

_________________________________________ 
 

Materinski dan v Kapli 
 

Iz mehke preje stkana, 

iz kamna izklesana, 

žena pojoča v času - 

moja mama. 
  

Navdihnjeni s Pavčkovimi verzi, smo se v 

gasilskem domu v Kapli, kot ţe veleva stara 

navada, poklonili vsem našim mamam in ţenam. V 

čast praznika, posvečenega vsem materam, smo 

23. marca pripravili kratek kulturni program, v 

katerem so se še posebej izkazali naši najmlajši. 

Mladi in nadebudni pevci, recitatorji, plesalci in 

glasbeniki so gostjam in gostom večera prikazali 

vse svoje spretnosti ter s svojo prisrčnostjo na 

obraz marsikoga priklicali lep nasmešek.  
 

V začetek večera nas je v spremstvu harmonikarjev 

ponesel zborček najmlajših s pesmijo »Ti, ti 

roţica«, za presenečenje večera pa je poskrbel 

moški sestav s pesmijo »Zelene oči«, ki je svoje 

moči zdruţil posebej za to priloţnost. Premierno se 

je v Kapli odvila tudi monokomedija »Sprevodnik 

Vanč in njegove vragolije« v izvedbi Joška Livka.  
 

Večer smo zaključili ob prijetni pijači in jedači ter 

naše druţenje popestrili z ţivahnimi ritmi ob 

glasbeni spremljavi.  

 

PGD Kapla-Pondor 

_____________________________________ 

 

Najmlajši tudi ustvarjali 
 

 
 

V začetku februarja se je zaključila delavnica l4 

slikarjev. Potekala je pod okriljem KD Polzela, 

likovne sekcije z mentorjem, akademikom 

Stojanom Kneţevičem. Na pobudo domačih članov 
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Likovne sekcije »Mavrica« Vida, Rudija in 

Julijane, smo postavili na ogled dela v sejni sobi  

Občine Tabor, 27. marca do vključno 5. aprila 

2013.  
 

 
 

Še pred zaključkom razstave nas je obiskalo 15 

otrok, 4 – 6 let iz Vrtca Tabor, z vzgojiteljico 

Matejo Jezernik in povedali, da bodo imeli 

poustvarjalno delavnico. Ta je nastala tako, da so 

izbrali vsak svoje razstavljeno delo in  poustvarjali 

s tempera barvicami, kar so potem vzporedno 

razstavili in opremili s svojimi imeni.  
 

 
 

Reprodukcijo del sem si ogledala in so lepa. 

Najbolj jih je pritegnila prijazna lisička. Sedaj  so 

jih razstavili še v vrtcu.   

                                                         

                                           Julijana Juhart, 

Likovna sekcija Mavrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ni ga čez domačo salamo in kruh iz krušne peči 
 

 

Kdaj? 

V petek, 26. 4. 2013, ob 20. uri. 

 

Kje? 

Ribnik pri Lisjaku, Miklavţ pri Taboru. 

 

Kaj se dogaja? 

Razglasitev rezultatov ocenjevanja salam na 8. tradicionalni 

salamijadi v organizaciji vaškega odbora v Miklavţu. 

 

Za koga velja vabilo? 

 - Za vse tiste, ki boste v sredo, 24. 4. 2013, od 18. do 20. ure oddali svoj vzorec salame v 

ocenjevanje. 

 - Tudi za vse ostale, ki ne izdelujete salam, neizmerno pa ljubite vonj in okus domače salame z 

domačim kruhom iz krušne peči. To fantastično kombinacijo bo mogoče zaliti z rujnim ob ţivi 

domači glasbi. 

Vljudno vabljeni, obiskali nas bodo tudi organizatorji znamenite salamijade iz Sevnice, salama 

velikanka pa se veseli novega lastnika, ki bo imel najboljši občutek za njeno teţo. 

 

Vaški odbor Miklavţ 
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ZDRUŢENJE BORCEV  

ZA VREDNOTE NOB Ţalec,  
Krajevna organizacija Tabor  

 

vabi 

na pohod in tovariško srečanje  

pri CANKARJEVI TEHNIKI 
  

v soboto, 27. aprila 2013.  

                                             Odhod izpred Kmetijske zadruge ob 8. uri. 
 

Začetek krajšega kulturnega programa je ob 11. uri.  
 

Za vse prisotne bo pripravljen tudi pravi partizanski golaţ. 
 

Vljudno vabljeni pohodniki in vsi ostali občani! 

 

 
 

 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

vabi  

v sredo, 1. maja 2013, 
  

NA POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO. 
 

Odhod ob 9. uri izpred Kmetijske zadruge. 
Vabljeni! 

 

 
 

 

 

 

 

                           Pevsko društvo Tabor 
                          vas vabi na tradicionalni 

 

                  LETNI KONCERT 
 

                         s pevkami in pevci Pevskega društva Tabor, 
                         pod vodstvom mag. Špele Kasesnik. 

 
 
 

Koncert bo v soboto, 18. maja 2013, ob 20. uri 
v Domu krajanov v Taboru. 

 
 
 

Vljudno vabljeni!  
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Prireditve v aprilu in maju 2013 

 
 

 
 

od 22. aprila do 11. maja 

RAZSTAVA LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA 

sejna  soba  Občine Tabor 

(Likovna sekcija Mavrica, 051 357 214) 
 

 

 
 

 

sreda, 24. april 

ob 19. 00: SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 

S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ 

Dom krajanov Tabor 

(Občina Tabor, KUD IC Tabor, 03 705 70 80) 
 

 

 

 
 

petek, 26. april 

ob 13.00:  OTVORITEV CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE TABOR 

lokacija čistilne naprave Tabor v Ojstriški vasi 

(Občina Tabor, 040 706 029) 
 

ob 20.00: 8. TRADICIONALNA SALAMIJADA 

Lesjakov ribnik 

(Vaška skupnost Miklavţ, 041 543 396) 
 
 

 

 
 

 

 

sobota, 27. april 

ob 11. 00: TOVARIŠKO SREČANJE NA CANKARJEVI TEHNIKI 

pohod ob 8. uri izpred KZ Tabor 

(ZB za vrednote NOB, KO Tabor, 03 5727 048) 

 

 
 

21. ŠENTJURSKI SEJEM 

NEDELJA, 28. april 
    

ob 8.00: PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH STOJNIC IN KMEČKE TRŢNICE 
 

ob 9.00: SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA 
 

ob 10.00: PARADA »Tabor smo ljudje«: harmonikarji, konjeniki, hmeljski starešine, gasilci, 

društva Občine Tabor, oldtimerji 

(PGD Ojstriška vas-Tabor, 041 649 234) 
 

ob 10.30: TABOR IMA TALENT 

pod šotorom 

(Pevsko društvo Tabor, 040 250 297) 
 

ob 12.00: PODELITEV PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE TURISTIČNE SPOMINKE 

pod šotorom 

(Občina Tabor, 03 705 70 88) 
 

od 13.00 do 22.00:  ZABAVA Z ANSAMBLI: Povratniki, Zreška pomlad, Navihani muzikanti 

povezovalec Domen Hren 

pod šotorom 

(TV GOLICA) 
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RAZSTAVE IN DELAVNICE 
 

 

 

 

od 8.00 do 15.00: SPREMLJEVALNE RAZSTAVE 

prodajna razstava dobrot Društva ţena in deklet 

razstava lesenih miniatur Francija Parašuha 

razstava turističnih spominkov 

Dom krajanov Tabor 
 

 

 

od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA 

sejna soba Občine Tabor 

(Likovna sekcija Mavrica, 051 357 214) 
 

 

 

od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA MALIH ŢIVALI 

pod  kozolcem kmetije Lukman 

(Savinjsko društvo gojiteljev malih ţivali Občine Ţalec, 031 669 970) 
 

 

 

od 11.30 do 15.00: OTROŠKA DELAVNICA NA IGRIŠČU PRI VRTCU TABOR 

otroci  bodo izdelovali krone, meče, lutke, metuljčke, pikapolonice… 
 

 

 

ob 15.00: peka palačink v angleškem jeziku z otroki od 5. - 9. razreda OŠ 

pri Vrtcu Tabor 

(Društvo podeţelske mladine Tabor, 031 437 715 s sodelovanjem programa ENGLISH FOR FUN iz Ojstriške vasi) 
 

 

 

 

Organizacija prireditve: PGD Ojstriška vas- Tabor, 041 663 681. 

 

 

 
 

sreda, 1. maj 

ob 9. uri: PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO 
odhod izpred KZ Savinjska dolina 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

 
 

sobota, 18. maj 

ob  20. uri: LETNI KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA TABOR 

Dom krajanov Tabor 

(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814) 

 

 
 

nedelja, 26. maj 

ob 8. uri: KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

 Zvečer s kurami spat, zjutraj s ptički vstat; dan je treba iskat. (ljudski pregovor) 
 

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. 


