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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
»Odprite okna, odprite duri, 

mimo jezdi vitez Jurij, 

sveti Jurij na konju, 

na lepem konju, 

sveti Jurij nam milosti daj!«  
 

Kitica pesmi Pomladanska romanca Josipa Murna 

naznanja, da bomo »Šentjurčani« v aprilu praznovali 

praznik občine. Na čast Svetemu Juriju, po katerem 

se Taborčani radi kar sami poimenujemo, bomo 

obeleţili praznovanje s slavnostno sejo Občinskega 

sveta, slavnostno sveto mašo v ţupnijski cerkvi in s 

Šentjurskim sejmom. Letos bo ta prireditev potekala 

ţe dvajsetič, zato bo še posebej slovesno.  
 

 

 

Še prej pa bomo praznovali za pomlad najbolj 

značilen praznik, veliko noč. O njenem praznovanju 

se lahko poučite v knjigi Damjana Ovsca 

Praznovanje pomladi in velike noči, gotovo pa je 

primerne literature na to temo še več.  
 

Dnevi so sedaj ţe precej dolgi in vreme vedno bolj 

prijetno, zato se lahko pridruţimo sedemdesetim 

drţavam, ki bodo do konca septembra čistile za 

lepši svet. 31. marca očistimo Tabor za čisto 

Slovenijo tudi sami. Da bomo očistili našo naravo 

in v njenih lepotah uţivali, pa naj nam bo v 

spodbudo del pesmi Simona Jenka:  
 

»Poglej, obrni se okrog, 

zelena gora, živ je log; 

povsodi pomladanski cvet 

vesoljni v svate vabi svet.« 

 

 

 

 

Tatjana Kovče  
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______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Pomladansko recesijsko sajenje roţic 

 
Prebujanje narave, zaprašeni bicikli, 

razsušeni ročaji lopat in krampov, škripajoči 

vzdihi samokolnic … Prispodoba akcij, ki se 

nam odvija pred očmi, ko planiramo kaj 

bomo postorili danes in v bliţnji prihodnosti 

na površinah svojih dvorišč, ohišnic in 

vrtov, če ţe ravno nismo kmetje, ki imajo 

svoje plane postavljene nekoliko drugače. 

Veliko teh zastavljenih ciljev bomo do 

velikonočnih praznikov tudi realizirali. Vsi 

ti cilji so seveda posledica naših notranjih 

informacij, kjer imajo ponavadi ţenske 

glavno vlogo. Moški se malce upiramo, 

nazadnje pa vse postorimo kot je bilo 

naročeno. Seveda nam mnogokrat prav 

pridejo zunanji dejavniki (npr. vreme), ki 

onemogočajo realizacijo druţinskih planov.  
 

Občinski plani so kar precej podobni 

druţinskim. Le da niso po volji vsakomur in 

za vsakega posebej. Priznam, niso vedno 

tudi znak pravičnosti, saj gre pri 

usklajevanju posameznih interesov občanov 

pri določenem skupnem projektu marsikdaj 

na večjo škodo ali manjši donos  

 

posameznika. Javnega denarja za skupne 

projekte nikoli ni bilo dovolj in bliţnja 

prihodnost kaţe še na slabše. Čeprav je 

vladna napoved pozitivna v smislu 

nadaljevanja projektov iz naslova črpanja 

evropskih sredstev, pa se napoveduje močan 

rez javnih financ pri splošni porabi (šolstvo, 

kultura, sociala, zdravstvo). Ţal, tudi na 

ţupanski mizi leţi še nekaj nepodpisanih 

pogodb javnih zavodov, ki so po vzorcu 

prejšnjih let pripravili pogodbeni plan 

porabe s pribitkom pričakovane inflacije in 

zdaj zahtevajo potrjevanje prihodnje porabe, 

ki še nima kritja v proračunskih prihodkih. 

Spiski ţelja za tekoče leto bodo torej 

dokončno potrjeni šele v mesecu maju, kar 

se bo občutno poznalo tudi na pomladanskih 

cestnih luknjah.  
 

Upam in obljubljam, da pa nepriljubljena 

beseda »recesija« ne bo zgolj izgovor za 

neopravljeno obveznost. 

 

Vilko Jazbinšek,ţupan 
 

__________________________________________________________________________________

 

 

 
                   

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 

 

- 20. februarja se je v celjski porodnišnici rodila 3.080 g težka in 50 cm velika deklica Neja, staršema 

Sabini in Robertu Kosu iz Tabora, 

 

- 11. marca se je v celjski porodnišnici rodila 3.039 g težka in 51 cm velik deklica Naja, staršema Tanji 

Naprudnik in Goranu Ropasu iz Lok. 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji 

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

                                                                                                                                                Tatjana Kovče 

______________________________________________________________________________________ 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Projekti 2012 
 

V aprilu 2012 se bodo na terenu izvajala naslednja investicijska dela: 

 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

 

predviden konec 

1. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 

vas II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška 

Slatina 

projekt v teku odvisno od  

vremenskih razmer 

2. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE  

TABOR 

IPI, d.o.o., Rogaška 

Slatina 

projekt v teku odvisno od  

vremenskih razmer 
 
 

Na izvedbo se pripravljajo: 
 

 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1.  Projektna dokumentacija za kanalizacijo 

Pondor - Kapla 

SAVINJA PROJEKT  

projekt v izdelavi 

2. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

 

PGD izdelan 

 

 

Simon Jan in Lilijana Štor Krebs 

 

 

 

Poziv vsem staršem  

ali skrbnikom otrok 
 

Obveščamo Vas, da je na podlagi Odloga o 

enkratnem denarnem prispevku za novorojence 

in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor, ki ga je 

sprejel ţupan Občine Tabor 27. 3. 2006 in je bil 

objavljen v Uradnem listu, št. 43, dne 21. 6. 

2006, potrebno najkasneje do 15. aprila 2012 (za 

tekoče leto) dostaviti pisno vlogo za dodelitev 

enkratnega denarnega prispevka. 
 

Obrazec lahko upravičenec dvigne v sprejemni 

pisarni Občine Tabor pri gospe Tatjani Kovče v 

času uradnih ur, ter ga izpolnjenega pošlje po 

pošti ali vloţi v sprejemni pisarni. 
 

Do denarnega prispevka so upravičeni tisti starši 

oz. skrbniki, katerih novorojenčki so se rodili po 

1. aprilu preteklega leta (2011) oz do 15. aprila 

tekočega leta (2012), ter starši oz. skrbniki 

prvošolcev, ki bodo vstopili v prvi razred 

septembra 2012. 
 

Pisna vloga mora vsebovati naslednje podatke 

oz. dokumente: 
 

- ZA NOVOROJENČKE: ime, priimek, naslov 

(stalnega in začasnega bivališča, če obstaja) za 

starše ali skrbnika in otroka, izpisek iz rojstne 

matične knjige novorojenca, potrdilo o stalnem 

prebivališču novorojenca in tistega od staršev ali 

skrbnikov, ki upravičeno uveljavlja pravico do 

denarne pomoči, fotokopija dokumenta s 

številko transakcijskega računa starša ali 

skrbnika upravičenca, odločba Centra za 

socialno delo, s katero skrbnik izkazuje 

skrbništvo; 
 

- ZA PRVOŠOLČKE: ime, priimek, naslov 

(stalnega in začasnega bivališča) za starša ali 

skrbnika in otroka, potrdilo o vpisu prvošolca v 

POŠ Tabor, fotokopija dokumenta in številko 

transakcijskega računa starša ali skrbnika 

upravičenca, odločba Centra za socialno delo, s 

katero skrbnik izkazuje skrbništvo. 
 

POMEMBNO! Pogoj za dodelitev enkratnega 

denarnega prispevka upravičencu za 

novorojenca je prijavljeno stalno prebivališče 

v Občini Tabor, za prvošolca pa vpis v POŠ 

Tabor! 

Lilijana Štor Krebs 

_______________________________________  

 

Očistimo Slovenijo izrabljenih, 

odsluţenih in zapuščenih vozil 
  

Stare odsluţene avtomobile lahko kadarkoli med 

letom brez stroškov oddate podjetju Karbon, 

d.o.o., Velenje. Kontaktna oseba tega podjetja je 

Miha Zagoričnik (GSM: 051 668 077, e-

pošta:miha.zagoricnik@karbon.si). Stvar je 

enostavna – pokličete ali napišete, se dogovorite 

za čas odvoza in dobite potrdilo, da bo odsluţeni 

avto ekološko razgrajen. 

 

                 Vid Poznič 
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Čistilna akcija v Občini 

Tabor v okviru 

vseslovenske akcije 

»Očistimo Slovenijo v 

enem dnevu«  
 

"Zemlja je kot lepa nevesta, ki za okras ne 

potrebuje draguljev, ki jih je obdelal človek, 

temveč je zadovoljna z zelenenjem svojih 

travnikov, zlatim peskom svojih morskih obal in 

dragocenimi kamninami svojih planin." (Kahlil 

Gibran) 
 

Medtem ko je v soboto, 24. marca, Slovenijo 

čistila mnoţica ljudi iz kar 207 občin širom 

drţave, pa se Občina Tabor na svojo vsakoletno 

čistilno akcijo pripravlja to soboto, 31. marca 

2012. Zatorej mi dovolite, da podam še nekaj 

zadnjih informacij, ki bodo pripomogle k 

laţjemu poteku akcije. 

- KDAJ? 31. marec 2012 od 9. ure do 14. ure   

- KDO? Občinska društva, POŠ Tabor ter ostali 

prostovoljci iz Občine Tabor 

- KJE in KAJ? Po področju Občine Tabor – 

vodotoki, prometnice, odlagališča kosovnih 

odpadkov v gozdovih 

- ZBIRNA MESTA ZA PROSTOVOLJCE: 

Dom krajanov Tabor, Gasilski dom Loke, 

Gasilski dom Ojstriška vas-Tabor, Gasilski 

dom Kapla-Pondor ter Zajčeva koča. 

Na zbirnih mestih bodo vodje zbirnih mest ob 9. 

uri udeleţencem podale vse potrebne 

informacije ter razdelile prazne vrečke za 

odpadke različnih barv (za ločevanje odpadkov) 

ter rokavice. Zaţeleno je, da s sabo prinesete 

kakšno dodatno črno vrečko oz. par rokavic.  

 - ZBIRNA TOČKA ZA ODPADKE: Dom 

krajanov Tabor  

 - LOČEVANJE ODPADKOV: DA - rumena 

ali modra vreča (za embalaţo – pločevinke, 

tetrapak, plastenke, plastična embalaţa, plastične 

vrečke itd. V kolikor je embalaţa še polna jo 

odloţimo v črno vrečko), zelena vreča (za 

stekleno embalaţo), rdeča vreča (za baterije, 

kartuše, tonerje, mobilne telefone, embalaţa 

barv in lakov, olj, škropiv in čistil, zdravila, 

neonske in halogenske sijalke. V to vrečo ne 

sodijo azbestne plošče), črna vreča (vsi drugi 

odpadki, ki jih ne moremo zbrati ločeno ali so 

preveč umazani, npr. stiropor, tkanine, 

keramika, kasete itd.). Na zbirni točki za 

odpadke je zaţeleno vreče s smetmi odlagati 

ločeno glede na barvo vreče, prav tako pa od 

njih ločiti kosovne odpadke in jih odlagati na 

posamezne kupe (gume, pohištva, kovina itd.).  

- PAZITI NA: Nevarnih odpadkov kot so 

azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z 

nedoločljivo vsebino, nevarni industrijski 

odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna 

sredstva ne pobirajte in ne premeščajte, saj 

lahko škodujete sebi in okolju. Količino in 

lokacijo teh snovi bomo zabeleţili in obvestili 

pristojne inšpekcijske sluţbe za odstranitev, 

kajti komunalna podjetja teh odpadkov ne 

bodo prevzela. 

- VEČ INFORMACIJ: vid.poznic@obcina-

tabor.si oz. na telefon 040 490 711 (Vid Poznič). 

Za vse dodatne informacije glede svetovne 

akcije Očistimo Slovenijo/Očistimo svet 2012 pa 

lahko pišete na email: maja.drca@ocistimo.si  

 

Ţe v naprej se zahvaljujemo vsem, ki se boste 

zadnjo soboto v mesecu marcu odzvali povabilu, 

prav tako pa tudi podjetju Simbio, d.o.o., ki nam 

bo ta dan v veliko pomoč.  

   

Maja Drča, koordinatorka za Občino Tabor 

_______________________________________ 

 

 

Javni razpis za dodelitev finančnih 

sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeţelja v Občini 

Tabor za leto 2012 
 

 

Občane, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo 

s kmetijstvom ter registrirana stanovska in 

interesna zdruţenja v Občini Tabor obveščamo, 

da je v pripravi razpis za dodelitev finančnih 

sredstev v letu 2012. Za več informacij 

pozivamo vse zainteresirane, da spremljajo 

spletno stran Občine Tabor, kjer bo razpis 

predvidoma objavljen v začetku meseca aprila 

2012. 

Simon Jan 

_______________________________________ 

 

Izgradnja Kanalizacije Ojstriška 

vas II. faza in  

Čistilne naprave Tabor 
 

Izgradnja teh dveh za Občino Tabor izjemno 

pomembnih in vsekakor tudi letošnjih glavnih 

projektov je v polnem teku. Kanalizacija 

Ojstriška vas II. faza, ki trenutno poteka 
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predvsem na »zahodni« strani Ojstriške vasi, je z 

vidika projekta ţe zaključena, ostaja pa še 

izvedba hišnih priključkov, ki so na ţalost v 

lastnih reţijah vseh nas občanov. Menimo, da 

izvajalec kvalitetno ter v zadovoljstvo vseh 

izvaja s pogodbo prevzeta dela in nadejamo se, 

da bo tako ostalo vse do zaključka projekta. Vse 

občane pozivamo, da sedaj ko vse rastline in 

seveda tudi vsi kmetijski pridelki še niso 

posejani ter v polni rasti, izvedejo čim več 

zemeljskih in ostalih pripravljalnih del. Samo 

fizično priključevanje in odvajanje fekalij od hiš 

pa naj bi se po terminskem planu pričelo v 

mesecu maju 2012. Odločbe za plačilo 

komunalnega prispevka, ki je pogoj soglasju za 

priključitev na kanalizacijo, lahko občani 

pričakujemo konec meseca marca ali v začetku 

meseca aprila.  

 

Tudi Čistilna naprava Tabor ţe kaţe svoje obrise 

in sedaj smo res lahko prepričani, da bomo v 

kratkem izpolnili svoj del dolţnosti pri 

varovanju naše prelepe narave. Nadejamo se, da 

bo tudi drţava v kar najkrajšem času začela 

izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti pri 

sofinanciranju projekta, saj bomo v nasprotnem 

primeru z veliko teţavo izpolnjevali naše 

finančne obveznosti do izvajalca. Upamo, da 

smo z izkopanim materialom in zemljo pomagali 

pri vaših trenutnih potrebah, ko bo čistilna 

naprava z zunanjo ureditvijo končana, pa bodo 

morebitni ostanki zemljine ponovno na voljo za 

vaše potrebe. Za odgovore na vsa  korektna in 

konkretna vprašanja o projektih smo vam na 

voljo na Občini Tabor. Sedaj lahko vsi skupaj 

opazujemo rast naše lastne Čistilne naprave, s 

čimer se ne more pohvaliti prav veliko 

slovenskih občin. Malo za okus pa dodajamo 

nekaj slik z gradbišča ČN Tabor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Simon Jan 
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Številka: 03201- Ir8/2010 

Datum:   3. 1. 2012 

 

 

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR, 

ki je bila  21. decembra 2011 ob 18. uri v prostorih Občine Tabor. 
 

 
Sejo je sklical ţupan Vilko Jazbinšek, ki jo je tudi vodil. 

 

Prisotni: Anton Grobler, Janko Drča, Janez Mak, Ivan Lukman, Marjana Pustoslemšek, Joţe Cestnik, Ali 

Khodary, Alen Kovačič (od 6. točke d. r. dalje)   

Opravičeno odsoten: / 

Občinska uprava: Lilijana Štor Krebs, Petra Slatinšek, Simon Jan, Vid Poznič 

Nadzorni odbor: Gregor Lukman 

Ostali prisotni: Nataša Kos Zore (predstavnica javnosti) 

Novinarji: Darko Naraglav 

 

Predlagani dnevni red: 

1.  Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 

2.  Sprejem dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

3.  Poročilo o izvajanju sklepov 7. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

4.  Sprejem verodostojnosti zapisnikov 7. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

5. Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Tabor za obdobje od 1.1. do 31.12.2011. 

6. Druga obravnava in sprejem Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec. 

7. Druga obravnava in sprejem Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 

na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec. 

8. Pobude in vprašanja.  

 

K TOČKI 1: Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor. 

Ţupan V. Jazbinšek je pozdravil navzoče in ugotovil, da je OS sklepčen, saj je prisotnih 7 (od 6. t.d.r. dalje 8) 

članov OS in predlagal sprejem dnevnega reda.  

 

K TOČKI 2: Sprejem dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

 

Dnevni red so svetniki potrdili oz. je bil sprejet z 7 glasovi ZA in 0 PROTI (od 7 prisotnih).  

 

K TOČKI 3: Poročilo o izvajanju sklepov 7. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Tabor. 

Poročilo o izvajanju sklepov je podala Lilijana Štor Krebs, dodatna pojasnila in informacije pa ţupan Vilko 

Jazbinšek (informacija o sprejemu ali zavrnitvi novega imena JKP s strani občin; projekt načrtovanja kanalizacije, 

ki delno poteka na poplavnem območju pod naseljem Pondor, se glede na informacije projektanta lahko, pod 

posebnimi pogoji ARSA, nadaljuje; reorganizacija SOU, ki po novem letu razširila delovanje delno tudi na 

plačljive usluge). Drugih vprašanj in razprave pod to točko d. r. ni bilo. 

K TOČKI 4: Sprejem verodostojnosti zapisnikov 7. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Tabor. 

 

OS je sprejel SKLEP:  

Občinski svet Občine Tabor potrjuje verodostojnost zapisnikov 7. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta 

Občine Tabor. 

 

Sklep je bil posebej za 7. redno in 1. dopisno sejo sprejet z 7 glasovi ZA in 0 PROTI (od 7 prisotnih).  

 

K TOČKI 5: Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Tabor za obdobje od 1.1. do 31.12.2011. 

Rebalans 2011 je predstavil ţupan. Povedal je, da se mogoče na prvi pogled zdi, da se sredstva z rebalansom 

nominalno precej zmanjšujejo, glede na sprejeti Proračun 2011 (za cca 400.000,00 EUR). Pojasnil je, da to ni 

posledica nepravilnega planiranja, le finančni tokovi tečejo pri finančno »teţkih« projektih (kanalizacija Ojstriška 

vas, GOŠO), ki so sofinancirani s strani drţave ali EU, nekaj počasneje, kot je bilo to predvideno s Proračunom 

2011. Planirani prihodki, predvsem sredstva za izgradnjo kanalizacije in širokopasovnega omreţja, se na pobudo 

drţave prestavljajo v začetek leta 2012. Uspeh tega leta je, da je občina kljub recesiji ohranila visok tempo 

investicij, da kljub vsemu potekata dva zahtevna projekta: izgradnje kanalizacije s ČN v Ojstriški vasi in 

širokopasovno omreţje. Dela tečejo normalno, le malo počasneje, ker so upočasnjeni finančni tokovi. Bistveno je, 
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da je občina ohranila investicijski ciklus, kar se v tem času ne dogaja v vseh sredinah. Člane OS je seznanil z 

uspešno zaključenimi projekti (cesta Vinogradi, sanacija plazov in ureditev cest, sončna elektrarna na Domu 

krajanov in šoli), povedal je tudi da bo 50 % kmetijskih subvencij izplačanih v letu 2011. Dodal je, da je z 

razpletom in doseţki leta 2011 zadovoljen. 

V razpravi je Janko Drča, predsednik Odbora za gospodarstvo povedal, da se je Odbor odločil, da rebalans podpre, 

kot pozitivno ocenjuje, da so bili v veliki meri doseţeni cilji, kot so bili zastavljeni s Proračunom 2011 in da kljub 

vsem teţavam še ni bilo potrebno v večji meri odprodati občinske srebrnine, t. j. zemljišča namenjenega poslovni 

coni. 

Ivan Lukman, predsednik Odbora za negospodarstvo pove, da na področju, ki ga spremlja njegov odbor, ni bilo 

bistvenih odstopanj (razen pri odhodkih novogradnje šole), zato se člani odbora strinjajo z Rebalansom 2011. 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2011 v predlagani 

obliki in vsebini. 

 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi ZA in 0 PROTI (od 7 prisotnih).  

 

K TOČKI 6: Obravnava in sprejem Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec. 

Janko Drča, predsednik Odbora za gospodarstvo je OS seznanil, da odbor na seji temeljito obravnaval oba 

predloga odlokov in kljub nekaterim pomislekom in pripombam predlaga sprejem odlokov na OS. Odbor se je 

med drugimi argumenti odločil, da podpre odlok o oskrbi z vodo na podlagi informacij, da upravljanje največjih 

lokalnih vodovodov (Miklavţ I, Miklavţ II in Črni Vrh), za katere občina nima usposobljenih kadrov, postaja vse 

zahtevnejše. Odlok omogoča Komunalnemu podjetju prevzem lokalnih (zasebnih) vodovodov pod določenimi 

pogoji, kar pa ne pomeni, da bo vse zasebne vodovode prevzelo komunalno podjetje. 

Joţe Cestnik opozori na vrsto nerešenih vprašanj prevzema zasebnih vodovodov. Lokalnim skupnostim in 

zasebnikom nalaga vrsto postopkov, nalog, ureditev dokumentacije itd., kar bo velik strošek, medtem ko 

upravljavcu ne nalaga posebnih nalog oz. finančnih stroškov. V ozir je potrebno vzeti dejstvo, da so bili v večini ti 

vodovodi grajeni v lastni reţiji – s sredstvi lastnikov. Ker je lokacija večine teh vodovodov na hribovitem 

območju, predvsem v naselju Miklavţ, kot svetnik, ki zastopa to sredino, ne more podpreti predlaganega odloka. 

Joţe Cestnik nadaljuje razpravo tudi s problematiko čiščenja odpadne vode izven aglomeratov (predvsem redko 

poseljeno hribovito območje)  kjer je situacija podobna; vsi stroški v zvezi s čiščenjem odpadnih voda so na plečih 

lastnika. Meni, da bi morali biti pogoji izenačeni za vse občane; vsak občan, do katerega ne seţe javna dobrina 

voda ali čiščenje voda, bi po njegovem, rajši plačal prispevek za priključek,  tako za vodo kot za ČN, kot pa da 

mora  vse to sam urejati in financirati. 

Ţupan Vilko Jazbinšek meni, da bi z ekonomsko ceno vode in ceno čiščenja odpadne vode, ki pa je ţal ţe nekaj let 

blokirana (zamrznjena), postopno dosegli enake pogoje za investicije, obnove in novogradnje - tudi na manj 

naseljenih območjih, kjer ni zagotovljenih omenjenih javnih dobrin. Pove, da omenjena predloga odlokov 

predstavljata osnovo za zagotavljanje javne dobrine vode in čiščenje vode, ekonomsko ceno pa bo določala občina 

s sklepom OS. S sprejemom teh dveh odlokov se status zasebnih vodovodov (zaenkrat) ne spremeni, obstaja pa 

moţnost, da se nekateri vodovodi (ki imajo pogoje) prenesejo v javno uporabo. Opozoril je tudi na odgovornost 

občin na tem področju, ki izhaja iz Zakona o lokalni samoupravi in na resne probleme, ki nastanejo predvsem z 

oskrbo v primeru naravnih in drugih nesreč (poplave, suše,…). Ţupan predlaga sprejem obeh odlokov. 

Joţe Cestnik se s sprejemom odlokov ne strinja, ker ni bila narejena nobena simulacija, ki bi pokazala kakšne bodo 

finančne posledice (za lokalno skupnost ali za posameznega občana) tako za prenos zasebnega v javni vodovod 

kakor tudi za čiščenje odpadnih voda. Svetnik Joţe Cestnik še enkrat pove, da ne more podpreti sprejem teh 

odlokov. 

 

Sledilo je glasovanje, sprejet je bil SKLEP: 

Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec v predlagani obliki in vsebini. 

 

Sklep je bil sprejet z 6 glasovi ZA in 2 PROTI (od 8 prisotnih). 

 

K TOČKI 7: Obravnava in sprejem Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 

vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec. 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Tabor sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 

na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec v predlagani obliki in vsebini. 
 

Sklep je bil sprejet z 5 glasovi ZA in 3 PROTI (od 8 prisotnih). 

 

K TOČKI 8: Pobude in vprašanja. 
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Pobud in vprašanj ni bilo, seja je bila zaključena z zahvalo ţupana članom OS, ki s svojim aktivnim in tvornim 

sodelovanjem v razpravah na sejah in drugimi aktivnostmi veliko pripomorejo k napredku in blaginji občine, vsem 

je zaţelel vesele praznike in srečno v letu 2012. Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 

 

Sledilo je prijetno predpraznično srečanje z vsemi nosilci javnih in  društvenih funkcij v občini  Tabor. 

 
Zapisal: Vid Poznič        

                                                                                                        Vilko Jazbinšek, 

                                                                                                                ţ u p a n  

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Priznanja občine Tabor za leto 2012 

 
VRSTA PRIZNANJA PREDLAGATELJ DOBITNIK/CA 

 

 

PRIZNANJE OBČINE TABOR 

 

 

Kulturno društvo 

Ivan Cankar Tabor 

Branko LESJAK 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za ţivljenjsko delo na 

področju kulturnih 

dejavnosti 

 

 

PRIZNANJE OBČINE TABOR 

 

 

PGD Loke 

Drago EBERLINC 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za poţrtvovalno delo na 

področju prostovoljnega 

gasilstva v PGD Lokah 

 

 

PRIZNANJE OBČINE TABOR 

 

 

Društvo upokojencev 

Tabor 

Silva PAVLINC 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za poţrtvovalno delo v 

Društvu upokojencev 

Tabor  

 

 

ZLATA PLAKETA OBČINE TABOR 

 

 

 

 

 

Turistično društvo 

Tabor 

druţina Pintar-Meţnar  

iz Miklavţa 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za prizadevno 

soorganizacijo  

medobčinskega 

praznovanja dneva 

drţavnosti 

 

 

ZLATA PLAKETA OBČINE TABOR 

 

 

PGD Kapla-Pondor  

Romana STRNIŠNIK 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za poţrtvovalno delo na 

področju prostovoljnega 

gasilstva 

v PGD Kapla-Pondor  

 

 

SREBRNA PLAKETA OBČINE 

TABOR 

 

 

Pevsko društvo Tabor 

Nataša BERGANT 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za poţrtvovalno delo na 

področju kulturne 

dejavnosti 

v Pevskem društvu Tabor 
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VRSTA PRIZNANJA PREDLAGATELJ DOBITNIK 

 

 

PRIZNANJE ŢUPANA 

 

 

 

ţupan 

Društvo ţena in deklet 
 

OBRAZLOŢITEV: 

ob 10. obletnici 

prizadevnega delovanja 

Društva ţena in deklet 

Občine Tabor 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Vedenje 
 

Veš, da sem vedno  

v mislih s tabo! 

Veš, da vsak pogled, 

ki gre ţe v pozabo 

usmerja korake tvojega ţivljenja! 
 

Veš, da vsaka tvoja misel, 

pa čeprav je tvoj nesmisel, 

pristane na razumevajočih-tleh! 
 

Veš, da vsaka rana ne boli! 

Veš, da z mislijo lahko 

olajšaš svoje sanje 

in trpeče si-noči! 

                     TKsm 

 

 

 

 

Pozdrav novemu ţivljenju 
 

Gledam strmeče hribovje, 

gledam vrhove dreves, 

gledam počasno valovanje 

majčkenih potokov … 
 

Vidim dušo, ki izţareva 

dobroto današnjega dne, 

vidim strah pred jutrišnjim dnevom, 

vidim dvom - 

ali bo zdrţalo srce? 
 

Kriţpotja in pogum 

naj osrečujeta tvoje misli! 

Kriţpotja, ki so bila, 

naj te pripeljejo v 

deţelo, vas, z vso srečo, 

z veseljem –  

brez gorja! 

TKsm 

 

PROSTOVOLJCI  

OŠ VRANSKO-TABOR V SRBIJI  

   

Na OŠ Vransko-Tabor mednarodno sodelovanje in 

udejstvovanje v tovrstnih projektih vedno bolj 

postaja način ţivljenja. Letošnje šolsko leto je 

obeleţil mednarodni projekt “Ni vaţno kje – sem 

prostovoljec”, v katerem so naši partnerji bili 

učenci in učitelji iz srbskega mesta Kruševac. 
 

V decembrski številki Utripa smo ţe pisali, kako je 

konec novembra izgledal njihov obisk pri nas. 

Konec februarja pa se je v Kruševac v spremstvu 

treh učiteljic odpeljalo trinajst slovenskih 

prostovoljcev. 

 

Ob prihodu nas je pričakala harmonika in 

slovenska pesem, kar nas je popolnoma 

presenetilo. Nato so učenci spoznali druţine 

gostiteljice, ki so prevzele skrb zanje v času 

izmenjave. Srbski učenci z učiteljicami so nam 

pripravili bogat program, v okviru katerega smo 

spoznali njihovo mesto, šolo ter seveda skupaj 

preţivljali šolske dni. Lotili smo se vezenja, 

šivanja, pletenja in z učenci ustvarjali iz raznih 

materialov. Najbolj pa se nam je v spomin vtisnil 

obisk šole otrok s posebnimi potrebami in tečaj 

odraslih, ki se v slovenskem društvu učijo 

slovenskega jezika. Bistvo našega prostovoljnega 

dela ni le pomagati tistim, ki so pomoči potrebni, 
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temveč tudi medgeneracijsko druţenje ter 

spoznavanje potreb otrok in ljudi okrog nas. Še 

posebej, če gre za ljudi, ki ţivijo drugače kot mi ali 

izhajajo iz drugačnega kulturnega okolja. 

 

 

S tovrstnimi projekti ţelimo omogočiti pristno 

ţivljenjsko izkušnjo vsem udeleţenim, vzpodbuditi 

multikulturnost in vzpostaviti pristne medosebne 

odnose. Takole razmišljajo vpleteni učenci: 
 

“Zelo sem hvaležna, da so nas družine sprejele 

medse za en teden in nas gostile v svoji hiši. 

Celoten obisk Srbije mi bo ostal v spominu 

najverjetneje za celotno življenje. Vedno se bom 

spominjala teh zabavnih dni in novih, čudovitih 

prijateljev, s katerimi upam, da se še vidimo.” Tea 

Pustoslemšek, Slovenija 
 

“Jaz sem se prvič udeležila izmenjave in imam zelo 

lepe vtise. To so nepozabni dogodki, ki jih človek 

ne mora nikoli pozabiti.” Ana Kovačič, Slovenija 
 

“Od vsega začetka sem se veselila vsakega 

srečanja naših prostovoljcev in se udeležila vseh 

akcij. Z našimi slovenskimi prijatelji bom še naprej 

ostala v kontaktu, ker sem jih preprosto vzljubila.”  

Miona Dinić, Srbija 
 

“Sodelovanje v tem projektu mi je omogočilo 

postati bolj samozavesten. Zelo sem srečen, da se 

je nekaj spremenilo v mojem življenju in imam 

sedaj več prijateljev.” Jovan Milosavljević, Srbija 
 

 
 

In za to pravzaprav gre. Za spremembe, ki nekomu 

pomenijo sončni ţarek v ţivljenju. 
 

             Mateja Todorovski, koordinatorka projekta 

_________________________________________ 

 

Zelena  zgodba 
 

Ko je vila stopila na zemeljska tla, je  navdušeno 

vzklikala: »Vse je tako lepo zeleno: trava, drevesa 

in še marsikaj!« Za zelenimi gorami in zelenimi 

drevesi se je nastanila. Imenovala se  je Zelenka. 
 

Nenadoma se je prikazala črna čarovnica in je vse 

začarala v črno. Celo Zelenka je postala  črna.  

Nato je čarovnica teme ... švrk ... izginila. Zelenka 

se je ozirala  in zagledala okoli sebe vso naravo 

črno. Ampak se ni predala. Hitro je stekla k 

najboljšemu prijatelju Zelenku. Vse mu je 

povedala. Zelenko pa ji je povedal  o prekletstvu, 

da bo nekega dne cel Zelendol  postal Črndol. 

Toda vsako prekletstvo se da izničiti.  
 

Le kako? Obstajalo je  čarobno ogledalo. Odšla sta 

ga iskat. Njuna pot je bila nevarna, a kljub 

preprekam  sta prispela na cilj. Zelenka se ga je 

dotaknila in izrekla besede: »Zrcalce, spremeni 

Črndol v Zelendol  ter  na Zemlji vso mati  naravo  

spet  v  zeleno in čisto.«  Uresničilo se je. 
 

Zelenka in Zelenko pa sta se poročila in zavladala 

v Zelenemdolu. Imela sta še ducat zeleno 

osveščenih  otrok.   

Sara Miklauţič, 4. b 

_________________________________________  

 

    Govoreča knjiga 
 

Nekoč je ţivela deklica po imenu Patricija. 

Patricija je zelo rada brala knjige, zato je vsak dan 

hodila v knjiţnico.  
 

 

Nekega dne je, ko je Patricija ţe spala, je kar 

naenkrat začela knjiga ropotati po nočni omarici. 

Patricija se je zbudila. Pogledala je okoli sebe in 

zagledala knjigo, ki se premika. Mislila je, da sanja 

in si je pomela oči. Ko je videla, da to niso sanje, 

se je skrila pod odejo. Knjiga je dobila noge in 

skočila na posteljo. Knjiga je rekla: »Patricija, ne 

boj se, nič ti ne bom naredila!« Patricija je 
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pogledala izpod odeje. Rekla je: »Kaj pa bi rada?« 

»Pridi z menoj, pokazala ti bom skrivnostno 

knjiţnico, kjer se skriva milijon knjig,« je rekla 

govoreča knjiga. Deklica je vstala iz postelje in šla 

za knjigo po skrivni poti. Knjiga ji je povedala, da 

za to pot in skrivnostno knjiţnico izvedo samo 

otroci, ki veliko in radi berejo. Ko je Patricija 

zagledala ogromno  knjiţnico, je bila zelo 

navdušena. Knjiga je Patriciji povedala, da si lahko 

vsako noč izposodi knjigo, vendar ne sme nikomur 

povedati o skrivnostni knjiţnici. 
 

Patricija si je izbrala knjigo in odšla nazaj v 

posteljo. Srečna, s knjigo v roki, je kmalu 

zadovoljno zaspala.  

                                                  Ula Weiss,  4.b 

_________________________________________ 
 

Zbiranje odpadnega papirja 

POŠ Tabor organizira zbiranje odpadnega 

papirja od 26. marca 2012 do 6. aprila 2012 v 

prostorih POŠ.  

Branko Šketa 

VABILO K VPISU V VRTEC TABOR 

za šolsko leto 2012/13 
 

Vpis  predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od 

ponedeljka, 2. 4. do petka, 6. 4. 2012 v vrtcu Tabor, vsak dan od 7.30 do 14.00.  
 

Zaradi laţje organizacije dela in oblikovanja skupin, ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam 

nameravate pridruţiti med šolskim letom 2012/13. 

 

In še napotek: 

- Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo 

iz spletne strani vrtca. 

- Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, 

telefonske številke, na katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski 

naslov; priporočamo, da te podatke prinesete s sabo. 

 

ODGOVOR PREJMEJO STARŠI NOVINCEV NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2012. 

Veselimo se sodelovanja z vami! 
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Kmetija Laznik obvešča, da bomo zaradi velikonočnih praznikov za vas odprli vrata  

v soboto, 31. marca 2012 od 9. ure dalje. 

 

Takrat vam bomo  nudili: sveţe svinjsko meso, velikonočne mesne dobrote, 

domačo pašteto, ţolco …  

Nudimo tudi domača jajca, orehe in skuto. 

 

Sporočamo, da smo pričeli s prodajo domačih salam. 

 

Najdete nas tudi na spletu: www.kmetija-laznik.si 

 

Vabljeni! 

 

Informacije: Adi, 041-543-396 

 

Druţina Laznik vam ţeli blagoslovljene velikonočne praznike. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

Aktivnosti v Knjiţnici Tabor 

 
 

V Občinski knjiţnici Tabor v mesecu aprilu 

pripravljamo naslednje aktivnosti: 

  

 

- 24. april  2012, ob 18. uri:  

 

PRAVLJIČNA URICA, 

 

  

- 26. april 2012, ob 19. uri:  

 

PREDAVANJE DARKA SLOVENCA:  

MAJEVSKI KOLEDAR. 

  
 

Karmen Jezernik, 

knjiţničarka 
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Poleti z motornim zmajem 
 

Smo lastniki  motornega zmaja apollo, na katerega 

smo sami vgradili bmw motor 1200 z močjo 123 

konjskih moči. To je zmaj,  ki ima najmočnejši 

motor v Sloveniji. 
 

Ima pa tudi zelo dobre letalske karakteristike, saj 

ima minimalno hitrost, da še leti, 45 kilometrov na 

uro in maksimalno 140 kilometrov na uro. Lahko 

vam povem, da je med ultralahkimi letalnimi 

napravami motorni zmaj še najbolj varen za 

rekreativno letenje. 
 

Lastniki motornega zmaja smo: Danijel Golavšek 

iz Tabora, Marjan Stiplošek iz Prebolda in Vojko 

Ocvirk z Vranskega. 
  

 
 
Kdor se ţeli peljati z motornim zmajem, lahko pokliče 

na tel št. 031 707 920. 
       Danijel Golavšek 

 

 

 

Prevozi pitne vode 

 
PGD Ojstriška vas-Tabor obvešča vse občane 

Občine Tabor, ki boste v letošnjem letu potrebovali 

pitno vodo, da pokličete na eno od naslednjih dveh 

telefonskih številk: 
 

- 041 995 302 (Drago Vranič) ali 

- 041 783 311 (Alojz Ribič). 

Voda bo pripeljana najkasneje v dveh dneh. 
 

 

Poti do rezervoarjev za vodo naj bodo, prosimo, 

očiščene, kajti v nasprotnem primeru vode ne 

bomo mogli dostaviti.  
 
 

Prav tako PGD Ojstriška vas-Tabor naproša vse 

občane, da očistijo dovozne poti, predvsem vejevje 

iz sadnih dreves, do hiš in gospodarskih poslopij. 

Kajti prav veje so največkrat največja prepreka za 

gasilska in reševalna vozila na intervencijah. 
 

 

Na pomoč! 
 

 

PGD Ojstriška vas-Tabor 

Alojz Ribič, predsednik 

 

 

 

 

 

 

Tabor ima talent 
 

Pozdravljeni. Leto je zopet naokoli in v Tabor spet 

prihaja sedaj ţe tradicionalna prireditev TABOR 

IMA TALENT.  
 

Kot vsa leta je tudi letos glavni namen, 

predstavitev vseh talentov, glasbenih, plesnih in še 

kakšnih, širši publiki na dan Šentjurskega sejma. 

Prireditev ni tekmovalnega značaja in vsi 

nastopajoči se predstavijo kot enakovredni.  
 

Letošnji organizator je KUD Zaka' pa ne, ki 

obljublja za vsakega nastopajočega lepo nagrado. 

Vse kar morate storiti je, da nam izpolnjeno 

prijavnico pošljete na elektronski naslov: 

mladitalenti@zakapane.com . 
 

Lahko pa nam izpolnjeno prijavnico pošljete tudi 

po pošti na naslov: 

KUD ZAKA' PA NE, Miklavţ pri Taboru 12a, 

3304 Tabor. 

 

S tem se boste prijavili na nastop na prireditvi.  

 

Upoštevali bomo vse prijave, ki bodo prispele do 

vključno 13. aprila 2012.  

 

 

Vabljeni! 

KUD Zaka' pa ne

 

 

 

 

 

mailto:mladitalenti@zakapane.com
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KUD ZAKA’ PA NE 

Miklavţ pri Taboru 12a 

3304 Tabor 

e-mail: mladitalenti@zakapane.com 

 

 

 

PRIJAVNICA za 

TABOR IMA TALENT - TABOR 2012 
 

Ime in priimek: _____________________________ 

 

Naslov: ___________________________________ 

 

Telefon in GSM:_____________________________ 

 

E-naslov:__________________________________ 

 

Starost ali razred:___________________________ 

 

Konfekcijska številka: ________________________ 

 

Izkušnje:__________________________________ 

_________________________________________ 

 

PRIJAVLJAM SE ZA: 

 

1. MLADI PEVEC - SKLADBA DOMAČEGA ALI TUJEGA AVTORJA 
 

Naslov pesmi:_____________________________ 

 

Izvajalec pesmi:___________________________ 
 

 

2. MLADI GLASBENIK - S SVOJIM GLASBENIM INSTRUMENTOM 

 

Naslov pesmi:______________________________ 

 

Izvajalec pesmi:_____________________________ 
 

3. MLADI PLESALEC ALI PLESNA SKUPINA 

 

Naslov pesmi:_____________________________ 

 

Izvajalec pesmi:____________________________ 

 

4. OSTALO (HUMORISTI, ŢONGLERJI, …) 

Naslov točke: _____________________________ 

________________________________________ 
 

V primeru skupine zgoraj navedite vodjo skupine, tu pa ostale člane:

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Nastopajoči sami poskrbijo za glasbeno spremljavo v kolikor jo potrebujejo – posnetek na zgoščenki, spremljevalec na glasbilu … 

 

Razno: ________________________________________________________________ 

 

Prijavnico pošljite do 13. aprila 2012, po elektronski pošti ali po navadni pošti na zgoraj napisani naslov  

s pripisom » za TABOR IMA TALENT - Tabor 2012«. 

 

 

mailto:mladitalenti@zakapane.com
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__________________________________________________________________________________________

 

Prireditev Pozdrav pomladi 
 

V četrtek, 22. marca 2012, je v Domu krajanov  

Tabor potekala prireditev z naslovom Pozdrav 

pomladi, na kateri so se predstavili vsi razredi  

Podruţnične šole Tabor, pa tudi oba šolska pevska 

zbora. Kot ţe sam naslov pove, je bila tematika 

prireditve pomladna in  prav takšni so bili tudi 

povezovalci programa: Patricija Korenko, Rijana  

Đuranović, Luka Demšar, Ema Skok,  

 

Vanessa Povše in Natalija Jelen. Prednost manjših 

šol je ta, da  lahko na takšnih prireditvah  nastopajo 

skoraj vsi učenci šole in to se je tokrat tudi zgodilo.  
 

Vsak je dodal košček v mozaik celotne prireditve. 

Hvala vsem, ki ste na prireditvi sodelovali in vsem, 

ki ste se prireditve udeleţili.  

 

 
 

 

 

Učiteljica  Marjeta Terbovšek 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Drţavno prvenstvo v krosu 
 

V soboto, 24. marca 2012, je na Sirševem travniku 

potekalo Drţavno prvenstvo v krosu. Priprave so 

stekle ţe pred meseci. Zadnji teden pa je aktivno 

sodelovalo precej ljudi, kar se je pokazalo na dan 

prireditve, ki je bila po vseh besedah udeleţencev 

odlično pripravljena in izpeljana. Zato bi se na tem 

mestu zahvalili vsem, ki so pomagali, da je 

drţavno prvenstvo uspelo tako, kot je. Da smo kros 

res odlično pripravili, govorijo besede enega od 

udeleţencev, ki je dejal, da bi se v Tabor lahko o 

organizaciji prišli učit tudi iz krajev z veliko daljšo 

tradicijo prirejanja krosa.  

Upamo, da ste preţiveli lepo športno soboto. 

 
Link članka o krosu 2012 v Taboru: 

  

http://www.siol.net/sportal/atletika/2012/03/dp_v_krosu

_tabor_v_savinjski_dolini.aspx 

  

 

  

http://www.siol.net/sportal/atletika/2012/03/dp_v_krosu_tabor_v_savinjski_dolini.aspx
http://www.siol.net/sportal/atletika/2012/03/dp_v_krosu_tabor_v_savinjski_dolini.aspx
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Organizacijski odbor 

Športno društvo Partizan 

__________________________________________________________________________________________

 

VAŠKI ODBOR MIKLAVŢ 
 

PRIREJA 7. TRADICIONALNO SALAMIJADO,  
KI BO V PETEK, 13. APRILA 2012, OB 20. URI 

 NA LESJAKOVEM RIBNIKU. 

 

Letošnjo biro domačih salam boste lahko poskusili ob kapljici rujnega, zvoku harmonike in 

prijetnem druţenju. 

Vabljeni vsi izdelovalci in ljubitelji domačih salam! 

 

SPREJEM SALAM BO V SREDO, 11. aprila 2012, OD 19. DO 21. URE NA RIBNIKU. 
 

VLJUDNO VABLJENI. 

Vaški odbor Miklavţ 

 
Vabljeni na večer cvetja 

 

»CVETJE ZA POLETJE 2012« 
 

Spet je leto naokoli in pomladno vreme ţe 

naznanja, da bo spet čas, da zasadimo svoje 

balkone, terase, okenske police... 
 

Zato vabljeni na predstavitev letošnjih 

novosti 

 v sredo, 18. aprila 2012, ob 19.30, v sejno 

sobo Občine Tabor. 

 

Bodite v cvetju! 
 

Alen Kovačič 
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VABLJENI NA SREDNJEVEŠKI VEČER 
 

v četrtek, 19. aprila 2012, ob 19.30 uri v Domu krajanov Tabor. 
 

Člani KUD Galiarda iz Celja vas vabimo na gledališko komedijo  
 

VRAŢJI VITEZI II. 
 

KUD Galiarda smo srednjeveška plesna skupina iz Celja, ki si prizadevamo z obujanjem plesnih veščin 

dvornih mojstrov evropskih dvorov XV., XVI. in XVII. stoletja. Nastopamo na raznih srednjeveških dnevih, 

porokah, pomembnejših obletnicah, po vsej Sloveniji in Evropi. 

Preţivite večer z nami in skupaj se bomo vrnili v čase, ko so po naši domovini hodili  kralji, 

kraljične, grofje, grofice, spletične... 
 

za KUD Galiarda 

Alen Kovačič 

 
 

Vabilo 
 

PGD  Kapla-Pondor vas v nedeljo, 22. aprila  vabi   

na golaţ, slastne čevapčiče in vratovino z ţara.   
 

Zraven  tekne  še  kozarček  rujnega  ali  vrček  piva, dobra  glasba  ansamblov 

Savinjski kvintet,  Zaka' pa ne, Navihani muzikantje 
 

in veselica z 

M o d r i j a n i. 
  

       

 
 

 
 

Pripravljamo tudi bogat srečelov! 

Vse  to  bo  na  voljo  na  Šentjurskem  sejmu  pod  šotorom,  zato  vljudno  vabljeni! 

 

PGD Kapla-Pondor 
      

 

 

http://www.modrijani.eu/images/stories/foto_za_medije/a%2052.jpg
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Program prireditev za občinski praznik 2012 
 

petek, 30. marec, ob 17. uri 

TURNIR V NAMIZNEM TENISU ZA OSNOVNOŠOLCE 

Dom krajanov Tabor 

(ŠD Partizan Tabor,  031 474 653) 

 
sobota, 31. marec, ob 16. uri 

OBČINSKI TURNIR V NAMIZNEM TENISU 

Dom krajanov Tabor 

(ŠD Partizan Tabor, 031 474 653) 

 
petek, 13. april, ob 20. uri 

7. TRADICIONALNA SALAMIJADA 

Lesjakov ribnik 

(Vaška skupnost Miklavţ, Adi Laznik 041 543 396) 

 
sobota, 14. april 

- ob 10. uri:  NOGOMET ZA OTROKE 

nogometno igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785) 

 

- ob 12. uri: TEKMA IN-LINE HOKEJ 

nogometno igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785, ) 

 

- ob 15. uri:  MEDVAŠKI TURNIR V MALEM NOGOMETU 

nogometno igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785) 

 

- ob 15. uri: BALINARSKI TURNIR 

igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785) 

 
od 16. do 30. aprila 

RAZSTAVA LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA 

v sejni sobi Občine Tabor 

ogled razstave v času uradnih ur občine  in v 

nedeljo, 22. aprila od 9. do 15.  ure 

(Likovna sekcija Mavrica, 051 357 214) 

 
ponedeljek, 16. april 

-  ob 16. uri: IGRE V ANGLEŠČINI ZA OTROKE 

dvorana nasproti Gasilskega doma v Ojstriški vasi 

(mag. Darja Kropivšek, 040 842 771) 

 

- ob 17. uri: JOGA ZA ZLATA LETA 

dvorana nasproti Gasilskega doma v Ojstriški vasi 

(mag. Darja Kropivšek, 040 842 771) 

 

-  ob 18. uri: JOGA ZA MOTIVACIJO, KONDICIJO IN MOČ 

dvorana nasproti Gasilskega doma v Ojstriški vasi 

(mag. Darja Kropivšek, 040 842 771) 
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sreda, 18. april, ob 19.30 

PREDAVANJE: CVETJE ZA POLETJE 2012 

sejna soba Občine Tabor 

(Alen Kovačič, 051 234 575) 

 
četrtek, 19. april, ob 19.30 

KOMEDIJA: VRAŢJI VITEZI II. 

Dom krajanov Tabor 

(KUD Galiarda, 051 234 575) 

 
petek, 20. april, ob 19. uri 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO 

OBČINSKIH PRIZNANJ 

Dom krajanov Tabor 

(Občina Tabor, Pevsko društvo Tabor) 

 

nedelja, 22. april 

20. ŠENTJURSKI SEJEM 
 

ob 8. uri: PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH STOJNIC IN KMEČKE 

TRŢNICE 
 

ob 9.uri: SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA 
 

ob 10.uri: PARADA: godba, konjeniki, hmeljski starešine, gasilci, društva 

Občine Tabor, oldtimerji 

(Občina Tabor, 03 705 70 80) 
 

ob 10.30: TABOR IMA TALENT 

(Zaka' pa ne, 041 319 834) 
 

ob 12.15:Uvod v zabavno popoldne s folkloristi z Vranskega 
 

od 13. do 22. ure:  ZABAVA Z ANSAMBLI: Savinjski kvintet, Zaka' pa ne, 

Navihani muzikantje  ter 

veselica z M o d r i j a n i 
 

in povezovalec Marko Semprimoţnik. 
 

od 16.30 do 17. ure: Arabsko-slovensko kulturno društvo Rozana Maribor 
 

Spremljevalne razstave v Domu krajanov: 

- prodajna razstava dobrot Društva ţena in deklet, 

- razstava radijsko vodenih letalskih modelov v organizaciji Alojza Weichardta, 

- razstava lesenih miniatur Francija Parašuha, 

- razstava fotografij Pavla Vidca, 

- razstava motorjev Kluba starodobnih dirkačev. 
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Spremljevalna razstava v društvenem prostoru v Domu krajanov: 

- razstava samogradenj zvočniških sistemov-ozvočenj Robija Mešiča 

 

Spremljevalna razstava v sejni sobi Občine Tabor: 
od 9. do 15. ure: razstava Likovne sekcije Mavrica. 

 

Razstava malih ţivali 

pod  kozolcem kmetije Lukman. 

 

Organizacija prireditve: PGD Kapla-Pondor. 

 

 
 

Prireditve po občinskem prazniku: 

 

torek, 24. april, ob 18. uri 

PRAVLJIČNA URICA 

Občinska knjiţnica Tabor 

(Karmen Jezernik, 03 703 20 92) 

 
 

četrtek, 26. April, ob 19. uri 

PREDAVANJE DARKA SLOVENCA: MAJEVSKI KOLEDAR 

društveni prostor v Domu krajanov Tabor 

(Karmen Jezernik, 03 703 20 92) 

 
 

sreda, 27. april, ob 11. uri 

TOVARIŠKO SREČANJE POD CUKALOVIM KOZOLCEM 

Ojstriška vas 

(Zdruţenje borcev za vrednote NOB, KO Tabor, 03 5727 048) 

 
 

ponedeljek, 30. april, ob 20. uri 

KRESOVANJE NA ZAJČEVI KOČI 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 
 

torek, 1. maj, ob 9. uri 

PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO 

odhod izpred KZ Savinjska dolina 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

Resnično dejavne ljudi prepoznamo po tem, da imajo vedno čas. (Vinet) 
 
 

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. 


