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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 

Pomlad v Taboru… 
 

Ptički so se poženili, 

spletanja gnezd se brž lotili, 

gredice pisane so vse, 

rožice na plan hite. 
 

Metulji so se prebudili, 

v prvi  nektar 

svoje rilčke potopili, 

otroci mamice so poljubili, 

se pomladi veselili.  
 

Tabor se prebudil je, 

spomladansko delo 

kliče vse… 

SZO 

 

 
 
 
 

Zdaj pa zares že lahko rečemo: juhuhu, pomlad je tu! 
Čutimo jo v zraku, v krošnjah dreves, ki poganjajo prve 
liste, v jutranji pesmi ptic, ki nas prebuja vedno 
glasneje… Tudi sonce nam počasi obljublja toplejše dni, 
ki jih že vsi komaj, komaj čakamo. Narava bo zopet 
zaživela in se razcvetela v vsej svoji lepoti. 
 

Ob koncu meseca  bomo svoj prispevek dodali tudi mi 
in se udeležili čistilne akcije ter odstranili »cvetke«, ki 
so se kljub dolgi zimi pridno razmnožile po lepi taborski 
okolici. Človeka zaboli srce, ko vidi, kako brezbrižen  
odnos do narave imajo nekateri posamezniki… 

 
Do velikonočnih praznikov, ko bomo barvali jajčka, bo 
torej vse lepo urejeno in okrašeno, prazničnemu času 
primerno. 
 

Tiste neučakane, ki pa bi se z barvami in zanimivimi 
idejami radi poigrali malo prej vabimo, da se čim prej 
lotite ustvarjanja pisanih umetnij, s katerimi bomo z 
veseljem okrasili avlo občinske zgradbe. Se vidimo! 

 

Tatjana Kovče 

Zgodba, ki nekaj pove! 
 

V zadnjem mesecu je v naši občini stekla 
neobičajna akcija, ki je bila povezana s preskusom 
naših podjetniških ambicij in zmožnosti pri 

pridobivanju površin za poslovne namene. Slad 
kmetijskih zemljišč RS je namreč občini ponudil 
odkup kompleksa zazidljivega zemljišča v 
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velikosti 13.000 m² po ceni 40 €/ m² + DDV. Po 
domače rečeno, državni gospodarji s kmetijskim 
zemljiščem (čeprav zazidljivem), ki se aktivno 
uporablja v kmetijske namene, je za »pravi« denar 
pripravljen prodati karkoli, čeprav v okviru 
kmetijskega ministrstva vsi kričijo, kako se borijo 
za obvarovanje kmetijske zemlje in kmetijstva. 
Občina je pogodbo podpisala z namenom, da 
pridobi morebitne investitorje ter nato z njihovim 
denarjem zemljišče tudi odkupi in ga odproda 
investitorjem brez cenovnega pribitka, vendar z 
obvezo investitorja za komunalno opremo 
zemljišča. Prodaja zemljišča je bila objavljena v 
Uradnem listu in regionalnem časopisu, pisno pa 
smo obvestili tudi vse domače podjetnike. In 
kakšen je bil rezultat? NIČ!  
 

Iz povedanega lahko izluščimo naslednje: 
1. Ugotovitev, da je pripravljena država 
prodati vse, kar ji pomaga pri mašenju 
proračunske luknje, je že dokazana. 

2. Postavljena odkupna cena za komunalno 
neurejeno zemljišče je bila relativno 
visoka, saj vsaj toliko po m² prinesejo še 
stroški komunalnega urejanja. 

3. Interesa domačih podjetnikov ni bilo, kar 
je mogoče razumeti kot cenovno 
nedostopnost ali pa nikakršna potreba 
domačega podjetništva po dodatnih 
poslovnih površinah. 

4. Nezainteresiranost zunanjih investitorjev 
je verjetno vezana tudi na relativno malo 
razpoložljivo površino. 

5. Resda je v času recesije vprašanje naložb 
zelo vprašljiva, vendar je razmišljanje za 
naložbe v konjukturi običajno že prepozno. 

6. Čeprav v pripravi Občinskega 
prostorskega načrta predvidevamo tudi 
izgradnjo poslovne cone, se bo v času 
javne razgrnitve povsem zbistrilo javno in 
strokovno mnenje ali ni bolje, da naša 
občina ostane spalno naselje, naši 
prebivalci pa se naj vozijo v službe v druge 
kraje? 

 

In zakaj si postavljam vprašanja in iščem nekatere 
odgovore? Žal, zato, ker države še nismo uspeli 
organizirati tako, da bi na lokalni ravni vedeli za 
kakšno vrsto gospodarskega razvoja naj 
pripravljamo pogoje. Kje je v našem primeru 
gospodarsko ministrstvo, da dopušča lastni državi, 
da lokalni skupnosti prodaja zemljišče po taki ceni, 
da praktično neomogoča razvoj gospodarske 
dejavnosti iz katere bo pridobivala davke za lastno 
preživetje in preživetje svojih državljanov? In 
zaradi tega našega primera podpiram pobudo 
poslancev – županov, da se zazidljiva skladova 
zemljišča prenese brezplačno v last občin, ki 
bodo vedele kako z njimi ravnati. Če se to zgodi, 
bomo zemljišče iz današnje zgodbe lahko ponudili 
domačim podjetnikom za 1 € in prepričan sem, da 
bi kolesje podjetniškega razvoja pri nas lahko 
premaknili. Do takrat pa poslušajmo zgodbice o 
receptih za učinkovitejši gospodarski razvoj naše 
države. 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

 

Poziv vsem staršem ali skrbnikom 
otrok 

Obveščamo Vas, da je na podlagi Odloka o 
enkratnem denarnem prispevku za novorojence 
in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor, ki ga je 
sprejel župan Občine Tabor 27.3.2006 in je bil 
objavljen v Uradnem listu št. 43 dne 21.6.2006, 
potrebno najkasneje do 15. aprila 2009 (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 vloži v sprejemni pisarni. 
 

Do denarnega prispevka so upravičeni tisti starši 
oz. skrbniki, katerih novorojenčki so se rodili po 1. 
aprilu preteklega leta (2008) oziroma do 15. aprila 
tekočega leta (2009), ter starši oz. skrbniki 
prvošolčkov, ki bodo vstopili v prvi razred 
septembra 2009. 

 

Pisna vloga mora  vsebovati naslednje podatke oz. 
dokumente: 
 

- ZA NOVOROJENČKE: ime, priimek, naslov 
(stalnega in začasnega bivališča, če obstaja) za 
starša 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 s številko 
transakcijskega računa starša ali skrbnika 
upravičenca, odločba Centra za socialno delo, s 
katero skrbnik izkazuje skrbništvo. 
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POMEMBNO! Pogoj za dodelitev enkratnega 
denarnega prispevka upravičencu za novorojenca 

je prijavljeno stalno prebivališče v Občini Tabor, 
za prvošolca pa vpis v POŠ Tabor! 

 

Saša Zidanšek Obreza

____________________________________________________________________ 

 

Občinska priznanja 2009 
 

Občinski svet Občine Tabor je na 19. redni seji, ki je bila 16. marca 2009 potrdil naslednje predloge za 
dobitnike občinskih priznanj za leto 2009:  

 

vrsta priznanja 
 

predlagatelj 
 

dobitnik/ca 

 
 

ČASTNI OBČAN 

 
 

PGD Ojstriška vas-Tabor 
 
 

                 Milan LESJAK st. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
za  dosežke in požrtvovalno delo v PGD 

Ojstriška vas-Tabor in 
za doprinos k razvoju lokalne skupnosti 

 
PRIZNANJE OBČINE 

TABOR 

 
PGD Kapla-Pondor 

Bojan DRČA 
 

OBRAZLOŽITEV: 
za uspešno in požrtvovalno  delo v  PGD 

Kapla-Pondor 
 

PRIZNANJE OBČINE 
TABOR 

 
POŠ Tabor, ŠKD Tabor 

Ivanka LESKOVŠEK 
 

OBRAZLOŽITEV: 
za dolgoletno ustvarjalno delo na POŠ 

Tabor in ŠKD Tabor 
 

PRIZNANJE OBČINE 
TABOR 

 
Lovska družina Tabor 

Janko ŠMIT 
 

OBRAZLOŽITEV: 
za dolgoletno  delo v Lovski družini 

Tabor in ostalih društvih 
 

ZLATA PLAKETA  
OBČINE TABOR 

 
PGD Ojstriška vas-Tabor 

Alojz RIBIČ 
 

OBRAZLOŽITEV: 
za požrtvovalno delo in dosežke v PGD 

Ojstriška vas - Tabor 
 

SREBRNA PLAKETA 
 OBČINE TABOR 

 
PGD Ojstriška vas-Tabor 

Danijel JESENIK 
 

OBRAZLOŽITEV: 
za dolgoletno uspešno in požrtvovalno 
delo v PGD Ojstriška vas-Tabor 

 
BRONASTA PLAKETA  

OBČINE TABOR 

 
PGD Loke 

Jože BLAZNIK 
 

OBRAZLOŽITEV: 
za dolgoletno prizadevno  in  
požrtvovalno delo v PGD Loke 

 
Župan Občine Tabor, g. Vilko Jazbinšek, v letu 2009 podeljuje: 
 

Vrsta priznanja 
PREDLAGATELJ Dobitnik/ca 

 
PRIZNANJE ŽUPANA 

 

 
Medobčinsko društvo 
invalidov Žalec 

                 Vinko TURNŠEK 
 

OBRAZLOŽITEV: 
za vestno delo v Medobčinskem društvu 

invalidov 
 

Slavnostna podelitev vseh priznanj bo v četrtek, 23. aprila 2009, ob 19. uri, na slavnostni seji Občinskega 
sveta Občine Tabor, v Domu krajanov Tabor. Prisrčno vabljeni! 

Saša Zidanšek Obreza 
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Za smejala se je v obraz! 
Mrzlih lic je njen obraz 
izražal že prezir in tisti »jaz«! 
Bodi takšna!! 
A do kdaj? 
 

Ne drzni se me vprašati, 
kaj je to ljubezen! 
Poglej vstran 
in sama sebi  
si dopovej, 

da vse tisto, 
kar vidiš 
lahko sanjaš še 
sto in sto let! 
 

Naj ti življenje in usoda 
gleda skozi tvoje lepe še oči! 
Bodi takšna, kot si zdaj! 
Bodi dobra do vseh ljudi! 

TKSm 
 

 

Spoštovani starši, dragi otroci! 
 
Morda vas je pomladni čas postavil pred 
pomembno odločitev, ali bo vaš otrok začel 
obiskovati vrtec, lahko da je k tej odločitvi 
botroval tudi zakon, ki se nanaša na oprostitev 
plačila za drugega otroka, ki je v vrtcu. 
Ker se v našem vrtcu bliža čas vpisa predšolskih 
otrok za šolsko leto 2009/10, vam želimo 
posredovati nekaj informacij, ki bi vam lahko 
pomagale pri odločitvi. 
Uspešen in kvaliteten vrtec organizira življenje 
tako, da otroci radi prihajajo vanj in vztrajajo pri 
zzivih. Učijo se medsebojnega razumevanja, 
spoštovanja, prevzemanja odgovornosti, kritičnosti 
in doživljanja uspehov. 
Dovolite, da nanizamo nekaj dejstev, ki govorijo v 
prid, zakaj bi vključili svojega otroka v vrtec. 
V našem vrtcu se izvajajo programi, ki: 
- so kvalitetni, vsebinsko bogati in omogočajo 
učenje na podlagi izkušenj; 

- jih je dobro začeti izvajati čim prej; 
- jih izvajajo strokovne delavke, ki svoje delo 
opravljajo profesionalno, saj imajo možnost 
nenehno pridobivati nova znanja in 
dopolnjevati že obstoječa. 

 

Z našim programom dela vplivamo na trenutne 
zmožnosti in nadaljnji razvoj otrok: 
- ob podpori strokovnih delavk pridobijo otroci 
neprecenljive izkušnje z drugimi otroki in se 
soočajo z izzivi v življenju; 

- otroci se učijo spoštovanja odraslih in 
vrstnikov, medsebojne pomoči, strpnosti, 
spoštovanja, drugačnosti; 

- otroci se v vrtcu navajajo na samostojnost, 
spoštovanje pravil, primerno vedenje v 
določeni situaciji, kulturnega prehranjevanja z 
raznovrstno prehrano; 

- doživljajo umetniško področje in se izražajo na 
likovnem, glasbenem, plesnem in dramskem 
področju; 

- preko igre in aktivnih metod spoznavajo jezik, 
matematiko, družbo, naravo; 

- pridobivajo delovne navade, navajajo se na 
vztrajnost, doslednost; 

- razvijajo si telo in zdravje z vsakodnevnim 
gibanjem, ki je povezano z veselimi doživetji 
in zdravim načinom življenja, kot je 
vsakodnevno uživanje sadja in napitkov v 
čajnem kotičku; 

- skupaj sodelujemo v projektu FIT 
SLOVENIJA, kot zdrav način življenja, 

- z vključitvijo v mednarodni projekt 
EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 
budimo pri otrocih okoljsko zavest in večjo 
empatijo do rastlin in živali; 

- posebno pozornost namenjamo preprečevanju 
nasilja, vzgajanju otrok k strpnosti in 
sprejemanju   drugačnosti; 

- pomembna naloga našega vrtca je tudi 
razvijanje predbralnih sposobnosti, ki so pogoj 
za kasnejše učenje branje in pisanja; 

- vzgojno delo načrtujemo in izvajamo po 
kurikulu za vrtce, ki predstavlja strokovni 
temelj in osnovo za življenje otrok v vrtcu; 

- poleg rednega programa ponujamo otrokom 
tudi obogatitvene dejavnosti: 
- kuharski tečaj, 
- športni krožek, 
- računalniško opismenjevanje, 

       -  planinski krožek, 
       -  naravoslovni krožek,    
       -  pevski zbor, 
       -  izposojo knjig, 
       - Cici Vesela šola, 
       - eko bralna značka. 
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S predavanji različnih tematik nudimo staršem 
podporo pri vzgoji in smo odprti za ideje in pobude 
staršev. 
 

V TEDNU OD 14. aprila do 17. aprila 2009  STE 
SKUPAJ S SVOJIM OTROKOM VABLJENI  K 
VPISU V VRTEC TABOR ZA ŠOL. L. 
2009/10. PRIČAKUJEMO VAS VSAK DAN OD 
7.00–15.30 URE. 
 

V sredo, 14. aprila in v četrtek, 15. aprila 2009,  
med  9. in 11. uro  za vas pripravljamo dejavnosti, 
h katerim ste vabljeni vsi bodoči novinci, da 
spoznate utrip našega vrtca. Veselimo se druženja 
z vami! 
 

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja 
skupin, ste k vpisu vabljeni tudi tisti otroci, ki se 
nam imate namen pridružiti med šol. letom 
2009/10. 
  
Mojca Brglez, dipl. vzg., pomočnica ravnateljice                  

Majda Pikl, univ. dipl. ped., ravnateljica 
________________________________________________________ 

 

Šola Tabor izobražuje tudi učitelje 
 

Že drugo šolsko leto v organizaciji Zavoda za 
šolstvo na naši šoli poteka tridnevni seminar za 
učitelje tujih jezikov, ki jih zanima zgodnje učenje 
le-tega. Številne svetovne raziskave namreč 
potrjujejo pozitiven vpliv učenja tujih jezikov v 
zgodnjem obdobju na otroke. Seveda pa se je pri 
tem potrebno zavedati, da je pravilen pristop k 
učenju v tem obdobju še posebej pomemben. Prav 
zato je seminar naravnan predvsem praktično, saj 
učiteljem med drugim pokažemo konkretno delo z 
učenci, ki ga sicer izvajamo na naši šoli. Kot je 
nekaterim znano, gre za integriran model 
poučevanja angleškega jezika od 1. do 3. razreda. 
Zaradi izjemnega zanimanja za seminar, se je le ta 
letos izvajal dvakrat. Prikaz timskega poučevanja 
smo tako prikazali z vsemi tremi razredi in 
učiteljicami Danico Kaluža, Silvo Rizmal ter 
Marjeto Terbovšek. 
 

Poleg učiteljev, ki poučujemo na šoli Tabor, so z 
učenci delali še drugi priznani strokovnjaki na tem 
področju. Med drugim odličen didaktik Tom 
Majer, ki sicer prihaja iz Kanade in se ga naši 
učenci vedno znova veselijo. Stik z naravnim  
 
 
 

govorcem angleškega jezika je zanje namreč zelo 
pomemben in vsekakor posebno doživetje. Ob tej 
priložnosti, se zahvaljujem vsem staršem, ki ste 
otroke v šolo pripeljali na soboto in jim tako 
omogočili srečanje s Tomom, nam organizatorjem, 
pa izvedbo »nepozabnega izobraževanja«, kot so 
ga ocenili slušatelji.  
 

 
 

Mateja Todorovski, 
vodja inovacijskega projekta  
uvajanja angleškega jezika 

_________________________________________ 
 

Materinska proslava 
 

V Domu krajanov v Taboru je v četrtek, 26. marca 
2009, ob 17. uri potekala proslava v čast vsem 
mamam in babicam. V pomladno okrašeni dvorani 
so s pestrim program, darilci za mame in očete 
razvedrili in izkazali hvaležnost  svojim najdražjim 
taborski vrtčevski in šolski otroci s svojimi  
skrbnimi mentoricami, katere smo pripravile in z 
otroci potrpežljivo vadile program, ki so ga otvorili 
plesalci z barvastimi trakovi,  nato je prisrčnemu 
nastopu najmlajših sledilo zborovsko petje 
šolarjev,  plesna šola Poglej me je v  plesnih parih 
odplesala CHA-CHA-CHA in skupinski ples RBD 
pod vodstvom plesnega učitelja Boštjana Malalana. 
Uživali smo ob poslušanju glasbe številnih 
izvrstnih taborskih glasbenikih, pevcih, igranju na 
Orffo instrumente in hopi žoge, ob prizorčkih  in 
recitacijah,…. ter se nasmejali skeču Dramske 
sekcije Teloh  KD Tabor. 
 

Prvošolci pa so med zaključnim plesom »spekli 
potičke« ter jih v kuharski uniformi ter med 
poskočnimi takti v košaricah ponudili  staršem in 
vsem navdušenim udeležencem letošnje 
materinske proslave v Taboru. 
 

                                    Kolektiv vrtca in šole Tabor

 
 

Elektronski in električni odpadki 
 

Ob zaključku se želimo zahvaliti vsem, ki ste s 
svojim sodelovanjem omogočili, da je zbiralna 
akcija že ob prvem izvajanju doživela tak uspeh.  

 

Ob tej priložnosti so učenke 6. c zapisale: 
 »Na naši šoli je potekala akcija zbiranja 
elektronskih in električnih odpadkov. Nismo si 
mislili, da imajo ljudje toliko odpadkov. Bili smo 
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presenečeni. Zbrali smo veliko gospodinjskih 
aparatov. Največ pa je bilo televizij in radiev ter 
nekaj računalnikov. Ponosni smo nase, da nam je 
uspelo po svojih močeh prispevati k čistejšemu 
okolju«. 
 

 
                                                      Anja Lončarek,  

Tea Pustoslemšek, Klavdija Bastl Enci 
_________________________________________ 
 

POŠ Tabor - Eko šola  
kot način življenja 

 

Ni veliko šol, ki bi se lahko pohvalile, da so 
uspešno kandidirale na razpisu za pridobitev 
mednarodnega certifikata »EKOZASTAVA«, zato 
smo v Občini Tabor še posebej ponosni, da je to ob 
zaključku šolskega leta 2008/09 uspelo tudi naši 
POŠ Tabor. 
 

S prejemom EKO ZASTAVE so učenci ob 
strokovni pomoči prizadevnih mentorjev dokazali, 
da so dosegli najvišje standarde na področju 
upravljanja z okoljem in se hkrati zavezali, da 
bodo še naprej aktivno prispevali k lepo urejenemu 
in čistemu  življenjskemu prostoru, ki si ga delimo 
tudi z drugimi živimi bitji. 
 

POŠ Tabor in Občina Tabor že nekaj časa lepo 
sodelujeta na področju varstva in zaščite okolja.  V 
avli občinske stavbe je Občina namenila prostor, 
kamor so učenci postavili  zbiralnike za izrabljene 
tonerje, kartuše in trakove tiskalnikov, zbiralnike 
za stare baterije in odslužene mobilne aparate. V 
pisarnah občine so nameščeni leseni zabojniki, 
kamor uslužbenci odlagamo papirne odpadke, 
hišnik pa je zadolžen, da jih izpraznjuje v 
kontejner pri šoli, namenjen odpadnemu papirju. V 
neposredni bližini šole smo skupaj postavili EKO 
OTOK, kjer učenci  ločujejo odpadke in jih tako 
pravilno odlagajo  v zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadkov. 
 

Učenci POŠ Tabor se v mesecu aprilu vsako leto 
tudi pridno udeležujejo skupne očiščevalne akcije 
in pridno doprinašajo k lepi in urejeni širši  okolici 
šole.  

 

V sklopu Svetovnega dneva zemlje so učenci POŠ 
Tabor v letu 2008  s sodelovanjem Občine zasadili 
drevo divji kostanj, v letošnjem letu pa so skupaj z 
Vrtcem Tabor  udeležili projekta 10.000 sadnih 
dreves v slovenske ekošole in vrtce. Gre za  
edinstven pristop in odziv na podnebne spremembe 
in na vse večje pomanjkanje hrane. Projekt 
vzpodbuja  otroke k spoštovanju narave in jih uči 
kako preživeti v naravi, ohranjati biotsko 
raznolikost Slovenije in z direktnim odzivom 
(sajenjem sadnih dreves) vpliva  na preprečevanje 
lakote, ki pesti že več kot 900 milijonov ljudi po 
vsem svetu. Generalni sponzor projekta je trgovska 
družba Mercator. 
 

 
 

Učenci POŠ Tabor in vrtca Tabor so tako ob koncu 
meseca marca zasadili dvoje sadnih dreves: češnjo 
in hruško. 
 

Veseli smo, da se kljub  prejemu EKO ZASTAVE 
aktivnosti v zvezi z ohranjanjem okolja in 
ekološkim osveščanjem še naprej intenzivno 
nadaljujejo, vsi pa si bomo še vnaprej prizadevali 
za sodelovanje na tem področju. 
 

 
 

Saša Zidanšek Obreza 
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Petre 
ŠOTORI-HALE-ODRI 

 
tel:  03/703-21-00 
fax: 03/703-21-04 
info@petre.si 
www.petre.si 
 
 
 

 

 
               PLANICA 2009 

 
 

____________________________________________________________________
, 

Ponosni nase 
 

Kot vojak v poklicni vojski, pogodbeni rezervi ali 
na prostovoljnem služenju vojaškega roka boste 
odlično psihično in telesno pripravljeni. Urili se 
boste za preživetje v najrazličnejših okoliščinah ter 
spoznavali veščine modernega bojevanja. 
 

 
 

Splošni pogoji 
 

POKLICNI VOJAK 
1. ste državljan ali državljanka Republike 
Slovenije in nimate dvojnega 
državljanstva, 

2. praviloma niste starejši od 25 let, 
3. imate vsaj IV. stopnjo izobrazbe (triletna 
poklicna šola), 

4. ste telesno in duševno sposobni za 
poklicno opravljanje vojaške službe, 

5. niste član nobene politične stranke, 
6. niste bili pravnomočno obsojeni zaradi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in niste bili obsojeni na 
več kot trimesečno nepogojno zaporno 
kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje. 

 

 
 

  
  

POGODBENI PRIPADNIK REZERVNE 
SESTAVE 
1. ste državljan ali državljanka RS in nimate 
dvojnega državljanstva, 

2. ste stari: ženske od 18-40 let, moški od 18-
50 let oz. 60 let - častnik; 

3. imate najmanj IV. stop. Izobrazbe, 
4. ste zdravstveno sposobni za vojaško 
službo, 

5. niste zaposleni v tujini, oziroma niste na 
delu, usposabljanju ali šolanju v tujini za 
dlje kot tri mesece, 

6. niste bili pravnomočno obsojeni zaradi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in niste bili obsojeni na več kot 
trimesečno nepogojno zaporni kazen za 
kakšno drugo kaznivo dejanje ali zoper vas 
ne teče kazenski postopek, 

7. niste zaposleni kot policist, pooblaščena 
uradna oseba v Upravi za izvrševanje 
kazenskih sankcij ali poklicni gasilec 
oziroma ne opravljate poklicno vojaške 
službe, 

8. nimate priznane pravice do ugovora vesti 
vojaški dolžnosti ter niste v postopku 
priznanja te pravice. 
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VOJAK PROSTOVOLJEC 
 

1. ste stari od 18 do 27 let, 
2. ste sposobni ali delno sposobni za vojaško 
službo, 

3. še niste služili vojaškega roka in nimate 
priznane pravice do ugovora vesti, 

4. ste telesno in duševno sposobni za 
poklicno opravljanje vojaške službe, 

5. niste bili pravnomočno obsojeni zaradi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in niste bili obsojeni na več kot 
trimesečno nepogojno zaporni kazen za 
kakšno drugo kaznivo dejanje. 

 

 
 

 
 

Ponujamo vam 
 

POKLICNI VOJAK 
1. obvezno dodatno pokojninsko 
zavarovanje,  

2. redna mesečna plačila dela dohodka v 
drugi pokojninski steber, zato se bo 
pokojnina ob upokojitvi povečala, 

3. 24 urno nezgodno zavarovanje za 
poškodbe pri 

4. delu in izven dela, 
5. povračilo potnih stroškov za prevoz na 
delo in z njega z javnim prevoznim 
sredstvom, 

6. izobraževanje doma in v tujini, 

7. nadgrajevanje znanja in psihofizičnih 
sposobnosti, 

8. vodeno karierno pot, 
9. dinamično delo v uigranem in 
motiviranem timu, 

10. udeleževanje na mirovnih operacijah 
 

PLAČA: 
(Informativni izračun na dan 13. 10. 2008)            

neto znesek  
                           v EUR na mesec 
Vojak s IV. stopnjo izobrazbe od 670 do 785 
Vojak s V. stopnjo izobrazbe od 693 do 810 
Podčastnik - vodnik od 775 do 895 
Častnik - poročnik od 960 do 

1115 
Znesek je odvisen od enote razporeditve 
oziroma formacijske dolžnosti, ki jo opravlja 
zaposleni. 
    Izplačila nagrad ob prvi zaposlitvi: 
1. ob podpisu pogodbe za 5 let se izplača 
nagrada v višini 1 povpreč. bruto plače v 
RS kar trenutno znaša 1.457,66 EUR, 

2. ob podpisu pogodbe za 10 let se izplača 
nagrada v višini 5 povpreč. bruto plač v 
RS kar trenutno znaša 7.288,30 EUR. 

    Drugi dodatki plači: 
1. dodatek za delovno dobo, 
2. dodatek za stalnost po petih letih 
zaposlitve v SV. 

 
 

POGODBENI PRIPADNIK REZERVNE 
SESTAVE 
1. plačilo za pripravljenost: je 4, 71 EUR na 
dan ali 141,30 EUR mesečno (30 dni) 

2. plačilo med usposabljanjem (plačilo za 
usposabljanje, refundacija plače – 
nezaposleni pa denarno nadomestilo, 
stroški za prevoz, prehrana), 

3. plačilo za opravljanje vojaške službe v 
miru, izrednem in vojnem stanju; 

4. zavarovanje za morebitno nesrečo pri delu 
v času usposabljanja ali opravljanja 
vojaške službe; 

5. dodatek za stalnost (ob podaljšanju 
pogodbe); 

6. koriščenje počitniških kapacitet 
ministrstva v skladu s predpisi. 

 
 Plačilo je odvisno od količnika, ki ga ima profesionalni pripadnik 
SV na istem delovnem mestu, kot ga opravlja pogodbeni 
pripadnik rezervne sestave 

Vojak s IV. 
stopnjo 
izobrazbe 

podčastnik častnik 

Delovni dnevi – 75% osnove 12,44 EUR 14,93 EUR 20,52 EUR 
Sobote – 100% osnove 16,58 EUR 19,90 EUR 27,36 EUR 
Nedelje in prazniki – 150% 24,87 EUR 29,85 EUR 41,04 EUR 
Od prejetih plačil za pripravljenost in usposabljanje ste upravičeni 
plačila dohodnine.    
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VOJAK PROSTOVOLJEC 
 

1. med služenjem ste zdravstveno in 
nezgodno zavarovani, usposabljanje pa se 
vam šteje v pokojninsko dobo, 

2. zagotovljene imate prenočišče, prehrano, 
povračilo potnih stroškov in plačilo, 

3. v letu 2009 so predvidene še naslednje 
napotitve: 
a) od 29.06.09 do 16.10.09 Voj. 
MURSKA SOBOTA 

b) od 31.08.09 do 18.12.09 Voj. VIPAVA 
c) od 05.10.09 do 22.01.10 Voj. NOVO 
MESTO 

d) od 16.11.09 do 06.03.10 Voj. 
MURSKA SOBOTA 

Tukaj je vedno kdo, ki mi bo ponudil roko. 

Dodatne informacije: 
- Izpostava za obrambo Velenje (telefon 

03 587 1777), Kopališka 3, Velenje 
- Pisarna Žalec (03 571 5266), Ulica 

Heroja Staneta 1, Žalec 
- brezplačna telefonska številka 080 13 

22 (od 8.00 do 14.00 ure) 
- www.postanivojak.si 

_________________________________________ 
 
 

Pomoč na domu 
 

Od leta 2005 na Vranskem izvajamo storitev 
domskega varstva za starejše od 65 let. Že takoj po 
začetku izvajanja domskega varstva, smo se 
zavedali dejstva, da same domske nastanitve nikoli 
ne bodo zadoščale za kritje potreb starejše 
generacije, zato smo že pred časom intenzivno 
pristopili k razvijanju drugih storitev. 
Tako od 1. aprila 2008 na podlagi koncesijske 
pogodbe z Občino Tabor in Vransko izvajamo 
storitev pomoči na domu. 
 

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo na 
domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v 
domačem okolju, vendar se zaradi starosti ali 

invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati 
sami, svojci pa jim tovrstne pomoči iz različnih 
razlogov ne morejo zagotoviti.  
 

Storitev se individualno prilagaja potrebam 
posameznika in se izvaja v domačem okolju v 
obliki: 
 

1. gospodinjske pomoči: 
● prinašanje enega pripravljenega obroka ali 
nabava živil in priprava enega obroka hrane; 
● pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnih prostorov z odnašanjem smeti; 
● postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega 
prostora. 
 

2. pomoči pri vzdrževanju osebne higiene: 
● pomoč pri oblačenju in slačenju, 
● pomoč pri umivanju, hranjenju, 
● pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih 
potreb, 
● vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih 
pripomočkov. 
 

3. pomoči pri ohranjanju socialnih stikov: 
● vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s 
prostovoljci in s sorodstvom; 
● spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih 
obveznosti; 
● informiranje ustanov o stanju in potrebah 
upravičenca; 
● priprava upravičenca na eventualno 
institucionalno varstvo. 
 

Socialna oskrba na domu je strokovno voden 
proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri 
kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve, 
izvajalec storitve, upravičenec ter ključni družinski 
člani. 
 

Neposredno izvajanje storitev na upravičenca traja 
največ do 4 ure dnevno oz. največ 20 ur tedensko. 
 

Ker ugotavljamo, da so uporabniki te storitve le 
redki občani Tabora, vas želimo informirati o 
možnosti, ki jih imate na razpolago in ki vam jih 
po zelo ugodni ceni subvencionira občina Tabor.   

 
občina cena opravljene ure storitve za OBČINO cena opravljene 

ure storitve za 
UPORABNIKA 

 stroški vodenja in 
koordiniranja 

50% neposredne 
socialne oskrbe 

skupaj  

TABOR  
 

1,70 EUR 6,20 EUR 7,90 EUR 6,20 EUR 

 
Prispevek uporabnika v višini 6,20 €/uro se lahko 
še dodatno zniža na podlagi rešene vloge za 
oprostitev plačila te storitve, o čemer odloča center 
za socialno delo. 

V okviru storitve vam lahko iz naše kuhinje 
izvajalke pomoči prinašajo kosilo na dom. Cena 
kosila je 4 €. V primeru, da naročnik naroči več kot 
15 kosil mesečno, se mu prizna 10% popust. 
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Zdrava in po potrebi dietna prehrana je prilagojena 
potrebam posameznika.  
 

V kolikor se vam porajajo kakršnakoli vprašanja, 
smo vam za dodatna pojasnila na razpolago osebno 

v Zavodu sv. Rafaela, Vransko 144a ali na tel. št. 
03 703 42 20, 040 451 733. 
 

 Mojca Hrastnik, 
Zavod sv. Rafaela 

 

Obvestilo 
 

Društvo žena in deklet občine Tabor, obvešča 
cenjene občane, da bomo imele stojnico s suhim 
cvetjem in aranžmaji za cvetno nedeljo postavljeno 
pri cerkvi Sv. Jurija v Taboru. Naše izdelke boste 
lahko po ugodnih cenah nabavili v soboto, 
28.3.2009 od 17.30 ure dalje in v nedeljo, 
29.3.2009 od 8.30 ure dalje.  
 

Pričakujemo vaš obisk kot že pretekla leta dosedaj 
in zagotavljamo pestro izbiro. 
 

Društvo žena in deklet 
_________________________________________ 

 

Obvestilo in vabilo 
 

Fante in dekle iz skupine »ZAKA' PA NE«, čakata 
v mesecu aprilu dve pomembni predstavitvi. 
Nastopili bomo na festivalu Slovenska polka in 
valček 2009, ki bo v petek, 3. aprila 2009. 
Neposreden prenos festivala si boste lahko ogledali  
ob 20.30 na 1. programu TV SLO. Če vam bo 
všeč valček z naslovom Kralj ulice, potem lahko 
oddate glas zanj preko telefona. 
 

Drugi veliki dogodek pripravljamo v lastni režiji. 
PROMOCIJA našega novega projekta oz. CD-ja, 
ki bo izšla pri založbi VOX,  bo v domačem kraju 
v petek, 24. aprila 2009, ob 20. uri. Prireditev bo 
v velikem šotoru pri Osnovni šoli v Taboru, v 
vsakem vremenu. Obljubljamo, da bodo poleg nas 
na promociji nastopili tudi drugi ugledni gostje. 
Imena teh naj zaenkrat ostanejo še presenečenje. 

 

 
 

Vljudno vabljeni vsi, ki se v družbi skupine 
»ZAKA' PA NE« dobro počutite! 

 

Občni  zbor  in  družabni  večer   
PGD  Loke 

 

Prostovoljno gasilsko društvo Loke je imelo 58. 
redni letni Občni zbor 21. februarja 2009. Z 
udeležbo članov smo bili zelo zadovoljni, nekoliko 
manj pa z udeležbo povabljenih gostov. Na zboru 
smo iz podanih poročil ugotovili, da je bil plan 
dela za leto 2008 v celoti izpolnjen. 
 

Sprejeli smo tudi plan dela za letošnje leto, ki pa je 
finančno precej obsežnejši, saj smo si za nalogo 
med drugim zadali tudi nakup nove motorne 
brizgalne, kar je naša dolgoletna želja. Pet članov 
in dve članici društva so prejeli priznanja GZ 
Žalec, trije naši člani pa so bili preimenovani v 
višji čin. 
 

Po dolgih sedmih letih smo se člani PGD Loke 
odločili, da v Lokah zopet pripravimo družabni 
večer za žene, dekleta, matere in njihove najdražje 
iz območja, ki ga pokriva naše društvo. To se je 
odvijalo v soboto, 14. marca 2009 ob 19. uri v 
dvorani društva, ki je bila napolnjena do zadnjega 
kotička. Za uvod nam je ob spremljavi Reških  
 

 
 

fantov Nina Kreča zapela pesem Mamica je kakor 
zarja. Nato je potekal bogat kulturni program, ki so 
ga pod vodstvom ga. Manje Drnolšek pripravili 
naši otroci. Obiskal nas je tudi g. Serpentinšek, 
kateremu smo se do solz nasmejali. Povezovalka 
programa je bila naša mlada članica Petra Tekavc, 
ki je na oder povabila tudi župana občine Tabor 
Vilka Jazbinška in predsednika društva Lipeta 
Tekavca. Po pozdravnem govoru župana in 
kratkem predsednikovem govoru je sledila večerja, 
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po njej pa zabava ob zvokih »Reških fantov« in 
sladkanje s sladkimi dobrotami, ki smo jih spekle 
članice društva. Zelo so nas presenetili mladi člani, 
ki so sejno sobo okrasili z raznobarvnimi lučmi in 
jo tako spremenili v prijeten prostor, kjer je bilo 
možno dobiti vse potrebno za žejo in dobro voljo.  
Tako smo preživeli za marsikoga nepozaben večer, 
ki je trajal vse do jutranjih ur in upam, da se 
naslednje leto zopet vidimo v takšnem številu. 
 

PGD Loke 
Danica Cafuta 

_________________________________________ 
 

Turistično društvo Tabor 
 

Razpisuje tekmovanje o urejenosti okolice 
gospodarstev, hiš in balkonov. 
 

Pet članov komisije bo ocenjevalo urejenost 
okolice in cvetje. Vse občane pa prosimo, da se 
pridružijo pri urejanju in ocenjevanju okolice po 
vsej občini. Glasovnice bodo objavljene septembra 

v Novicah izpod Krvavice. Najlepše urejena  
kmetija in stanovanjska hiša bodo prejele denarno 
nagrado.  

Turistično društvo Tabor 
_________________________________________ 
 

Predstavitev Krkinih kozmetičnih 
proizvodov 

 

Turistično društvo Tabor je organiziralo 
predstavitev Krkinih kozmetičnih proizvodov. 
Gospa Maruška Kladivar se je potrudila in nam 
predstavila Krkino kozmetiko, namazala in uredila 
dve obiskovalki. Razdelila veliko vzorcev res 
dobrih krem. Obiskovalcev pa po tradiciji 
taborskih prireditev ni bilo. Vsi stokamo, da se nič 
ne dogaja, ko pa se kaj organizira pa nikogar ni 
blizu. Predstavitev je bila brezplačna in brez 
obveze, da se kaj kupi. Potrebno je le malo volje in 
časa pa se lahko srečamo in malo poklepetamo, pa 
še kaj novega izvemo. 

Hermina Zorenč   

____________________________________________________________________ 
 

Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu,  
ki bo 26.4.2009, organizira že  

          5. tradicionalno prireditev »MLADI TALENTI«. 
 

 
Vabimo vse mlade talente,  

ki radi pojejo, plešejo, igrajo in na sploh nastopajo. 
 

 

Mladi talenti se lahko prijavijo v 3 kategorijah: 
1. prva kategorija zajema mlade pevce, ki se bodo prijavili s skladbo domačega ali tujega avtorja (v 
prijavi navedite ime in priimek, naslov, tel. št., starost, naslov pesmi in izvajalca skladbe), 

2. druga kategorija zajema mlade glasbenike, ki se bodo predstavili s svojim glasbenim 
instrumentom (v prijavi navedite ime in priimek, naslov, tel. št., starost, instrument, naslov in 
avtorja skladbe), 

3. tretja kategorija zajema mlade plesalce, ki bodo individualno ali v skupini izvedli glasbeno točko 
(v prijavi navedite število plesalcev, ime in priimek, naslov, tel. št., starost, naslov in izvajalca 
skladbe). 

 
Izpolnite spodnjo prijavnico in se prijavite. V kolikor bi se radi predstavili s točko, ki je ne morete uvrstiti v 
katero od zgornjih kategorij, nam to sporočite in skupaj bomo premislili o možnostih. 
 
Prijave sprejemamo pisno na naslov: 
 

Pevsko društvo Tabor 
Za prireditev »Mladi talenti« 

Tabor 21 
3304 Tabor 

ali na mail: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com 
 
 
Rok za oddajo: 12.4.2009 

Lepo vas pozdravljamo člani in članice Pevskega društva Tabor. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

PEVSKO DRUŠTVO TABOR 
Tabor 21 
3304 Tabor 
e-mail: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com 
http://pevsko-drustvo.freehost386.com  
 

PRIJAVNICA ZA 
 MLADE TALENTE - TABOR 2009 

 
Ime in priimek: ___________________________ 
Naslov: __________________________________ 
Telefon in GSM:___________________________ 
E-naslov:_________________________________ 
Starost ali razred:__________________________ 
Izkušnje:_________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
 
PRIJAVLJAM SE ZA KATEGORIJO: 
(možna je hkratna prijava v več kategorijah, nastopajoči sam poskrbi za glasbeno spremljavo v kolikor jo 
potrebuje – posnetek na zgoščenki, spremljevalec na glasbilu, …) 
 

1.) MLADI PEVCI - 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:____________________________ 
 
 V primeru skupine zgoraj navedite vodjo skupine, tu pa ostale člane: 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
Razno: _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Prosimo, da dosledno izpolnite prijavnico! 
Prijavnico do 12. aprila 2009, po elektronski ali navadni pošti, pošljite na zgoraj napisani naslov s pripisom 
»za Mlade talente - Tabor 2009«.Dodatne informacije dobite na:http://pevsko-drustvo.freehost386.com 

 
 

Podpis gasilske pogodbe v Taboru 

V občini Tabor so v torek, 17. marca, podpisali 
pogodbo o delovanju javne gasilske službe v 
občini. Za Gasilsko zvezo Žalec jo je podpisal 
predsednik Edo Kugler, za Občino Tabor župan 

Vilko Jazbinšek, v imenu občinskega gasilskega 
poveljstva Ivan Derča, v imenu gasilskih društev 
so to storili predsednik PGD Ojstriška vas - Tabor 
Alojz Ribič, predsednik PGD Loke Filip Tekavc in 
predsednik PGD Kapla – Pondor Ivan Hrastnik. 
Poleg njih pa so temu dogodku prisostvovali in 
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tudi dodali svoj govorni prispevek še poveljnik GZ 
Žalec Franc Rančigaj in poveljnik PGD Ojstriška 
vas –Tabor Drago Vranič. 
 

S to pogodbo se občina obvezuje zagotavljati 
sredstva gasilskim društvom. Z njo pa  podpisniki 
uredijo vsebino, obseg, način, financiranje in druge 
pogoje za delovanje javne gasilske službe v občini. 
Za letošnje leto je v občinskem proračunu za to 
namenjeno 37.000 evrov, s tem da jih 2000 dobi 
Gasilska zveza Slovenije. 
 

 
 

Na srečanju je župan pozdravil predstavnika GZ 
Žalec ter vsa gasilska društva in se jim zahvalil za 
pretekla dela. Povedal je tudi, da se za gasilka 
društva od primerne porabe namesto 3 % namenja 
4,7 % in da je vesel, da so v vseh teh letih uspeli 
100 odstotno realizirali zastavljene naloge, društva 
pa so tudi opremljena z novimi vozili in 
posodobljeno opremo, ki pa še ni zadostna.  

Vsekakor bo treba skupaj z vsemi tremi društvi 
doreči, v kaj se bodo investirala letošnja sredstva. 
Pri tem je poudaril, da se je PGD Loke v minulih 
letih solidarno odreklo tovrstnim sredstvom zaradi 
potreb drugih dveh društev, zato bi bilo prav, da se 
jih izdatneje podpre sedaj, ko se pripravljajo na 
nakup nove motorne brizgalne.  
 

Zbrane sta nato nagovorila tudi predsednik in 
poveljnik GZ Žalec. Oba sta pohvala delo javne 
gasilske službe v občini in dejala, da je občina 
Tabor med tistimi občinami v Sloveniji, ki se 
dobro zavedajo pomena gasilstva in temu ustrezno 
tudi skrbijo za njegov razvoj in potrebno tehniko.  
Uspešno sodelovanje z občino je potrdil tudi 
poveljnik občinskega gasilskega poveljstva občine 
Tabor Ivan Derča, ki je tudi izrekel zahvalo  GZ 
Žalec za dobro in korektno sodelovanje, enako pa 
se je zahvalil občini Tabor in županu za 
razumevanje in vsestransko pomoč.   
 

Ob podpisu pa je predsednik PGD Kapla-Pondor 
zbrane seznanil tudi z visoko 110. obletnico 
društva, ki jo bodo praznovali letos poleti ob 
njihovem gasilskem domu. Predsednik GZ Žalec 
pa je predstavnike gasilskega poveljstva Tabor 
razveselil še z odločitvijo Gasilske zveze Žalec, da 
dva dihalna aparata od šestih, ki so jih prejeli od 
Sveta za požarno varnost, dobijo v Tabor. 
 

Darko Naraglav 

        
 

  
 

DRAGI STARŠI, BABICE IN DEDKI,  
DRAGI KRAJANI! 

 
Vabimo vas, da se nam v 

sredo, 22. aprila 2009, od 16. do 18. ure 

pridružite na ekoloških delavnicah  

v šoli Tabor. 
 

Že drugo leto namreč na šoli Tabor delujemo 
MAVRIČNIKI, ki nas je vedno več. Združuje 
nas skrb za naše okolje, pri čemer nam pridno 
pomagate tudi vi. Želimo vam pokazati kaj vse 
smo že naredili in kakšne načrte imamo za 

prihodnost! 
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB TABOR 

 
vabi 

v okviru občinskega praznika na pohod na Tehniko Cankar,  
 

 

v soboto, 18. aprila 2009, izpred KZ Tabor ob 11.30. 
 

Pri Tehniki Cankar vas bomo ob 14. uri pogostili s partizanskim golažem. 
 

Vljudno vabljeni pohodniki in vsi ostali občani! 
 

Združenje borcev za vrednote NOB Tabor 

 
 

Program prireditev za občinski praznik 
 
 

 
 

sobota, 18. april, ob 14. uri 
pohod do Tehnike Cankar  

(odhod izpred KZ Savinjska dolina ob 11.30) 
pri vikendu Janeza Rajovca partizanski golaž 

(Združenje borcev za vrednote NOB, Krajevna organizacija Tabor,  
info: 03 5727 048 in Planinsko društvo Tabor) 

 
 

sobota, 18. april, ob 19. uri 
predavanje: Vse kar ste želeli vedeti o medu in čebeljih pridelkih (propolis, cvetni porah…) 

mag. Malči Božnar 
društvena soba v Domu krajanov 

(Čebelarsko društvo Tabor, Turistično društvo Tabor  
in Društvo upokojencev Tabor, info: 041 325 982 ) 

 

 
 

torek, 21. april, ob 20. uri 
predavanje: Novosti  balkonskega cvetja  za leto 2009 

sejna soba Občine Tabor 
(Alen Kovačič, info.: 051 234 575) 

 

 
 

sreda, 22. april,  od 16. do 18. ure 
Dan zemlje, Eko dan 
v šoli Tabor 

(POŠ Tabor info: 03 703 21 80) 
 

sreda, 22. april, ob 19. uri 
odprtje razstave Likovne sekcije Mavrica  

sejna soba Občine Tabor 
ogled razstave v času uradnih ur občine, nedelja, 26. april od 9. do 15. ure 

(Likovna sekcija Mavrica, info; 051 357 214) 
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četrtek, 23. april, ob 19. uri 
slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj ter kulturni program 

Dom krajanov Tabor 
(Občina Tabor, info: 03 705 70 80) 

 

 
 

petek, 24. april, ob 20. uri 
predstavitev novega CD-ja skupine Zaka' pa ne z gosti  

v šotoru pri Osnovni šoli v Taboru  
 (Rok Smrke , info: 041 757 908) 

 

 
 

sobota, 25. april 
- ob 9. uri:  Jurijeva lovska strelska tekma 

Lovska koča 
(Lovska družina Tabor,  info: 031 344 069) 

 
- ob 10. uri:  nogomet za otroke 
igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 
 

- ob 15. uri:  medvaški turnir v malem nogometu in balinarski turnir 
igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 
 

- ob 18. uri: Regijsko tekmovanje osnovnošolcev v teku po Taboru: 1. Cici tek  
(Viki Urankar, info: 040 636 295) 

 
 

ob 20. uri:, KU JE PRŠLA ALMA, igra iz Boršta 
Dom krajanov Tabor 

(KUD IC Tabor, Dramska sekcija Teloh, info: 041 497 087)  
 

 
 

nedelja, 26. april 
 

17. ŠENTJURSKI SEJEM 
NEDELJA, 26. april 

 
program 

- ob 8. uri: pričetek delovanja sejemskih stojnic 
 

- ob 9. uri: sveta maša v cerkvi Sv. Jurija 
 

- ob 10. uri: PARADA: godba , konjeniki, hmeljske starešine, društva, oldtimerji 
(Občina Tabor, info: 03 705 70 80) 
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- ob 11. uri:  Martin Krpan-tekma za izbor najmočnejšega slovenca 

na parkirišču pred brunarico  
(ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 

 
- ob 13: Mladi talenti  pod šotorom 

 (Pevsko društvo Tabor, info: 031 844 587 ) 
 
 

- od 14. do 23. ure: zabava pod šotorom z ansambli: Robi Zupan, Golte, 
Čar, Hlapci, Bratov Avbreht, Zapeljivke, Donačka, Mateja Jan,  
harmonikar Matija Veninšek, povezovalec Slavko Podboj 

(Robi Zupan, info: 041 760 500) 
 
 

Spremljevalne ponudbe: 
 

- prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet v Domu krajanov, 
-  šiviljstvo: skoraj že pozabljena obrt, Lea Zupan v Domu krajanov, 

- razstava radijsko vodenih letalskih modelov, Alojz Weichardt, v Domu krajanov, 
- razstava ročnih del društva Jelka iz Griž, v Domu krajanov, 
-gostinska ponudba PGD Kapla-Pondor, pod šotorom. 

 
 

 
 
 

Prvomajske prireditve 
 

 
 

četrtek, 30. april, ob 20. uri 
kresovanje na Zajčevi koči 

(Planinsko društvo Tabor,  info: 03 5727 214). 
 

 
 

petek, 1. maj, ob 9. uri 
prvomajski pohod na Čemšeniško planino in Zajčevo kočo  

odhod izpred KZ Savinjska dolina  
(Planinsko društvo Tabor, info: 03 5727 214) 

 
 
 

 

 

 Glave so najmodrejše, kadar so hladne, srca pa najmočnejša, kadar bijejo za plemenite ideje. (Ralph J. Bunche) 
 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 480 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana 
pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. 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. 


