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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 

Sonček sije, sneg se topi -  aprila se veselimo vsi! 
 

 

V tej številki Novic vas bomo popeljali  
skozi marčevske dogodke, ki so se zgodili: 
 

• predavanje o gorah, 
• kako so majhni kuharski mojstri Ojstriške 

vasi pokazali velike skrivnosti, 
• strelsko tekmovanje na Gorenjskem, 
• podpis gasilske pogodbe… 
 

…  in napovedali pisani april, ki prinaša: 
 

• obvestilo Statutarno pravne komisije, 
• brezplačno oddajo starih avtomobilov, 
• vseslovensko čistilno akcijo Očistimo 

Slovenijo v enem dnevu, 
• obvestilo o prostih mestih v Vrtcu Tabor 

za šolsko leto 2010/2011, 

• veliko zbiralno akcijo odpadnih aparatov 
in  papirja v POŠ Tabor, 

• glasbeno obvestilo KUD-a Zaka` pa ne, 
• vabilo Občinske knjižnice Tabor … 
 

… in vas povabili na dogodke v sklopu 
• najodmevnejše prireditve v naši občini: 

občinskega praznika!  
 

Zato pa že organiziramo, kalkuliramo, 
barantamo, pišemo in rišemo… Vse to, da bi 
nam le uspelo vse izpeljati v čim večje 
zadovoljstvo vseh! Zelo smo veseli tudi 
prispevkov naših mladih in malo starejših 
avtorjev!  
 

Tako -  ptički so se poženili, mi bomo pa 
skupaj aprilu naproti krenili! 

Saša & Tatjana 

 

Popolna devetletka v Taboru postaja realnost 
 

Vstopamo v tretje leto resnih in drznih razmišljanj 
o popolni devetletki v Taboru. No, čisto res je ideja  

 
stara že kar dobro desetletje, ko se je kmalu po 
prvem rojstnem dnevu naše mlade občine pojavila 
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v občinskih dokumentih želja po ponovni 
vzpostavitvi popolne osnovne šole v Taboru. Meni 
osebno sicer ni znano, kdaj je naše taborsko 
šolstvo izgubilo status popolne osnovne šole, 
verjetno pa vas ni malo, ki se teh časov še dobro 
spominjate. Slaba demografska slika ter tudi nič 
kaj obetajoči podatki o novih rojstvih so seveda 
bila slaba popotnica pri naprezanjih za odobritev 
sofinanciranja Ministrstva za šolstvo v smislu 
izgradnje nove šole v Taboru, ki je skupaj z vrtcem 
domovala v starejši stanovanjski hiši s prizidkom 
na isti lokaciji, kjer stojita sedaj nova šola in vrtec, 
zgrajena leta 2005. Na podlagi demografskih 
podatkov iz preteklosti je Ministrstvo za šolstvo 
odobrilo sofinanciranje izgradnje šole in adaptacijo 
vrtca za namen šest razredne podružnične šole. Že 
v tedanjem času se je praktično celotna tretja triada 
učencev (sedmi, osmi in deveti razred) morala 
voziti na matično šolo na Vransko. Ker smo po 
mnenju Ministrstva za šolstvo z zagotovitvijo 
šestletne šole v Taboru rešili problem osnovnega 
šolstva za vsaj 15 let, je naša vloga za dograditev 
popolne devetletke na razpisu leta 2008 naletela na 
zelo slab odziv. Pristali smo nekje na repu prioritet, 
čeprav smo dokazovali pozitivni demografski trend 
zaradi priseljevanja novih občanov. Tudi letošnje 
leto Ministrstvo za šolstvo zavlačuje z razpisom, 
kar je tudi razumljivo, saj je državna blagajna 
prazna in realnega upanja na odobritev 
sofinanciranja praktično ni. Glede na aktualne 
razprave o zniževanju standarda v šolstvu 
(povečevanje števila otrok v oddelkih osnovne šole 
in vrtcih) je pričakovati na področju sofinanciranja 
investicij v osnovnem šolstvu obdobje suhih krav. 
V fazi priprave projektne dokumentacije ter 
finančnega načrta se je izkazalo, da bi s stroški 
prevoza otrok sedmega, osmega in devetega 
razreda v šolo na Vranskem ter ostalih stroškov, ki 
jih sofinanciramo za delovanje matične šole na 
Vranskem, lahko skorajda pokrili celotno 
investicijo izgradnje in opremljanja prizidka za 
zadnjo triado v Taboru. Seveda toliko denarja na 
kupu občina Tabor nima, dodatno zadolževanje pa 
je zaradi zakonskih omejitev nemogoče. 
Razmišljanje se je usmerilo v obliko javno-
zasebnega partnerstva, ki pri nas resda še nima 
velike tradicije, medtem ko je v Evropi to zelo 
pogosta oblika investicij v javnem sektorju. Čeprav  
 
je bilo nekaj skepse, je ponujeni model financiranja 
izgradnje prizidka osnovne šole sprejel in potrdil 
tudi občinski svet občine Tabor, za kar se 
svetnicama in svetnikom še posebej zahvaljujem, 
saj so izkazali dobro mero poguma in vizije za 
bodočnost naše mladine, ki bo s tem dobila 
enakovredne pogoje za osnovnošolsko 
izobraževanje kot ga imajo vrstniki večjih urbanih 
sredin. Dolgi meseci priprav in tudi popravkov 
akta o vrsti javno-zasebnega partnerstva (glede na 

riziko zasebnega partnerja obstaja več načinov) je 
prva velika dobljena zmaga. Prvotni štirideset dni 
trajajoči Javni razpis za pridobitev zasebnega 
partnerja smo morali podaljšati za 14 dni, saj je 
bilo veliko konzultacij s ponudniki, še posebej 
veliko dela pa je bilo z bankami, ki naj bi 
financirale zasebne partnerje za obdobje 20 let. Z 
vso nestrpnostjo smo čakali dan D, ko se je iztekel 
rok za prijavo zasebnih partnerjev. Kot se v praksi 
pogosto dogodi, da je veliko grmenja in malo 
dežja, se je to zgodilo tudi z našim razpisom. 
Javilo se je samo eno podjetje, ki je pripravljeno 
zgraditi in opremiti šolo in jo 20 let vzdrževati, po 
dvajsetih letih pa brezplačno predati občini. V tem 
obdobju občina seveda za uporabo prizidka šoli 
plačuje uporabnino, ki bo po prejeti ponudbi 
znašala cca 73.000 evrov letno, kar znaša komajda 
nekaj več kot so obstoječi stroški s sedanjim 
načinom prevažanja učencev v šolo na Vransko ter 
njenega sofinanciranja vzdrževanja. Prvi hitri 
pregled prijave zasebnega partnerja izkazuje 
izpolnjevanje vseh pogojev razpisa, priložena pa je 
tudi ustrezna bančna garancija za resnost ponudbe. 
Ko bo prijavo v naslednjih dneh formalno 
pregledala še za ta namen ustanovljena posebna 
komisija, bo sledila seznanitev občinskega sveta z 
rezultatom javnega razpisa na izredni seji v prvi 
polovici meseca aprila in slavnostni podpis 
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu na 
slavnostni seji, posvečeni letošnjemu občinskemu 
prazniku. Ker je projektantska pogodba že 
podpisana, bo v tem času nemoteno potekala faza 
izdelave PGD dokumentacije, da bi bilo lahko 
gradbeno dovoljenje izdano do začetka poletja. 
Pogodbeni rok izgradnje je šest mesecev po izdaji 
gradbenega dovoljenja, kar pomeni okrog novega 
leta. To praktično pomeni, da se učenci sedmega, 
osmega in devetega razreda  po zimskih počitnicah 
v šolskem letu 2011/12 ne bodo več vračali v svoje 
stare učilnice na Vranskem, temveč v nove svetle 
in moderne učilnice v Taboru. Čeprav se to sliši 
svečano, bo morda marsikomu še vedno bilo srce v 
nostalgiji po stari šolski sredini, kar je razumljivo, 
saj se v tem obdobju spletejo številna prijateljstva 
in navezanost na določen kraj. Toda verjemite, da 
se bo ob zavedanju, da je v domačem kraju zopet 
možno obiskovati popolno osnovno šolo, pojavilo 
toliko zanosa in radosti, da bodo vse srčne bolečine 
v hipu pozabljene.  
 
Vsi mi, ki imamo spomin na šolsko obdobje 
zapisano kot najlepše življenjsko obdobje, pa 
bomo veseli, da smo našemu kraju dali tisto dušo, 
ki jo je imel nekdaj, ko še ni bilo asfalta, ne 
mobitelov… 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 
 



 3 

________________________________________________________________________________

 
 

OBČINA TABOR Statutarno pravna komisija Tabor 21, 3304 TABOR 
številka: 03207-1/2010 
datum:   24.3.2010 

OBVESTILO OBČANOM 
 

Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Tabor je bila konstituirana 02.03.2009 in šteje 
pet članov. Predsednica Komisije je Martina Zupančič, ostali člani pa: Gregor Lukman, Ivan 
Lukman, Janez Mak in Jože Cestnik. 
 

Naloge Komisije so: obravnava predlog dopolnitev, sprememb  statuta občine, poslovnika občinskega sveta, 
odlokov in drugih aktov, ki jih sprejema občinski svet iz njene pristojnosti, ter daje po potrebi zahtevana 
mnenja in stališča glede skladnosti aktov z zakonodajo in drugimi akti občine. 
 

Komisija občane Občine Tabor obvešča, da Statut občine (64.-69 člen; Ur.l. RS, št. 120/06) omogoča 
ustanovitev krajevnih odborov za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih 
naselij in delov naselij. Krajevni odbori svetujejo občinskemu svetu in sodelujejo pri opravljanju javnih 
zadev v občini.  
 

Krajevni odbor šteje pet članov, ki jih na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
imenuje občinski svet izmed prebivalcev naselja, kjer se oblikuje odbor. Funkcija članov krajevnega odbora 
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru ter z 
delom v občinski upravi. Funkcija člana krajevnega odbora je častna. Krajevni odbor za obravnavo 
posameznih vprašanj skliče zbor krajevnega odbora. 
 

Komisija meni, da bi krajevni odbori bistveno pripomogli k uresničitvi nekaterih skupnih pobud občanov 
posameznih naselij občine v sodelovanju s člani občinskega sveta občine, ki bi jih tako preko sej krajevnih 
odborov obveščali in seznanjali s predlogi, pobudami, potrebami in  željami.  
 

Statutarno pravna komisija prosi občane, da v najkasneje 7 dni po objavi obvestila v časopisu Novice,  na  
naslov: STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA, TABOR 21, 3304 TABOR  posredujejo morebitne predloge 
v zvezi z delom in pristojnostjo komisije in ustanovitvijo krajevnih odborov po posameznih naseljih in si na 
ta način posredno zagotovijo večjo zastopanost naselja in pobud v občinskem svetu. 
 

 

Pripravila:                                                                                                            
Saša Zidanšek Obreza     
 
                                                                                                              Predsednica Komisije                                                                         
                                                                                                                 Martina Zupančič 
_______________________________________________________________________________________ 

Občinska priznanja 2010 
 

Občinski svet Občine Tabor je na 26. redni seji, ki je bila 15. marca 2010 potrdil naslednje predloge za 
dobitnike občinskih priznanj za leto 2010:  

 

vrsta priznanja 
 

predlagatelj 
 

dobitnik/ca 

 
ZLATA PLAKETA  
OBČINE TABOR 

 
Turistično društvo Tabor, 

ŠD Partizan Tabor in občan Vid 
Poznič 

Danica in Leopold ROŽANC 
 

OBRAZLOŽITEV: 
urejanje okolice po vsej občini, aktivnost 

v športnem društvu  
 
Župan Občine Tabor, g. Vilko Jazbinšek, v letu 2010 podeljuje: 
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Vrsta priznanja 
PREDLAGATELJ Dobitnik/ca 

 
PRIZNANJE ŽUPANA 

 

 
župan 

                 Viktor URANKAR 
 

OBRAZLOŽITEV: 
za organizacijo športnih prireditev in 

dosežke na športnem področju 
 

 

Slavnostna podelitev vseh priznanj bo v petek, 23. aprila 2010 ob 19. uri, na slavnostni seji Občinskega sveta 
Občine Tabor, v Domu krajanov Tabor. Prisrčno vabljeni! 

Saša Zidanšek Obreza 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

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 2010 (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 (2009) oziroma do 15. aprila tekočega leta (2010), ter starši oz. skrbniki prvošolčkov, ki bodo 
vstopili v prvi razred septembra 2010. 
 

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. 
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

 
 

ŠTORKLJA NAS od 29. januarja do 24. marca NI OBISKALA. Le kje se potika??? 
 

V primeru, da se pojavi, vabimo vse mamice in očke, da nam sporočite vesel dogodek, ki ga bomo z 
veseljem objavili v naslednji številki Novic, na e-poštni naslov: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si 
 

Saša Zidanšek Obreza 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Brezplačna oddaja starih 

avtomobilov 
 

Občane obveščamo, da lahko tudi letos 
brezplačno oddajo stare, odslužene avtomobile, ki 
kvarijo  marsikatero dvorišče ali še huje, stojijo 
zapuščeni v naravi. 

 

Podjetje Karbon, d.o.o. iz Velenja, koncesionar 
pooblaščen za zbiranje, čiščenje in razgradnjo 
izrabljenih motornih vozil nas je zaprosilo za 
pomoč pri evidentiranju t. i. »starih bremen« in 
organiziranju zbirnih mest.  
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Vse zainteresirane prosimo, da nam do 9. aprila 
2010, od ponedeljka do petka v delovnem času 
Občinske uprave, na tel. št.: 705 70 80, 705 70 88 
ali GSM: 040 490 711 (Vid Poznič) posredujete 
naslednje podatke: 

- priimek in ime, 
- naslov, 
- številko telefona ali GSM, kjer ste 

dosegljivi, 
- tip avtomobila, 
- število avtomobilov, 
- lokacijo, kjer se trenutno nahaja. 
 

Odvoz bo potekal predvidoma v sredini aprila, do 
takrat vam bomo javili lokacijo zbirnega mesta, 
do katerega ste dolžni dostaviti izrabljeno vozilo, 
ki bi ga radi oddali. Zbirna mesta bomo poskušali 
urediti tako, da bodo čim bližje lokaciji, kjer se 
odslužen avtomobil trenutno nahaja, vendar pa 
morajo biti skupaj vsaj trije do štirje avtomobili in 
seveda dovolj prostora za nalaganje in odvoz. 
Želeli bi, da se medsebojno organizirate in že pri 
javljanju podatkov predlagate lokacijo za zbirno 
mesto. 
Ne vem ali je smotrno vsako leto ponavljati, da je 
odlaganje odpadkov v naravi, mednje sodijo tudi 
odsluženi avtomobili, z odlokom prepovedano. 
Tistega, ki tega ne razume, bo očitno morala 
obiskati medobčinska inšpekcija. Z odlokom so 
predpisane tudi kazni, odvoz pa takrat tudi ne bo 
zastonj. Osebno sem mnenja, da smo dovolj 
osveščeni in da večina občank in občanov rada 
živi v čistem in lepem okolju, zato izkoristimo 
ponujeno priliko in se znebimo nepotrebne 
avtomobilske navlake! 
 

Oddaja izrabljenih motornih vozil se lepo ujema z 
akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, ki se 
ji je pridružila tudi Občina Tabor in o kateri v tej 
številki poroča in nas nanjo vabi koordinatorica 
akcije, Maja Drča.  
 

Vid Poznič 
________________________________________ 
 
 

 
 
 

Le še nekaj tednov nas loči do največje 
prostovoljske akcije v zgodovini slovenske 

države. Nekaj podrobnosti o projektu sem vam 
predstavila že v prejšnji številki Novic, danes pa 
vam želim predstaviti, kako bo akcija potekala.  
 

Dobimo se 17. aprila, ob 9.uri. V Občini Tabor 
je določenih 5 zbirnih mest: 

- Dom krajanov Tabor, 
- gasilski dom Kapla-Pondor, 
- gasilski dom Ojstriška vas-Tabor, 
- gasilski dom Loke, 
- Zajčeva koča (»pri Šnep«). 

 

Na vseh zbirnih mestih vas bo pričakal vodja 
zbirne točke, razdelil rokavice in vreče ter za 
potrebe statistike naredil kratek popis udeleženih. 
Nato bomo prostovoljci usmerjeni na lokacije, ki 
jih bomo čistili v bližini določene zbirne točke. 
Okvirno naj bi se akcija zaključila okoli 14. ure, 
vendar je to odvisno od marljivosti prostovoljcev 
in količine odpadkov.  
 

Vse tiste prostovoljce, ki niste člani društev in bi 
želeli k akciji pristopiti individualno, vas zatorej 
lepo vabim, da se nam pridružite na eni izmed 
zbirnih točk ali pa pobrane smeti nato pripeljete 
na eno izmed zbirnih točk, od koder bodo vreče s 
smetmi na koncu odpeljane h glavnemu 
kontejnerju pri Domu krajanov. 
 

Predstavnike društev vabim, da rokavice in vreče 
za udeležence dvignete na Občini od ponedeljka, 
12. aprila naprej. 
 

Še enkrat bi pozvala vse tiste, ki so jim poznane 
lokacije divjih odlagališč oziroma točke na 
ozemlju naše občine, ki bi jih bilo potrebno 
očistiti, da to čim prej sporočite na telefon 03/705 
70 85 (Vid Poznič) ali elektronski naslov: 
vid.poznic@obcina-tabor.si . 
 

In še obvestilo za vse tiste, ki imate veselje do 
fotografije in fotografiranja. Vse do 24. aprila bo 
društvo Ekologi brez meja v okviru fotografskega 
natečaja OSVED! sprejemalo fotografije, 
povezane z vseslovensko akcijo čiščenja divjih 
odlagališč. Najboljši v vsaki kategoriji bodo 
prejeli praktične nagrade, izbrane fotografije pa 
bodo predstavljene tudi na razstavi. Torej, če 
boste v času med 1. marcem in 17. aprilom 
naredili kakšno dobro fotografijo, na kateri se bo 
odražal duh čistilne akcije, ste lepo vabljeni, da le-
to delite s preostalo Slovenijo. Za vse dodatne 
informacije pa vas vabim, da obiščete uradno 
spletno stran Očistimo Slovenijo v enem dnevu: 
http://ocistimo.si . 

Upam, da se na tretjo soboto v aprilu zberemo v 
čim večjem številu ter tako pokažemo, da nam je, 
občanom Tabora, v tem hitrem toku življenja še 
mar za okolje in za lepšo Slovenijo.  
 

Maja Drča 
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Obljuba dela dolg 
 

Danes, 18. marca, dober mesec dni pred akcijo 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu, sva se s 
Hermino lotili pobiranja smeti od Kurnika do 
Ojstriške vasi. Ob 10.30 sva začeli polniti vsaka 
svojo vrečo: Hermina na levi, jaz po desni strani. 
Na pobiranje sva se odpravile s cizo, ki je nisem 
imela v rokah že vse od otroških let. Prišla pa 
nama je presneto prav, saj so vreče do kozolca 
postale že pošteno težke.  
 

Mimogrede, temu kozolcu bi jaz zelo rada rešila 
˝življenje˝. Saj sploh ne vem, čigav je, ga pa že kar 
nekaj let opazujem, kako se hitro stara in nagiba. 
Res škoda, da se bo naposled sesedel vase, pa je na 
tako lepem kraju in takšno obliko tudi še malo kje 
vidiš. Res bi bilo škoda, da bi ostal spomin nanj 
samo na sliki Vida Hanžiča.  
 

No, vreče so bile že pošteno polne, ko sva končali 
s pobiranjem. Si predstavljate, da sva se na tako 
kratki razdalji zamudili cele tri četrt ure. Na 
dvorišču pri Hermini je vsaka preštela svoje vreče 
in rezultat: v moji vreči se je znašlo 33 pločevink, 
3 plastenke in 12 steklenic. Hermina pa je nabrala 
50 pločevink, 4 plastenke in 14 steklenic. Poleg 
tega sva pobrali 19 cigaretnih škatel in več kot 6 kg 
ostalih smeti. 
 

In končna ugotovitev? Naši občani gredo že od 
doma hudo žejni. Sklepam, da se začno kar med 
vožnjo odžejevati že pri zadnji hiši v Ojstriški vasi. 
Doma pa že nergajo sitne žene ali pa skrbne mame. 
Rezervna pijača pa čaka v avtu. Ko se odžejaš, je 
pač najlažje odpreti okno in se znebiti prazne 
embalaže. Tebe to niti najmanj ne moti, pobirali jo 
bodo pač drugi ˝butci˝, ki skrbe za čisto naravo. 
Torej, številke so povedale svoje. Moj ˝firbec˝ je 
potolažen. Prebrala sem samo nekaj etiket na 
steklenicah: vodka, dolenjski sadjevec, cviček, 
viski. Alkohol torej - najslabši voznikov sopotnik. 
Ob tem premišljevanju pa me je na koncu zvilo in 
pošteno stisnilo pri srcu. Na začetku te akcije se 
sploh nisem poglabljala v ta problem in sem jo 
vzela bolj za hec. V resnici pa je ta ˝žeja˝ zelo 
resen problem.  
Ali nam ga bo uspelo rešiti? 

            Roža 

________________________________ 
Zanimivi dogodek leta 1968 

 
Hodil sem v Srednjo tekstilno šolo v Kranju in tam 
se je poleg učenja marsikaj dogajalo. Nekateri so 
se učili, nekateri so spali, nekateri - kot jaz, pa smo 

zapolnili prosti čas s športom. Igrali smo košarko, 
trenirali smo atletiko, kar mi je še najbolj ustrezalo. 
Rad sem tekel na dolge proge (od 5 do 7 km) in v 
1. letniku sem osvojil celo 2. mesto v malem 
maratonu okoli Zbiljskega jezera pri Medvodah 
(ogled pokala je v šoli TTŠ Kranj). Poklical me je 
profesor telovadbe, g. Hribar in me vprašal, če bi 
šel naslednjo soboto tekmovati na Nanos, vendar v 
trojkah! Zakaj pa ne? 
 

Imel sem dve sotekmovalki, ena je bila z 
Jezerskega, super smučarka, druga iz Radovljice, 
dobra plavalka. Kondicije je bilo dovolj! Z avtom 
nas je peljal pomočnik profesorja. Peljali smo se 
do Postojne, potem pa je avto – »crknil«! 
Adijo, Nanos!!! 

TKSm 
_________________________________________ 

 

Vse je za nekaj dobro 
 

V sredini marca nas je spet zasulo. Sneg je padal 
kot za stavo. Pokril in zasul je breg in dol, smeti in 
suho travo. Na bregu pod  Kršičevo gmajno so si 
srne izkopavale izpod snega borne grižljaje. Bilo 
jih je zanimivo opazovati v zgodnjem jutru.  
 

Čeprav smo zime že vsi po malem siti, je pa tudi 
sneg za nekaj dober, pokril je vse smeti in 
svinjarijo, ki jo odmetavamo ob cesti. Sedaj, ko je 
sonce stopilo sneg, se vidi vsa pisana navlaka ob 
potoku in cesti. Upam, da bo trava hitro zrasla in 
prerasla te »okraske«, če jih ne bomo pobrali. Pa 
tudi kadilci se naj zamislijo, kje odmetavajo svoje 
tako potrebne okraske. 
 

                             Hermina  Zorenč  
_____________________________________________ 
Čutim te, 
pa čeprav si daleč, 
še vedno vonjam duh tvojih las… 
 

Gledam te z 
zaprtimi očmi… 
Vidim tvoj mezinec 
leve roke… 
Vidim vsak tvoj koder las, 
ko prihajaš na obalo! 
 

Vem in veš,  
da nisva za skupaj! 
Veš in vem,  
da kar je bilo, je pač - bilo! 
Čutim te še vedno 
ob sebi… 
 

Bodi zdrava!!! 
TKSm 
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NI DEBATE, KAM DATI ODPADNE APARATE 

 
ZBIRALNA AKCIJA  

ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME 
 

 

 

 

v sodelovanju s podjetjem Zeos, d.o.o.      
KAJ SE ZBIRA? 

• VELIKI GOSPODINJSKI APARATI (hladilniki, zamrzovalne omare in skrinje, štedilniki, pomivalni stroji, 
sušilni stroji, pečice, …) 

• MALI GOSPODINJSKI APARATI (sesalniki, el. metle, el. orodje, tiskalniki, računalniki, mikserji, 
računalniki, radio aparati,… 

• DROBNI APARATI (telefoni, GSM, el.igrače, MP3, brivniki, feni,…) 
• TV IN MONITORJI (TV aparati in računalniški monitorji) 
• SIJALKE (varčne in fluoroscentne) 
• ODPADNE BATERIJE 

KDAJ? - vsak dan od 29. 3. do 2. 4. in 6. 4. 2010 

- od 7.30 do 8.15 in 13.00 do 19.00 

KJE? Na podružnični šoli Tabor. 

________________________________________________ 
 

ZBIRANJE PAPIRJA 
 

KAJ SE ZBIRA? Papir, knjige, revije. NE KARTONA!  

KDAJ? Vsak dan med 7.30 in 19. uro, od 24. 3. 2010 naprej.  

            Predvidoma do 17. 4. 2010.  
 

 
 

 
 

 
 

____________________________________________________________________ 

OSNOVNA ŠOLA VRANSKO – TABOR 
OE VRTEC TABOR 

 

VAS OBVEŠČA,  
DA JE ŠE NEKAJ PROSTIH MEST ZA SPREJEM OTROKA 

ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011! 
 

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin, ste k vpisu vabljeni tudi tisti otroci, ki se nam 
imate namen pridružiti med šol. letom 2010/11!  

 

VESELIMO SE VAŠEGA SREČANJA! 
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Zlom 
 

V nedeljo, 7. 3. 2010, smo se smučali na smučišču 
Peca v Avstriji. Tam smo preživeli lep dopoldan, 
uživali smo na belih strminah vse do  okrog enajste 
ure, ko se je zgodilo…. 
 

Stala sem na prelomnici ob smučišču, kjer sem 
vedno počakala starše. Vame se je zaletel smučar, 
ki je padel in se ni mogel ustaviti. Zbilo me čez 
njega in sem si poškodovala roko. Takoj pa nesreči 
nisem čutila resnosti poškodbe, tako da sem se še 
sama peljala do izteka smučišča. Starša sta menila 
drugače. 
 

Smučanja je bilo konec. Na smučišču ni bilo 
zdravnika, zato smo morali v bolnico v Slovenj 
Gradec. Na rentgenskih slikah sem videla, da 
imam zlomljeno nadlahtnico. Roko so mi 
mobilizirali v mavec, ki ga bom morala nositi še 
štiri tedne. Na mavcu moram nositi utež, da se bo 
nadlahtnica pravilno zarasla. 
Upam, da bom hitro snela mavec in bo roka kmalu 
zdrava. 
Potem pa »športat« v zdaj že pomladno naravo! 
 

                                                    Tina  Ribič, 4. c 
                                                POŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Drugačen svet 
 

Dnevi so drugačni – svet je drugačen. 
Okoli nas se vse spreminja. 
Vsi nekam hitimo in drvimo, 
vse manj je časa. 
 

Svet se spreminja, 
nam kaže »zobe« in »grd obraz« 
ter vse večji je »mraz«  
in mrzel je tudi naš obraz. 
 

Ta svet naš  
pošilja nam vse bolj grd izraz 
in z njim ujme, 
poplave in snežne viharje. 
 

Uh, kako krut 
je ta naš ljubi planet, 
treba bo zanj 
bolje skrbet! 
 

                                  Jakob Kovačič, 4. c 
POŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Zopet  srečen 
 

Pred dvema letoma sem imel kuža z imenom Piko. 
Veliko sva bila skupaj, se igrala in tekala. 
 

Nekega dne sem z atijem in Pikom odšel v gozd 
nabirat gobe. Iznenada je pritekel velik črn pes. 
Skočil je proti Piku, ga zgrabil za zadnjo tačko in 
mu jo hudo poškodoval. Zaradi izredno nevarne 

poškodbe je Piko žal poginil. Bil sem zelo 
žalosten.  
 

Čez nekaj časa smo dobili novega psa, ki mu je 
ime Medo. Ta pes je srednje velik, z dolgo dlako in 
vijoličnim jezikom. Srečen sem, ker je dovolj 
velik, da se lahko sam brani pred nevarnimi psi. 
 

  Luka Kreča, 4.c 
POŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Gore 
 

Predavanju o gorah smo taborski osnovnošolci 
prisluhnili v ponedeljek, 22. marca 2010. Veliko 
zanimivega in poučnega smo izvedeli od planinke 
– alpinistke Magde Šalamon. 
 

 
 

Ogledali smo si številne vrhove Kamniško-
Savinjskih Alp in Julijske Alpe z najvišjo goro v 
Sloveniji - Triglavom (2864 m) ter »prehodili« 
številne poti. Spoznali živalstvo in rastlinstvo 
gora ter njihovo zaščitenost pred uničevanjem 
pohodnikov. Ko smo si »nabrali kondicijo« po 
domačih - slovenskih gorah, so nas posnetki 
ponesli v Nepal na številne več tisočake in najvišjo 
goro sveta Mount Everest (8848 m). »Strmina 
vabi, privlači in preizkuša.« 
 

Ogledali smo si varno opremo: planinske čevlje, 
cepin in dereze ter na prepadnih poteh varovalne 
vrvi ter kline. Izvedeli, da je v gorah prijateljstvo 
in strpnost med planinci nekaj najpomembnejšega 
in najlepšega. »Mehkoba topline prijateljevega srca 
je več kot vreča zlata.« 
 

»V strmini preizkušenj boš našel ključ moči.« 
                                                                          

Darja Savinek, 
mentorica planincev na POŠ Tabor   
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Majhni kuharski mojstri pokazali 
velike skrivnosti 

 

Ker 8. marca praznujejo vse žene, matere in 
dekleta, je bila kuharska ekipa žensk PGD 
Ojstriška vas - Tabor 13. marca 2010 povabljena v 
gasilski dom v Ojstriško vas. Pričakovale smo 
kvečjemu kakšen hladni narezek, potem pa…  
Enkratno presenečenje nad velikimi mojstrovinami 
kuharskih mojstrov pod vodstvom Marka 
Semprimožnika.  
 

Pripravili so svečan meni: aperitiv: kozarec 
šampanjca z jagodo, za hladno predjed: tatarski 
biftek in popečenčki s surovim maslom v obliki 
vrtnice, za toplo predjed: jurčkova juha, za glavno 
jed: sesekljani zrezek na ojstrški način s skutinim 
cmokom, za poobedek: ananasovi ocvrtki po 
dunajsko in havajska rižota, za sladico: jogurtova 
strjenka z vročim prelivom iz gozdnih sadežev. 
 

Pogrinjke je strokovno pripravil Jernej Vranič, 
kuharsko ekipo so sestavljali: Marko  

 
Semprimožnik, Toni Gržina in Andi Baloh, za 
strežbo je bil zadolžen Slavi Gržina, naša marljiva 
pomivalca pa sta bila Janko Lukman, Drago Šmit 
in ostali predani gasilci. Ob koncu pojedine smo 
bila dekleta obdarjena z vrtnicami s strani našega 
predsednika Alojza Ribiča in poveljnika Draga 
Vraniča. Hvala za prijeten večer! 

 

  
 

Tatjana Kovče 

 
____________________________________________________________________________ 

 
Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu,  

ki bo 25. 4. 2010, ob 11. uri, organizira že  

6. tradicionalno prireditev »MLADI TALENTI«. 
 

Vabimo vse mlade talente, 
 ki radi pojejo, plešejo, igrajo in na sploh nastopajo. 

 

    Kdo vse se lahko prijavi? 

 

1) mladi pevci, ki se bo prijavili s skladbo domačega ali tujega avtorja (v prijavi 
navedite ime in priimek, naslov, tel.št., starost, naslov pesmi in izvajalca skladbe) 

 

2) mlade glasbeniki, ki se bodo predstavil s svojim glasbenim instrumentom (v 
prijavi navedite ime in priimek, naslov, tel.št., starost, instrument, naslov in avtorja 
skladbe) 

 

3) mladi plesalci, 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) 

 

4) ostali mladi talenti – humoristi, žonglerji in ostali, ki nam lahko predstavijo kaj 
zanimivega 
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Le pogumno. Izpolni priloženo prijavnico in se prijavi. Pokaži kaj znaš! 
 

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 prijav: 19. 4. 2010 

 
Lepo vas pozdravljamo člani in članice Pevskega društva Tabor 

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

 
PRIJAVNICA ZA 

                     MLADE TALENTE - TABOR 2010 
 

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, ŽONGLERJI, …) 
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 19. aprila 2010, po elektronski pošti ali po navadni pošti na zgoraj napisani naslov  
s pripisom »za Mlade talente - Tabor 2010«. 
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Glasbeno obvestilo 
Letos bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal že šestnajsti najpomembnejši festival narodno 

zabavne glasbe Slovenska polka in valček 2010. 
Že drugo leto zapored smo se nanj izmed 76 prijavljenih skladb uvrstili Taborčani!!! 

 Skupina Zakapane je komisijo prepričala  z valčkom Pridi nazaj.  
Nastopili bodo pod zaporedno številko 13. 

ZATOREJ,  
spoštovani ljubitelji narodno zabavne glasbe, 

vljudno vabljeni k ogledu najpomembnejšega narodno zabavnega festivala Slovenska polka in valček 2010, 
9. aprila 2010, ob 20. uri, z neposrednim prenosom na SLO1. 

Vabljeni k ogledu in glasovanju! 
S skupnimi močmi dokažimo, da je lahko tudi trinajstica srečna številka. 

 

Za vse tiste, ki bi si prireditev želeli ogledati  živo,  
so na spletni strani: www.mojekarte.si, na voljo vstopnice. 

 

KUD Zaka' pa ne 

 
Vabilo 

 
 

Vljudno vas vabim, da se v torek, 20. aprila 
2010, ob 19. uri v prostorih Občine Tabor, 
udeležite predstavitve podjetja Concorde PS, d.o.o. 

in podjetja Elementum, d.o.o. 
 
 

Tema predstavitve: 
 
 

- POKOJNINSKI SISTEM DANES IN 
PREDLAGANE SPREMEMBE, 

bo predaval direktor podjetja Concorde PS d.o.o., 
gospod Miha Berkopec. 

 
 
 

- ZAKAJ JE DOBRO IMETI DEL 
PREMOŽENJA V PLEMENITIH KOVINAH, 
bo predaval direktor podjetja Elementum d.o.o., 

gospod Peter Slapšak. 
 
 
 

V sklopu predstavitve obeh podjetij vam bomo 
prikazali, kako si lahko že danes zagotovite od 
predvidenih zakonskih sprememb neodvisno in 
primerno pokojnino in zakaj je dobro imeti del 
premoženja v plemenitih kovinah. 
 

Zaradi učinkovite organizacije dogodka vas 
prosim, da Vašo udeležbo potrdite  
na telefon: 031 705 469, ali na e-mail: 
marjeta.rak.premozenjsko@siol.net 

                                           

Lep pozdrav! 
 

 PREMOŽENJSKO SVETOVANJE 
Marjeta Rak, s.p. 

Tabor 12d, 3304 Tabor 

 
 
 

Občinska knjižnica Tabor vabi 
 
 

26. marec, ob 9. uri – potopisno predavanje za 
otroke »Ni zime za Eskime« 
30. marec, ob 17. uri  - velikonočna ustvarjalna 
delavnica 
13. april, ob 18. uri – potopisno predavanje 
Andreje Rustja »Življenje med Amiši« 
20. april, ob 18. uri – pravljična urica 
 
KNJIŽNE NOVOSTI V NAŠI KNJIŽNICI 
 

Knjige za otroke in mladino 
Kokalj, Tatjana - Miška in kamenček-zgodbica o 
sprejemanju drugačnih. 
Kokalj, Tatjana – Zajec in rogljiček- zgodbica o 
pomenu in spoštovanju kruha. 
Kraljič, Helena – Osel gre samo enkrat na led - 
avtorica skozi usta različnih živali pojasnjuje vse 
najbolj znane ljudske pregovore. 
McKain, Kelly – Stilski izziv – zabavne izpovedi 
Lucy Jessice Hartley, ki bo vsak trenutek postala 
najstnica. 
Stevenson, Robin – »Ne brez boja« iz zbirke 
»iziberi«, knjig, ki se dotikajo stisk najstnikov. 
Carrere, Brigitte – S kuhalnico okoli sveta – kaj ko 
bi se podal na potovanje s kuhalnico v roki? V 64 
receptih boš spoznal tradicionalne jedi s petih 
celin, npr. vietnamsko juho, piščanca s kokosom, 
sirove tortilje, oreški pekan…njam!. 
Čisto kratka zgodovina skoraj vsega – svetovna 
uspešnica v posebni izdaji za mlade bralce. 
 

Knjige za odrasle 
Wodehouse, Pelham Grenville – Le tako naprej, 
Jeeves – duhovite prigode dobrosrčnega gentlmana 
in njegovega premetenega strežaja Jeevesa. 
Galimberti, Umberto – Grozljivi gost: nihilizem in 
mladi – analiza današnje mladine in vseh pojavov, 
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ki jih povezujemo z njo; predvsem nihilizma, 
razvrednotenja vrednot, čustvene nepismenosti, 
brezbrižnosti, drog, depresije in nevroz. Ni samo 
knjiga o mladih, ampak tudi napoved, kakšen bo 
svet v bližnji prihodnosti. 

Valentina Smej Novak in Luka Novak – Ljubezen 
skozi želodec – igrivo in duhovito napisana 
kuharska knjiga z izvirnimi recepti znanega para 
Novak. 
 

… in še mnogo drugih! 
Renata Novak 

Strelsko tekmovanje 
 

V Radovljici na Gorenjskem, natančneje v 
Hašnjah,  je potekalo 6. marca 2010 prvo strelsko 
tekmovanje v ligi EMONA - 2010. Tekmovalo se 
je z malokalibrsko puško ter pištolo in revolverjem 
velikega kalibra. 
 

Skupaj je bilo tekmovalcev nekaj nad 50 iz vse 
Slovenije. Tega tekmovanja so se udeležili tudi 
trije Savinjčani, in sicer Vasja Hanžič iz Ojstriške 
vasi, njegov brat Inko Hanžič iz Prebolda, ter Igor 
Verdev iz Andraža nad Polzelo. Na tihem so si 
želeli, da bi lahko dobili tudi kakšno kolajno ali pa 
vsaj dobro uvrstitev med prvih 10.  
Ob zaključku tekmovanja pa so bili naši trije strelci 
sami presenečeni, saj so od skupno dvanajstih 
kolajn sami osvojili sedem kolajn. Vasja je dobil 
dve srebrni, Inko srebrno in bronasto, Igor Verdev 
pa vse tri po vrsti: zlato, srebrno in bronasto.  

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

Podpis gasilske pogodbe v Taboru 

Na občini Tabor so v torek, 16. 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 
podpredsednik PGD Kapla – Pondor Janko Drča.  
Poleg njih pa je temu dogodku prisostvoval in tudi 
dodal svoj govorni prispevek še poveljnik GZ 
Žalec Franci Rančigaj. 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 39.995.90 
evrov, s tem da jih 3.080,00 evrov dobi Gasilska 
zveza Slovenije. 
 

Na srečanju je župan pozdravil predstavnika GZ 
Žalec ter vsa gasilska društva in se jim zahvalil za 
pretekla dela in z veseljem poudaril, da so v vseh 
teh letih vedno uspeli realizirali zastavljene naloge. 
 

Tatjana Kovče 

 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
vabi 

v ponedeljek, 5. aprila 2010, na 
TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD V MARIJA REKO. 

 

Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in Kisovarjeve domačije, mimo cerkvice sv. Miklavža do 
Doma pod Reško planino. Vračali se bomo po isti poti. Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse 

generacije. 
 

Odhod je ob 9. uri izpred KZ Savinjska dolina.   
Vabljeni! 
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Mateja poznam že vrsto let. Skupaj sva nastopila na mnogih dobrodelnih koncertih. 
 Nikoli ni iskal izgovorov, kadar je šlo za pomoč ljudem, ki so bili v stiski. 

 Decembra pa se je zgodilo njemu. Kdo bi si mislil… 
 Bil je izkušen deskar na snegu, previden in odgovoren s čelado na glavi. 
 Tistega decembrskega dne pa… Trenutek – en samcat trenutek – in padec. 

 Obrnil se je list v njegovem življenju. Poti nazaj ni več. Je le še pot v prihodnost… 
Drugačno, prilagojeno, a še vedno njegovo. 

Ker sem ga preko glasbe spoznala globlje, sem začutila poslanstvo, da se zberemo prijatelji in 
na glasbeni večer povabimo vse, ki Vam je mar za Matejevo usodo, usodo sočloveka. 

 
Alenka Lesjak 

 
 

D O B R O D E L N I  K O N C E R T 
 

Z GLASBO ZA MATEJA, 
člana skupine Zaka˝ pa ne 

 
kdaj:   11. aprila 2010, ob 18. uri 

kje:   v Domu krajanov na Gomilskem 
 
Glasbenemu prijatelju bodo z veseljem pomagali: 
Modrijani, Spev, Zaka˝pa ne, Marijan Novina, Alenka s prijatelji, Polka punce, 
Krajcarji in Irena Vrčkovnik. Koncert bo povezoval Slavko Podboj. 
 

Pravi prijatelj je, kdor ugane, kdaj ga potrebujemo. Prijatelj je tisti, ki vedno občuti, 
kdaj nam je potreben. Vzemite si torej čas zase in za sočloveka, ter s skupnimi močmi 
pomagajmo prijatelju v stiski, kajti nikoli v življenju ne vemo, kdaj bomo mi 
potrebovali nekoga. 

 

Predprodaja vstopnic:  
Frizerstvo Lucija Blatnik, s.p.,Gomilsko, lokal Zaka' pa ne – Tabor,  
Alenka (041-727-124), Metka (040-727-124), vstopnice bodo na razpolago tudi na dan koncerta.  
Cena vstopnice je 10 €.  

Vabljeni! 

 
ZDRUŽENJE BORCEV  

ZA VREDNOTE NOB Žalec,  
Krajevna organizacija Tabor  

 

vabi 
na pohod in tovariško srečanje  

pri domačiji Zgornji Krvavičnik (Kuder) 
  

v nedeljo, 18. aprila 2010.  
                                             Odhod izpred šole Loke ob 8:30. 

 

Začetek krajšega kulturnega programa s slavnostnim razvitjem 
novega prapora je ob 11. uri.  

 

Za vse prisotne bo pripravljen tudi pravi partizanski golaž. 
 

Vljudno vabljeni pohodniki in vsi ostali občani! 
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CVETJE ZA POLETJE 2010 
 

Že tudi vi razmišljate, kako zasaditi korita, kaj je modno in kaj ne, 
kaj nam najbolj ustreza, kam po rastline, kako z njimi, 

če se sprašujete in ne veste odgovora vas vabim, da se mi pridružite na prijeten večer 
 

v sredo, 21. aprila 2010, ob 19.30 uri, v sejni sobi občine Tabor. 
 

Videli boste lahko nove rastline, ki so jih žlahtnitelji pridno pripravljali skozi zimo za naše vrtove. 
 

In seveda vas bom poskusil navdihniti skozi fotografije velikega evropskega sejma  
vrtnarstva in cvetličarstva iz Tullna, da si tudi sami ogledate kakšen takšen sejem. 

 

 
 

                                                                                 Vljudno vabljeni! 
Alen Kovačič 

 
 

                   KMEČKA TRŽNICA V TABORU, 
 

      se bo odvijala 
 

       v nedeljo, 25. aprila 2010, 
      od 8. ure dalje, 
     na parkirišču pred POŠ Tabor. 
 

                                                                                           Vabi vas 
                                                                             ČEBELARSKO DRUŠTVO TABOR 
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Program prireditev za občinski praznik 2010 
 
 

nedelja, 18. april, ob 11. uri 
pohod in tovariško srečanje pri domačiji zgornji Krvavičnik (Kuder)  

(odhod izpred šole Loke ob 8:30) 
kulturni program, razvitje prapora in partizanski golaž 

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

 

 
 

torek, 21. april, ob 19. uri 
- predavanje: Pokojninski sistem danes in predlagane spremembe 

predavatelj Miha Berkopec, direktor podjetja Concorde PS, d.o.o. 
- predavanje: Zakaj je dobro imeti del premoženja zaščitenega v plemenitih kovinah 

predavatelj Peter Slapšak, direktor podjetja Elementum, d.o.o. 
sejna soba Občine Tabor 

(Marjeta Rak, s.p., info: 031 705 469) 
 

 
 

sreda, 21. april, ob 19. uri 
odprtje razstave Likovne sekcije Mavrica  

sejna soba Občine Tabor 
ogled razstave v času uradnih ur občine in v nedeljo, 25. aprila od 9. do 15. ure 

(Likovna sekcija Mavrica, info; 051 357 214) 
 
 

sreda, 21. april, ob 19.30  
predavanje: Novosti  balkonskega cvetja in slikovni pregled velikega vrtnarskega sejma Tulln 2009 

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

 

 
 

četrtek, 22. april, ob 19. uri 
blagoslov obnovljene kapelice in blagoslov posajenega cepiča potomke najstarejše trte na svetu 

v bližini Doma krajanov 
  (Turistično društvo Tabor, info: 041 515 988) 

 

 
 

petek, 23. april, ob 19. uri 
slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj in slavnostnim podpisom pogodbe za 

gradnjo prizidka k podružnični osnovni šoli Tabor ter kulturni program  
Dom krajanov Tabor 

(Občina Tabor, info: 03 705 70 80) 
 

 
 

sobota, 24. april 
- ob 9. uri:  Jurijeva lovska strelska tekma 

Lovska koča 
(Lovska družina Tabor,  info: 031 524 111) 

 

- 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: tekma najmočnejših Slovencev – Martin Krpan 
parkirišče pred brunarico 

(ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 
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18. ŠENTJURSKI SEJEM 
NEDELJA, 25. april 

 
program 

- ob 8. uri: pričetek delovanja sejemskih stojnic in kmečke tržnice 
 

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

- ob 10. uri: PARADA: godba, konjeniki, hmeljske starešine, gasilci, društva Občine Tabor, oldtimerji 
(Občina Tabor, info: 03 705 70 80) 

 
- 10.30: svečano pripetje traka Občine Tabor na prapor Društva hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes  

- 10.45: otvoritev nove motorne brizgalne Rosenbauer, PGD Loke 
 

Dogajanje pod šotorom: 
 

- ob 11.00: Mladi talenti  
 (Pevsko društvo Tabor, info: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com) 

 
Uvod v zabavno popoldne s folkloristi z Vranskega in z Vaško godbo z Vrha nad Laškim. 

 

- od 13. do 22. ure: zabava z ansambli: Mladika, Navihani muzikanti, Čar, A je to, Bratov Avbreht, 
Robija Zupana, Zaka' pa ne, povezovalec in humorist Darko Žvižej 

(Gašper Jazbinšek, info: 040 642 309) 
 

Spremljevalne razstave v Domu krajanov: 
- prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet,  

- razstava radijsko vodenih letalskih modelov, Alojz Weichardt,  
- razstava ročnih del Vide Strožič. 

 
Organizacija in izvedba gostinske ponudbe: PGD Loke. 
 

Razstava malih živali pod kozolcem kmetije Lukman pri občini. 
 

                       
 
Od hrena, šunke, jajc, potic naj miza se šibi, 
z dobrotami naj vsak od nas veliko noč slavi! 
 

 
 

                                    Ob velikonočnih praznikih vam želimo 
                                                                veliko veselja, sreče in miru. 

 
             Župan in Občinska uprava 
 
 

 

 

 Z vsakim jutrom dobimo dragocen dar – novo jutro. Z zahvalo in z nasmehom stopimo vanj. Zaužijmo ga!           
(Suzana Lebar)  

 

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. 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. 
 


