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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE
 

Pozdravljamo vas v mesecu maju, mesecu 
ljubezni, ki nas je že začel razvajati s toplimi 
in sončnimi dnevi. 
 

V tej številki boste lahko prebrali:  
- javni razpis za dodelitev finančnih sredstev 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja, 
- novice iz občinske uprave, 
- vabilo vrtca na častitljivo obletnico, 
- spomine na staro šolo, 
- novosti v knjižnici, 
- srečanje z mlečno kraljico Slovenije in še 
kaj… 

 

 
                                      Tatjana

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Praznovati ali ne praznovati!? 
 

Jutro se začne s ptičjim petjem in preko celotnega 
dneva se prepletajo čudovite melodije glasov 
narave, dokler ne pade mrak, ko za trenutek 
nastopi popolna tišina. Vendar samo trenutek. Nato 
nastopi erupcija nočnih glasov ujed in srnjakov, ki 
naznanjajo svoj trenutek veselja nad življenjem. In 
to vse do jutra, ko se zaslišijo zopet nežnejše 
melodije. In tako dan za dnem….  
 

O tem so nam pripovedovali pevci našega 
Mešanega pevskega zbora na letošnjem letnem  

 
koncertu v Domu krajanov, kjer so nam to  
čudovito zgodbo pripovedovali s pesmijo v scenski 
postavitvi gozda po celotni dvorani. Čudovito in 
enkratno. In čemu toliko truda in priprav, če lahko 
preprosto prikorakaš odpoješ in odideš? Odgovor 
je v veselju in zavedanju, da se lahko skozi pesem 
veseliš svojega življenja in ne v obveznosti in 
naveličanosti, da nekaj moraš opraviti. In tega 
veselja nad življenjem je bilo v preteklem mesecu 
veliko izkazanega skozi praznovanje našega 
občinskega praznika, ki se je prepletal z mnogimi 
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prireditvami skozi celotni mesec maj. Še vedno 
odmeva veličastni dogodek slavnostne seje z 
otvoritvijo nove šole, ko je dvorana Doma 
krajanov pokala po vseh šivih, saj poznavalci 
trdijo, da toliko ljudi v tej dvorani še ni bilo. 
Čudovita scena prepolne dvorane, profesionalno 
zasnovan in izpeljan prireditveni program ter 
vrhunska zaključna gostinska ponudba, je v celoti 
delo domačih ljudi, čemur se niso mogli načuditi 
številni visoki gostje, ki so bili navdušeni nad 
prireditvijo in novo šolo. Pohvalo in zahvalo si 
zaslužijo vsi, ki so sodelovali v programu 
prireditve, od načrtovalke scenarija do najmlajših, 
ki so s plesom izkazovali veselje do nove šole. Ves 
čas občinskega praznovanja pa so se odvijale tudi 
ostale tradicionalne prireditve na športnem in 
pohodniškem področju, Alen je zopet razkrival 
skrivnosti cvetličnega življenja, likovniki in 
fotografi pa so predstavili svoj pogled na svet okoli 
sebe. Najtežjo preizkušnjo pa so prenesli loški 
gasilci, ki so se v varnem zavetju šotora uspešno 

uprli mokri Zofki s podporo mladih talentov ter 
vrsto odličnih glasbenikov. Žal tokrat te sreče niso 
imeli zunanji sejemski razstavljavci, vse razstave v 
zaprtih prostorih pa so bile tradicionalno dobro 
obiskane. Letošnji Šentjurski sejem je bil tokrat 
moker kot še nikoli, kar je lahko tudi dober znak za 
letino, saj velja rek, če Zofka ne zalije, suša 
pobere. 
 

In za konec se zopet vračam k naslovu. Praznovati, 
da ali ne? Tudi Hamlet se je vprašal: »Biti ali ne 
biti?« Retorično vprašanje, ki ima vnaprej znan 
odgovor. Kdor se ne veseli življenja, pač tega ne 
praznuje. Življenje pa je največji privilegij 
posameznika in naroda. Mi se tega zavedamo, tako 
kot ptice ob jutranji zarji ali srnjak, ko skozi 
drevesne krošnje prihaja mrak. 
 

Hvala vsem, ki ste sodelovali v tej zgodbi. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________

 

OBISKALA NAS JE 
 

 
 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčka:  
 

• 22. aprila se je v celjski porodnišnici rodila 2.950 g težaka in 49 cm velika deklica Veronika, 
staršema Natalii in Jožetu Šmitu iz Črnega Vrha. 

 

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 . 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN  

RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA  
V OBČINI TABOR ZA LETO 2011 

   
 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
1. Povabilo k oddaji ponudbe 
2. Besedilo javnega razpisa 
3. Prijavni obrazci skupaj z vzorcem pogodbe 
 

OPOZORILO: 
Prijavo na razpis, vzorec pogodbe in ostale obrazce mora podpisati prijavitelj – fizična oseba, če je prijavitelj fizična 
oseba; če pa je prijavitelj pravna oseba pa njen zastopnik (npr. direktor podjetja), kot to izhaja iz predložene registracije. 
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Navedene dokumente lahko podpiše tudi pooblaščena oseba, če jo za to pooblasti prijavitelj – fizična oseba oziroma 
zastopnik pravne osebe in če je pooblastilo priloženo prijavi. 
 

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi 
dokazili.  
Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Rok 
dopolnitve nepopolno predložene vloge je 15 dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku 
ne dopolni se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. 
 

ROK ZA ODDAJO RAZPISNE DOKUMETACIJE:  
do vključno 30. 6. 2011, oz. do porabe sredstev na posameznih postavkah,  najkasneje pa do 15. 10. 2011.  

 

SKUPNI OBSEG  SREDSTEV ZA DODELITEV: 25.000,00 €. 
 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe, za ukrepa 1. in  7. točke 
(Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006) do 31.05.2011, oziroma do porabe 
sredstev na posameznih postavkah, najkasneje pa do 15. 10. 2011 po pošti na naslov:  
OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 TABOR ali osebno v sprejemni pisarni Občine Tabor. 
 

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti z oznako ukrepa: 
 

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO                      
PROIZVODNJO« 
 

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU« 
 

Popolna vloga mora vsebovati: 
1. Izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep, ki je predmet prijave) 
2. Obvezne priloge, ki so navedene pri posameznem prijavnem obrazcu 
3. Vzorec pogodbe (podpisan), ki je priložen posameznemu prijavnemu obrazcu 
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je: 
Simon Jan, svetovalec, Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, telefon: 03/705 70 88,  
e-naslov: simon.jan@obcina.-tabor.si . 
 

2. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 
 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in  podeželja v Občini Tabor za 
programsko obdobje 2011-2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2011 Občinska 
uprava Občine Tabor objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN 

RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 
V OBČINI TABOR ZA LETO 2011 

 
I. IME OZ. NAZIV IN SEDEŽ NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 
 

Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za 
leto 2011 v Občini Tabor po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z  Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in 
Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: 
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Ukrep 1) 
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (Ukrep 7)  
 
III. UPRAVIČENCI  

 

Do sredstev so upravičeni: 
(1) za ukrepe iz 1. točke naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: 

• kmetijska gospodarstva - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih 
proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež na območju občine Tabor in so 
vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); 

(2) za ukrepe iz 2. točke za zagotavljanje tehnične podpore: 
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• registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja); 

• organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 
(v nadaljevanju: registrirani izvajalci). 

 
IV. NADZOR IN SANKCIJE 
 

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in 
kmetijstvo. 
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Tabor za programsko obdobje 2011-2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s 
pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem 
pravilniku za naslednji dve leti. 
 
V. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE UKREPE, UPRAVIČENI STROŠKI IN 
     POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
 

Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih 
sredstev: 
 

1. NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO - UKREP 1 
 

     Okvirna višina razpisanih sredstev je  22.000,00 € (PP 1102). 
 

Cilji ukrepa: 

• zmanjšanje proizvodnih stroškov, 
• izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, 
• izboljšanje kakovosti, 
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje 

živali, 
• boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). 

 

Predmet podpore: 
1.1Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: 

•naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc; 
•naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; 
•nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; 
•nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del 

celotne investicije; 
•nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo; 
•nakup in postavitev mrež proti toči. 

 

1.2Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: 
•naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; 
•naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih 

na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih; 
•naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe 

vode za najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, vključno z izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skladno z vso 
veljavno zakonodajo na tem področju. 

 

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo 
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. 
 

Pogoji za pridobitev sredstev: 
• vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, 
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, 
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega 

gospodarstva, 
• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija 

vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, 
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, 
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, 
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske 

pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za 
dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti 
najkasneje do zaključka investicije, 

• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin. 
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Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: 
• 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali  
• 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali 
•  4 ha pašnikov (GERK 1330) ali 
• 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 

1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali 
• 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali 
• 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali 
• 8 ha gozdov ali  
• 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali 
• 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). 

 

V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po 
GERK-ih. 
 

Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Tabor za programsko obdobje 2011-2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: 

- izdelan načrt izvedbe projekta  s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna 
strokovna institucija; 

- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; 
- pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo 

dovoljenja; 
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju 

prostora in varstvu okolja, 
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; 
- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; 
- kmetijsko gospodarstvo  mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega 

ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; 
- po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; 
- do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. 

 

Upravičenci: 
Nosilci kmetijskih gospodarstev. 
 

Omejitve: 
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, po tem ukrepu, že 
prejel javna sredstva RS ali sredstva EU.  
 

Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za: 

• davke, razne takse in režijske stroške, 
• stroške zavarovanja, 
• stroške za refinanciranje obresti, 
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, 
• investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč, 
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, 
• nakup enoletnih rastlin, 
• investicije v naložbe trgovine, 
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine, 
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in 
• nakup proizvodnih pravic. 
 

Višina sofinanciranja: 
• do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi; 
• do 40% upravičenih stroškov za ostala območja; 

 

Najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.  
 

Upravičeni stroški: 
• stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, 

električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);  
• stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);  
• stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov: (sofinanciranje 

obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni 
mogoče); 

• stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve sušilnic;   
• stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z  računalniško programsko opremo; 
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• stroški postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oz. prestrukturiranja obstoječih intenzivnih 
nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež 
proti toči, menjava drogov, sider in žičnih vrvi); 

• stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; 
• stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev  in pregraditev pašnika na pašne 

čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …); 
• stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo; 
• stroški izvedbe namakalne infrastrukture;  
• stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški 

študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …). 
 

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene 
in dobrega počutja živali.    
 

Dodatna merila za ocenjevanje: 
• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, 
• ali je investicija finančno upravičena, 
• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, 
• ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 
 

2. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU – UKREP 7 
      

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 € (PP 1102). 
 

Cilji ukrepa: 
• boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja. 

 

Predmet podpore: 
• stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in 

sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč. 
 

Pogoji za pridobitev sredstev: 
• finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije 

oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči; 
• pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju; 
• če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh 

oraganizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore; 
• upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom. 
• upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeželja v občini Tabor za programsko obdobje 2011-2013 in hkrati predložiti še dodatno 
dokumentacijo: 

- finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev, 
- pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja. 

 

Občina Tabor z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način 
izvedbe plačil. 
 

Upravičenci:  
• registrirani izvajalci, 
• društva in združenja. 
 

Omejitve:  
Podpore se ne dodelijo: 

• za že izvedene aktivnosti; 
• za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, 

redne pravne storitve ali oglaševanje; 
• za stroške svetovanja, ki so financirani v okviru javne svetovalne službe. 
 

Višina sofinanciranja: 
• pomoč lahko krije do 100 % stroškov;  
• pomoč se dodeli  v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 

proizvajalcem; 
Najvišji znesek dodeljene pomoči je do 500 € na program letno; 
 

Upravičeni stroški: 
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu  se pomoč dodeli 

za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, 
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije,...): 

- najem prostora,  



 7

- honorar izvajalcu,  
- oglaševanje,  
- gradiva za udeležence,  
- stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 

2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe: 
- honorarji  za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi 

operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje. 

3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter 
sodelovanje na njih: 

- stroški udeležbe, 
- potni stroški, 
- stroškov publikacij, 
- najemnine razstavnih prostorov, 
- simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 

4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali 
proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake 
možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve 
internetne strani). 

 

Dodatna merila za ocenjevanje: 
• ali je vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. 

 
VI. VSEBINA VLOGE 

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: 
• prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 

občini Tabor v letu 2011«, 
• obvezne priloge ki vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. 

Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, Sprejemna pisarna, od dneva objave javnega 
razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog.  

Javni razpis in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani http://www.obcina-tabor.si. 

 

VII. OBRAVNAVANJE VLOG 
 

Vloge bo obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in kmetijstvo, ki  lahko zmanjša 
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: 
− zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2011, 
− zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. 
 
 datum odpiranja vlog rok za prijavo rok za oddajo zahtevka 
1. 4. 7. 2011 30. 6. 2011 31. 10. 2011 
 
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba 
na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških za 
posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katero so sredstva namenjena. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 
 

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Odločitev župana je dokončna. 
 

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora 
vsebovati dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije, dokazila o plačilu) in poročilo o opravljenem delu. 
 

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi 
dokazili. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene se zavrže, neutemeljene pa zavrne. 
Rok dopolnitve nepopolno predložene vloge je 8 dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem 
roku ne dopolni se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. 
 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. 
 
VIII. ODPIRANJE VLOG 
 

Odpiranje vlog bo Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in kmetijstvo opravil 4. 7. 2011 in 
ni javno. 
 
IX. DODATNE INFORMACIJE 
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Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Tabor, kontaktna oseba: 
Simon Jan, svetovalec, Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, telefon: 03/705 70 88, e-naslov: simon.jan@obcina-
tabor.si.  
 

Številka: 33003/2011-1 
Datum:   18. 5. 2011 
 

Pripravil: 
Simon Jan, 
svetovalec, univ. dipl. inž. les. 
 

                                                                                                  Vilko Jazbinšek, 
                                                                                                  ž u p a n  

 

 

Obrazci se lahko dvignejo na Občini Tabor, kontaktna oseba Simon Jan in na spletni strani Občine Tabor:  
www.obcina-tabor.si. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Problematika financiranja letnega in 
zimskega vzdrževanja cest 

 
Podnaslovov tega članka bi lahko bilo veliko, gotovo bi 
bili primerni med drugimi tudi naslednji: 

- Kako s čedalje manjšimi sredstvi vzdrževati 
več kot 80 km občinskih cest? 

- Kako sanirati plazove in druge poškodbe na 
cestah po lanskoletnem neurju? 

- Kako priti do odpisa zemljišč za ceste, ki jih 
vsi uporabljamo? 

- Kako voditi investicije in zgraditi čim več 
asfalta? 

- Kako zagotoviti poceni in učinkovito zimsko 
službo? 

- Kje dobiti sredstva za prometno signalizacijo 
in kako nadomeščati poškodovano ali celo 
ukradeno in s tem zagotavljati prometno 
varnost, ki nam jo nalagajo zakoni? 

 

Teh alinej - vprašanj, ki sem jih nanizal, bi lahko bilo 
samo na cestnem programu še najmanj desetkrat toliko. 
Vsako vprašanje terja svoj odgovor. Najosnovnejši 
splošen odgovor je: v občinski blagajni je premalo 
sredstev, da bi se lahko zadovoljile vse potrebe. Za 
hitrejše reševanje te problematike bo potrebno najti 
druge načine. Žal smo že pozabili na čase, ko se je 
marsikatera cesta uredila s sredstvi in prostovoljnim 
delom občanov. Trenutno lahko na prste ene roke 
preštejemo tiste, ki sami, npr. s čiščenjem kanalov in 
krpanjem jam na makadamu, pripomorejo, da ni 
potrebno vsega plačati. Naj vas spomnim, da še vedno 
velja odlok o sofinanciranju cest, ki omogoča tistim 
občanom, ki želijo pospešiti obnovo ali asfaltiranje, do 
50-odstotno sofinanciranje iz proračuna. Tega se bo 
potrebno bolj posluževati, posebno če pogledamo 
kakršni časi se nam obetajo, saj se čedalje bolj zožujejo 
možnosti kandidiranja in pridobitev državnih ali EU 
sredstev. 
 

Kljub vsemu se trudimo, da pač s tistim kar imamo 
poskušamo, tako kot po lanskem neurju, vzpostaviti 
prevoznost, sanirati poškodbe in zagotavljati primerno 
redno in investicijsko vzdrževanje po načrtu razvojnih 
programov, ki so sestavni del sprejetega občinskega 
proračuna. 
 

Poseben problem predstavljajo neurejena zemljiško-
knjižna razmerja za vse vrste javne infrastrukture, 

posebej pa še to velja za ceste, ki v marsikaterem 
primeru niso geodetsko vrisane in vpisane v zemljiško 
knjigo. Verjetno je vsem razumljivo, da sredstev za 
odškodnine ni in jih tudi v bližnji prihodnosti ne more 
biti, ker jih ni dovolj niti za vzdrževanje.  
 

Pri načrtovanju investicij se bomo držali pravila, da bo 
na prednostni listi tista, kjer se bodo občani strinjali z 
brezplačnim odpisom ali podpisali služnost v korist 
Občine Tabor, ki bo vpisana v zemljiško knjigo. 
Urejanje lastništev javne infrastrukture je zelo 
pomembno. Žal so ti postopki dolgotrajni, jemljejo nam 
vse preveč časa in energije, velikokrat nas pa tudi 
zavirajo ali celo onemogočajo za kandidiranje na 
razpisih. Obstaja pa še zakonska možnost, namreč, da se 
vsa komunalna infrastruktura, zgrajena pred letom 1990, 
to pa je večina naših cest, vodnih rezervoarjev, 
vodovodov ipd., s posebnim upravnim postopkom, 
prenese v javno dobro. Na tem področju bo potrebno še 
marsikaj storiti. Če kdo razmišlja, da mu bo občina 
zgradila in potem še vzdrževala cesto, zraven bi pa rad 
imel še mastno odškodnino – potem lahko to »štacuno« 
kar zapremo. To enostavno ni izvedljivo ali pa mogoče 
je – vendar 10 let ne bo nobenega večjega vzdrževanja, 
kaj šele investicij. 
 

Zimska služba predstavlja za občino velik strošek. Kako 
pač ne, ko pa sta dve tretjini cest v hribovitem področju, 
kjer je zima mnogo hujša kot v dolini. No malce smo se 
na tem področju tudi razvadili; razumljivo je, da so v 
prednosti bolj prometne ceste, posebno še tiste, kjer se 
vozijo učenci v šolo, ni pa razumljivo, da se zažene vik 
in krik, če katera od cest ni takoj očiščena. Doslej smo 
kljub težavam, s požrtvovalnostjo in dobro 
organiziranostjo, rešili še vse probleme. Samo malo je 
potrebno počakati – tudi na avtocestah so zastoji, pa ne 
samo pozimi.  
 

Zelo slab je tudi odnos do posipnega materiala na 
deponijah. Z njim ravnamo razsipno, na koncu sezone 
pa pustimo ostanek peska povsem neurejen, velikokrat 
ob deponiji, da ga preraste grmovje in za naslednjo 
sezono ni več uporaben. Vse preveč je takšnih primerov, 
zato pozivam izvajalce zimske službe, da to uredijo. 
Tudi tako se bo prihranilo nekaj denarja. 
 

Cestna prometna signalizacija je posebno poglavje. 
Občina je v zvezi s cestami odgovorna za upravljanje, 
graditev, vzdrževanje, varstvo (zapore, polje 
preglednosti, postavitev prometne signalizacije..) in 
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nadzor. Za strokovno pomoč in podajanje predlogov 
varnega urejanja prometa in prometnih znakov, imamo 
ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Ta se trudi in daje predloge.  
 

Eden od predlogov njihove zadnje seje je bila ureditev 
prometa pri šoli in vrtcu (ki še ni dokončno realiziran) 
in tudi postavitev znakov za cono območja umirjanja 
prometa in omejitev hitrosti na cesti od pokopališča do 
deponije Lesjak na cesti Tabor – Gozdnica. Zamisel 
smo pred dnevi uresničili in postavili prometne znake. 
Vendar so ti že po tednu dni izginili!  
 

Takšen je odnos do stvari, ki jih neposredno ne plačamo 
iz svojega žepa. Verjetno omejitev ni toliko motila 
udeležencev v prometu, večja možnost je, da bo nekdo 
praznoval 30-letnico, pa rabijo povabljenci pač takšen 
znak. Slab, že oguljen štos, nas bo stal okoli 400 EUR. 
Primer smo prijavili policiji, ki se bo potrudila poiskati 
krivca. 
  

Pa tudi tistega v Kapli, ki so mu vsako leto tako všeč 
občinske zastave, da iz drogov sname vsaj dve. 

                  

Vid Poznič 
________________________________ 

 

Novorojenčki in prvošolčki  
pri županu 

 

V okviru tedna družine je župan Občine Tabor Vilko 
Jazbinšek pripravil tradicionalni sprejem za  družine 
novorojenčkov in družine otrok, ki bodo jeseni stopili v 
prvi razred  Osnovne šole Tabor.  
 

Ob tej priložnosti Občina Tabor po Odloku o enkratnem 
denarnem prispevku za novorojence in prvošolce POŠ 
Tabor (Ur. l. RS št. 74/2007) iz proračuna nameni 
enkratni denarni prispevek za prvega novorojenčka v 
višini 200,00 EUR, za naslednjega otroka pa še 50 
odstotkov več. Prvošolčki, ki so vpisani v POŠ Tabor 
bodo prejeli 150 evrov. Upravičenec do enkratnega 
denarnega prispevka je novorojenka ali prvošolec pod 

pogoji, da je eden od staršev državljan RS in ima stalno 
prebivališče v Občini Tabor. 
 

 
 

V zadnjem letu dni (od 15. aprila 2010 do 15. aprila 
2011) se je število novih prebivalcev povečalo za 18 
novorojenčkov, prag prvega razreda pa bo septembra 
prestopilo 10 najmlajših šolarjev. Sprejem so s 
kulturnim programom popestrili učenci 3. b-razreda 
POŠ Tabor pod vodstvom mentorice Manje Majcen in 
Marjete Terbovšek ter vrtca Tabor pod vodstvom 
Klavdije Konečnik. Predstavili so se z recitacijo, 
petjem, igro in plesom.   
 

 
 

Tatjana Kovče 
 

______________________________________________________________________________ 

 

Sladka skušnjava 
 
 

Ko iz gozda sem stopila,  
sem se vanje zaljubila, 
črne češnje so vabile 

in me osvojile. 
 

Žejo sem si potešila, 
da so dobre ugotovila. 
Želja se je stopnjevala,  
še več bi jih nabrala,  

sem si dejala. 
 

Prekršek sem storila,  
vendar češenj ne bom pozabila. 

Bog dal jih je za vse, 
ki si jih zažele. 

 

 
Sladke češnje so se svetile,  

tudi ptice so privabile. 
Vrh bil je že obran. 
Brez krivde so pele 

in v bližnji gozd odletele. 
 

Drugače prazne trebuščke bi imele,  
ne bi bile vesele  

in si pesmi žgolele. 
 

Zadosti jih je še ostalo, 
da mi kdo ne bo odtrgal glavo. 

 
Vanki 
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Naša nova šola 
 

Komaj leto je minilo, 
ko smo temeljni kamen položili, 
v jeseni se že v novo šolo selimo. 

 

Lep je ta dan, 
 ko pred nami stoji nov šolski hram. 

 

Za mnoge to sanje so, 
da prvič prag nove šole prestopijo. 

Srečni smo! 
Za nas sanje resničnost so, 

po dolgih letih zopet devetletko dobili smo. 
 

Na isti valovni dolžini smo, 
učenci in učitelji, 
tu znanje se deli, 

potrebujejo ga vsi, 
mali in veliki šolarji. 

 

Čez nekaj let bodo odrasli, 
sami v življenje se podali, 
ponosni na domači kraj, 

ki za njih nekoč bil je raj. 
 

Vanki 
_____________________________________________ 

 
Želja 

 

Želim si te,  
enkrat v soju zvezd! 
Ljubil bi te na mahu, 
jokal bi s tabo ob bolečini, 
a vendar bi vedel, da nisem -  pravi!  
 

Naj ti tvoja zvezda,  
ki ti življenje čuva, 
podarja varnost in lepoto 
vsega tvojega ustvarjanja! 
Naj vsak tvoj korak 
varuje tisti, ki te ljubi! 
 

Pozabi, misli name  
kakor bom moral tudi – jaz! 
Pozabi na vse besede, 
pozabi na vse trenutke z mano, 

pozabi na nagajiv nasmeh med nama! 
Pozabi me!!! 

TKSm 
_________________________________________ 
 

Življenje 
 

Veš, da sem tvoj! 
Veš, da z vsakim pogledom 
ne morem pozabiti najinih noči! 
 

Veš, da v srce sem kot kamen, 
veš, da vedno utripa žila, ki razbija - kamen! 
 

Umiri se in poglej! 
glej svojo dušo, 
včasih se-nasmej! 
 

Bodo dobra, kot sedaj, 
a vendar bodi ti !!  

TKSm 
_________________________________________ 

 
Padec 

 

Nekega lepega večera, bil je že mrak, odkorakam 
iz gostilne. Bilo je kar nekaj »špricarjev« in 
pogumno se podam proti domu. 
 

Videl sem luno, gledal sem zvezde, roke so bile 
globoko v žepih suknjiča. Zaradi vetra sem imel na 
glavi tudi kapo (pleša)! Korakam čedalje hitreje, da 
bi zmanjšal moč alkoholnih hlapov! Ko sem bil 
nasproti sosedove kmetije, me sosed pokliče, 
ozrem se k njemu na levo, stopim na kamen in 
cesta se približa obrazu. Bum, bum!!! Hvala bogu, 
da sem se udaril samo na glavo, če bi padel na 
koleno, bi ga razbil, glava je pa trda –ha, ha! 
 

Ves krvav po levi strani obraza, oči ne vidijo, 
soseda me umije in zaveže rane obraza, nato me 
sosed pospremi domov. Celi teden sem bil v 
postelji, da me ni nihče videl! 
 

Nauk: ne pij več kot zmoreš, boj se kamnov na 
cesti!! 
 

Vaš TKSm

Čebelarski  muzej 
 
Učenci 3. c in 4. b POŠ Tabor so se  v četrtek, 19. 
5. 2011, odpravili v Ojstriško vas v čebelarski 
muzej  čebelarja Antona Pepela iz leta 1907, kjer 
nam je ga. Mira Pepel predstavila čebelarske 
pripomočke ter povedala zanimivosti iz življenja 
čebel. 
 

V čebelarskem muzeju smo si z zanimanjem 
ogledali razstavljeno orodje za čebelarjenje ter 

zastavljali vprašanja, na katera nam je odgovarjala 
lastnica muzeja. Vabljeni na ogled! 
 

Sledila je degustacije štirih različnih vrst medu, 
odličnih okusov, tako da se nismo zedinili, kateri je 
boljši. Posladkali smo se tudi z domačimi 
medenjaki, nato pa prejeli še darilca, in sicer 
obeske iz voska.  
 

Med vračanjem  v šolo smo spoznavali travniško 
cvetje (kaduljo, zlatico, ivanjščico, zvončico, pasjo 
travo, njivsko grabljišče… ), kjer čebele delavke 
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nabirajo cvetni nektar, iz katerega naredijo 
zdravilni med. Bil je poučno-zanimiv zaključek 
EKO bralne značke ter EKO projekta. 
 

 
 

                           Marjeta Trbovšek, Darja Savinek 
_________________________________________ 
                                                     

Okrogla miza o šolstvu v Taboru 
 
Na okroglo mizo o šoli nekoč smo 13. 4. 2011  v 
POŠ Tabor povabili  g. Milana Verdelja, g. Branka 
Pepela, ga. Tatjano Kobale Kodary in  g. Vida 
Pozniča. 
 

V avli šole se je zbralo 77 učencev ter učitelji. 
Skozi zgodovino šolstva v Taboru, sem prisotne 
popeljala ob fotografijah stavb, v katerih so se 
šolali naši občani nekoč: po letu 1884 v 
gospodarskem poslopju gradu Ojstrica, v Lokah: 
okoli 1910 v Verdeljevi sušilnici in po 1913 v 
novo zgrajeni šoli - popolna OŠ ter v Taboru 
popolna osnovna šola do leta 1967 (zdajšnja 
trgovina Brglez), 1972  je bila zgrajena nova šola 
do 5. razreda (zdajšnji vrtec), nova šola leta 2005 
in najnovejši prizidek leta 2011, kjer bo s 1. 9. 
2011 ponovno popolna osnovna šola v Taboru. 
 

 
 

Nato sta učenki 4. b Rijana Đuranović in Viktorija 
Pucelj spraševali goste o šolski zgradbi, ki so jo 
obiskovali in o šolskih potrebščinah, predmetih, 
šolski prehrani, učiteljih in kaznih, načinu prihoda 
v šolo in domov, anekdotah ... Izvedeli smo veliko 
poučnega in zanimivega o pouku pred in med 
drugo svetovno vojno (g. Verdelj) ter po njej – v 

času socializma (ga. Kobale Khodary in g. Poznič) 
in o učiteljevanju (g. Pepel). 
 

»UČENCI, UČITE SE, KER JE ZNANJE ZELO 
POMEMBNO ZA ŽIVLJENJE!« je bil napotek 
gostov okrogle mize. 

                                          Darja Savinek  
(raziskovalna naloga OŠ v Taboru), 

Marija Drnolšek  
(raziskovalna naloga OŠ v Lokah) 

_________________________________________ 
 
Medgeneracijsko gibanje in druženje 
 
Ker vse bolj opažamo, da v naši družbi zaradi 
načina življenja, žal, vidno izginjajo vrednote 
medgeneracijskega sodelovanja kot temeljnega 
gradnika zdrave družbe, si prizadevamo, da bi 
medgeneracijsko povezanost ohranili.  
 

Zato smo se v soboto, 14.  5.  2011, v sodelovanju 
z vrtcem Tabor in PD Tabor, pridružili 
vseslovenski akciji »DAN DRUŽENJA IN 
GIBANJA VSEH GENERACIJ 2011«, katero 
organizator je ŠPORT ŠPAS Slovenije že četrto 
leto. 
 

Ob 9. uri smo se zbrali pred Podružnično šolo v 
Taboru. Za dobrodošlico je vsak pohodnik dobil 
vodo in jabolko. Pot nas je vodila proti Črnemu 
Vrhu do domačije Janka Šmita, kjer smo imeli prvi 
daljši počitek z malico. Ogledali smo si lovsko 
sobo in lepo urejeno okolico domačije. Na jasi smo 
opazovali tudi jelene. Kljub nekaj kapljicam dežja 
smo pot nadaljevali mimo Kovačiča, Namarja, 
nazaj do šole, kjer smo pod šotorom z gibalnimi 
igrami zaključili naše druženje. Pod strokovnim 
vodstvom gospe Marice Miklavc si je vsak 
pohodnik lahko izmeril tudi krvni tlak. 
 

Seveda pa ne gre druženja brez prigrizkov, ki so 
nam jih podarili naši sponzorji. Razglasili smo tudi 
NAJstarejšega in NAJmlajšega udeleženca 
prireditve, ter najštevilčnejšo družino. Teh je bilo 
več, saj so bile vse štiričlanske. 
 

 



 12

Glede na to, da smo se akciji pridružili prvič, se je 
pohoda udeležilo 66 pohodnikov, nekaj se nam jih 
je pridružilo še pri samem druženju na igrišču. 
Vsem, ki ste karkoli prispevali k organizaciji in 
izpeljavi prireditve se najlepše zahvaljujemo. 
 

Naslednje leto bo prireditev potekala 12. maja, 
zato ste že v naprej vabljeni, da se nam pridružite. 
Vendar pa ste vabljeni, da se podobnim 
aktivnostim pridružite večkrat v letu in tako 
prispevate nekaj za svoje zdravje, prav tako pa tudi 
za zdrav družbeni razvoj. 

 

Marija Drnolšek,  
koordinatorka akcije na POŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Anekdote učencev 
osnovne šole v Taboru do leta 1967 

(zdaj trgovina Brglez) 
 
Med drugo svetovno vojno je učiteljica zabičala 
usvojim učencem: »Ubogajte očeta in mamo. 
Bodite zavedni Slovenci. Upam, da se bomo še 
videli,« nato  je odšla v partizane.    

        Marija Metelan iz Tabora  
(1. razred leta 1938) 

 
V 4. razredu sem nagajal. Tovarišica me je 
poklicala pred tablo, me okregala, prijela za rame, 
me obrnila in s škornjem brcnila v zadnjico. To 
sem ji ob kasnejšem srečanju na morju tudi 
poočital. Ni ji bilo prijetno! Ampak nisem ji 
zameril. Pozabil pa tudi ne! 
 

Danes pa ne smejo učiteljice niti več povzdigniti 
glasu, kaj šele prijeti za kakšen sladek las! Kakšna 
ironija! Ubogi učitelji, saj bo že kmalu obratno kot 
je bilo včasih. 
 

                                     Branko Lesjak iz Miklavža 
(OŠ Tabor, 1. razred leta 1947) 

 
Ob šoli je rasla hruška, ki je segala do okna. Drzni 
učenci, ki so bili zaprti po pouku, so splezali na njo 
in se spustili po njej … ter tako ušli domov. 

                       Maksimiljan  Kovče iz Lok  
(OŠ Loke, 1. razred  leta 1947   

 
Starša sta mi kupila novo kolo, da se bom iz šole 
prej vrnila domov, a so mi sošolci nagajali … Jaz 
pa sem enkrat pograbila konjsko figo in jim jo 
vrgla! Potem pa sem imela mir.  

                                    Zvonka Rak iz Tabora 
 (OŠ Loke, 1. razred leta 1958) 

 
V 1. razredu smo imeli sošolko Jožico, ki je 
neprestano jokala. In da ne bi bila šolska klop 
preveč mokra, smo ji na pobudo učiteljice na 
šolsko klop postavili umivalnik za odtekanje solz.  
 

Za malico smo imeli kruh namazan s pašteto zelo 
poredkoma. V 7. razredu smo kruh s pašteto dobili 
na postni dan, na veliki petek. Vemo, da se takrat 
po krščanski veri ne sme jesti meso. Kljub 
socialističnim časom smo se učenci, večinoma 
Taborčani, uprli »provokaciji« tako, da je dežurni 
odnesel nedotaknjeno malico nazaj v šolsko 
kuhinjo. Naslednji dan je prišla v razred 
ravnateljica Jožica Dimec in rekla:  
»A to so tisti učenci, ki nimajo radi paštete?«   
Nič nismo odgovorili. Bili pa smo zelo ponosni, da 
smo se uprli »tovariškemu režimu«. 
 

Ena učiteljica je med šolsko uro sedela za 
katedrom, naenkrat odprla zvezek, iz njega utrgala 
dva lista, jih podržala v roki in rekla: »Hočeš, 
nočeš, moraš,« in odšla iz razreda. In kaj je to 
pomenilo? Šla je na WC, ki še niso bili na izplak in 
brez WC papirja. V stranišču je bil le kakšen 
časopisni list, pa še tega ni bilo vedno.  
                         

Tatjana Kobale Khodary iz Tabora   
(OŠ Tabor,  1. razred leta 1960) 

 
V 2. razredu je mooočnejši učenec skočil na zidano 
lončeno peč … in padel vanjo. Ker se je ustrašil, je 
pobegnil in ni hotel več hoditi v šolo. 
 

Zanimiv je bil šolski zvonec (ročni), ki ga je včasih 
kdo »potegnil«, da je zazvonil še pred koncem 
šolske ure. 
Na izlete smo hodili: »Do Šempetra s konjsko 
vprego, naprej z vlakom do Celja…« 
 

Po pouku smo se postavili v vrsto in pozdravili: 
»Za domovino s Titom naprej!« in odhiteli po 
klancu navzdol… 
 

Nekoč je nek učenec v 5. razredu (moral bi biti v 8. 
razredu) prišel v šolo kar brez torbe in knjig.  
Rekel je, da mu je torba zgorela. Kar sredi 
šolskega leta je lahko zaključil razred in osnovno 
šolanje. 

                                            Vid Poznič iz Kaple 
(OŠ Tabor, 1. razred leta 1961) 

 
Na veliki petek so nas silili jesti meso. 
Kdor ni znal poštevanke,  jih je dobil z  lesenim 
metrom. 

                                            Vida Slakan iz Tabora 
 ( OŠ Loke, 1. razred leta 1965) 

 
Proslave so bile popoldne.  Ko sem v 3. razredu šel 
na proslavo ob 17. uri, sem pri Žagari padel v 
Bolsko. Tekel sem domov, se hitro preoblekel, 
tekel spet v Tabor … in recitiral. 
 

                                        Janko Drča iz Kaple  
(1. razred leta 1965 v OŠ Tabor)  

 
Zbrala Darja Savinek 
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VABILO 

 
Vabimo Vas na slovesnost ob počastitvi 30. obletnice VRTCA TABOR  

in otvoritvi otroškega igrišča,  
ki bo v četrtek, 9. 6. 2011, ob 17.30, v Domu krajanov Tabor. 

 

Tudi Vi ste dodali košček v mozaik tridesetletnega dogajanja,  
zato vljudno vabljeni. 

                                                   
                                                 Osnovna šola Vransko – Tabor, 

                                                    OE vrtec Tabor 

                                  
 
 

 
 
 

 

TENIS KLUB TRŠCA OBVEŠČA, 
DA SE JE PRIČELA SEZONA 

TENISA. 
 

Informacije in rezervacije  
na tel. št. 041 970 535. 

 

Ker pa se pričenja tudi sezona piknikov 
sporočamo, da oddajamo v najem tudi piknik 

prostor. 
Vabljeni! 

________________________________ 
 

7. maj 2011 – dan najinih sanj 
 

To je bil dan, ko sva si obljubila večno zvestobo… 
  

Za kraj civilnega obreda sva izbrala ribnik v 
Miklavžu. Obred je poleg prisotne matičarke vodil 

župan gospod Vilko Jazbinšek, ki naju je s skrbno 
pripravljenim nagovorom pospremil na skupno 
življenjsko pot. Po civilnem obredu so nama najin 
dan polepšali še loški gasilci, ki so nama na poti z 
vodnimi curki ustvarili koridor, pod katerim smo 
se zapeljali.  
 

Pred Bogom pa sva si zvestobo obljubila v cerkvi 
Matere Božje na Lurdu nad Grižami. Poročno 
mašo je vodil g. Dani Jesenik s somaševanjem 
griškega župnika g. Jožeta Planinca. Pevke in 
pevci mladinskega cerkvenega pevskega zbora sv.  
Jurij pa so poskrbeli, da se je med mašo utrnila še 
kakšna dodatna solzica sreče… 
 

Vesela ohcet se je ob zvokih ansambla Spomini 
nadaljevala v celjskem gostišču Kmetec.  
 

Vsem zgoraj omenjenim se še enkrat iz srca 
zahvaljujeva. Posebna zahvala pa velja tudi 
staršem, pričama, sorodnikom ter prijateljem in 
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vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da je bil 
lep sobotni dan še bolj sončen.  

 

 
 

Tina in Gorazd Kovče 
_________________________________________ 

 

S knjigo v pomlad 
 

Knjižne novosti za otroke in mladino: 
 

FURLAN, Alja: Šivalnica besed - krajše zgodbice, 
v katerih ne odmevajo le rime, ampak tudi 
spomini. Sledijo daljše, napete zgodbe o strašnem 
požiralcu Inčiju, o Božičkovih težavah, in o tem, 
kako se prebivalci Strnjene vasi odpravijo »pomlad 
iskat«. Svetlo pisanje Alje Furlan dopolnjujejo 
ljubke ilustracije Daše Simčič.  
 

LINDGREN, Astrid: Že spet ta Emil -  Astrid 
Lindgren je v domišljijske zgodbe o nagajivem 
Emilu vpletla tudi resnične dogodke in resnično 
življenje iz otroštva svojega očeta, ki ji je zelo živo 
pripovedoval o starih časih, odnosih do ljudi, 
narave in živali. 
 

OUD, Pauline: Beti in Miha – zabavne knjižice za 
malčke, starejše od 12 mesecev. 
 

FRENCH, Vivian: Eva in Elvis – zgodba o 
prijateljstvu in medsebojnih odnosih. 
 
 

Za odrasle: 
KARMEL, Annabel: 100 najboljših prstolizov - 
100 okusnih jedi za hitro in enostavno pripravo, ki 
so primerne za malčke. 
KOZAR, Lojze: Materina ruta - ob stoletnici 
rojstva je spet izšla pri bralcih priljubljena povest 
izpod peresa prekmurskega duhovnika, pesnika, 
pisatelja in vsestranskega kulturnega delavca. 
Govori o ljudeh iz pisateljevega rojstnega okolja in 
njihovih zapletenih medsebojnih odnosih.  
 

ČUČEK, Filip: Slovenska zgodovina v 
preglednicah - izjemen pripomoček za hiter 
pregled zgodovinskega dogajanja po času in po 
področjih: politika, kultura, znanost in umetnost ter 
vsakdanje življenje. 

Renata Novak 
_________________________________________ 

 
Spoštovane volivke in volivci, 

občanke in občani Tabora! 
 

 
 
Verjamemo, da se je v tem obdobju nemogoče 
izogniti pogovoru o prihajajočih referendumih, 
zlasti referendumu o pokojninski reformi. 
 

Ta po mnenju velike večine trenutno v javnosti po 
nepotrebnem sproža največ polemik, pri čemer se 
vsi strinjamo, da le z njeno uveljavitvijo lahko 
zaustavimo realno padanje pokojnin, ki smo mu 
priča že od leta 2000 dalje. Na tak način vsem 
generacijam zagotovimo varno in aktivno starost 
ter zaščitimo solidarnost med upokojenci, delavci 
in mladimi. Novi Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, v obdobju naslednjih 15 
let s postopnim zviševanjem upokojitvene starosti 
in postopnim podaljševanjem delovne dobe 
zagotavlja zviševanje pokojnin, ki bodo bistveno 
višje, tudi do 19 odstotkov. Hkrati pa tistim, ki smo 
zaposleni na zdravju škodljivih delovnih mestih, 
omogoča boljše pogoje za upokojitev, vsem skupaj 
ohranja enake pogoje predčasnega upokojevanja in 
prinaša bonuse tistim, ki lahko in bomo delali dlje. 
Po mnenju naših članic in članov ter simpatizerjev, 
lahko le z ustreznim in pravičnim prilagajanjem 
pokojninske zakonodaje odgovorimo na staranje 
prebivalstva in nižjo rodnost ter se na ta način 
izognemo nadaljnjemu padanju pokojnin ter 
socialnih prispevkov ter zagotovimo dovolj visoke 
in pravične pokojnine za vse.  

 
Zato pojdimo v nedeljo, 5. junija 2011, na volišča 
in volimo ZA uveljavitev novega Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
 

Občinski odbor SD Tabor 
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Poletno sonce je že pokazalo svojo moč in marsikateri je že preživel lepe sončne dni 

na pikniku. Na pikniku pa ne sme manjkati dobre hrane. 
Zato vam na kmetiji Laznik po predhodnem naročilu pripravimo meso za žar. 

Če pa na pikniku raje kaj narežete, vam ponujamo suhomesnate izdelke. 
 

Kot pa je že v navadi vam odpiramo vrata 
v soboto, 4. 6. 2011, od 9. ure dalje. 

 

Na ta dan pa vam poleg zgoraj ponujenih dobrot ponujamo še: 
sveže svinjsko in goveje meso, domačo pašteto, žolco … 

 
 

Informacije in rezervacije: Adi, 041-543-396 
 

Vabljeni! 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Zahvala upravnega odbora  

PGD Loke 
 

Čeprav jo je Zofka v nedeljo, 15. 5. 2011, kar 
pošteno zagodla, saj je cel dan lilo kot iz škafa, 
nam je uspelo načrtovano prireditev speljati do 
konca. Sicer je bilo precej manj obiskovalcev, kot 
smo vajeni ostala leta. To pa ne pomeni, da je bilo 
tudi priprav in dela manj kot prejšnja leta.  
 

Ob 60. obletnici delovanja društva smo na 19. 
Šentjurskem sejmu razvili in blagoslovili nov 
društveni prapor. Radi bi se zahvalili pokrovitelju 
prireditve Občini Tabor, župniku gospodu Selčanu 
za opravljen blagoslov prapora, vsem donatorjem 
spominskih trakov in vsem darovalcem zlatih in 
srebrnih žebljičkov. Zahvaljujemo se tudi ostalim, 

ki so prispevali, kar je v njihovi moči. Seveda 
prireditve ne bi mogli izpeljati brez naših pridnih 
gasilskih članov, članic in mladine. 
 

Tudi njim se iskreno zahvaljujemo za pomoč pri 
postavljanju šotora, miz, delu na sam dan 
prireditve in v ponedeljek pri pospravljanju. 
Opazili smo, da nam je priskočilo na pomoč kar 
nekaj prostovoljcev, ki niso člani društva PGD 
Loke. Tudi tem iskrena hvala za pomoč. Hvala tudi 
gasilcem PGD Ojstriška vas-Tabor in PGD Kapla-
Pondor za pomoč pri opravljanju redarske službe.  
 

Zabava je trajala do poznih večernih ur, ko je tudi 
Zofka ugotovila, da nam ne more do živega in je 
nehalo deževati.  
 

Člani UO PGD Loke 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Mlečna kraljica Slovenije   

Mlečna kraljica Slovenije 2011 je postala Vesna 
Črepinšek, hči Marjana Žilnika.  
 

Njeno poslanstvo bomo pomagali udejanjati vsi 
Taborčani. Prav zaradi nje bomo potrošniki še bolj 
pozorni pri nakupu živil slovenskega izvora. 
 

Tatjana Kovče 
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Tovariško srečanje Združenja borcev 
za vrednote NOB Tabor in Trbovlje 

 

Letos mineva 70 let od ustanovitve Osvobodilne 
fronte v Ljubljani, 70 let od prve frontalne bitke na 
Čreti, hkrati pa tudi 70 let od prvega sestanka in 
ustanovitve odbora Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda v Taboru. Vsako leto se 27. 
aprila spominjamo štirih zim, številnih bitk, štirih 
let strahu, pomanjkanja, trpinčenj in negotovosti, 
mnogih smrti in ločitev, ki jih je naš narod preživel 
med leti 1941 in 1945. Druge poti, ki bi bila 
pravičnejša in pravilnejša kot upor, za naš narod 
takrat ni bilo. Dilema za ali proti je bila pred 
vsakim narodom in vsakim posameznikom. Čas pa 
je odločitev zanikal ali potrdil. Današnji pogled 
nazaj na čas, ko so Slovenijo razkosali tujci in nas 
že vnaprej obsodili na izginotje, je jasen: treba se 
je bilo upreti. 
 

Letos smo se člani in članice Združenja borcev za 
vrednote NOB Tabor zbrali na obrobju taborske 
občine. Skorajda na tromeji med Taborom, 
Trbovljami in Preboldom smo se poklonili 
spominu na skromne, zavedne in hrabre 
Pošebalove iz Miklavža. V sredo, 27. aprila, je 
zjutraj iz središča Tabora proti Šmiklavškim 
hribom krenila številčna četica pohodnikov, med 
katerimi je bilo več kot 20 mladih planincev iz 
taborske šole. Na poti so nas usmerjali priložnostni 
smerokazi in rdeči trakovi. Tovariškega srečanja so 
se v zelo velikem številu udeležili tudi naši 
prijatelji iz Revirjev – člani in članice Združenja 
borcev za vrednote NOB Trbovlje. Na domačiji 
Brečko, po domače Pošebal, so v kulturnem 
programu sodelovali zastavonoše s prapori, Teja 
Lobnikar, Reški slavčki in Maja Leskovšek. Vse 
navzoče je najprej pozdravil tovariš Tine 
Zakonjšek, edini še živeči član takratne uporne 
družine, ki se še vedno živo spominja krutih 
medvojnih let. Za njim je o nujnosti in razsežnosti 
upora proti okupatorju in svojih spominih 
spregovoril tovariš Ferdo Haler. Prav tako je 
predsednica Združenja borcev za vrednote NOB iz 
Trbovelj, tovarišica Mari Govejšek, v svojem 
govoru poudarila upor in njegov pomen v 
današnjem času. Predsednik Združenja borcev za 
vrednote NOB Žalec, tovariš Marjan Turičnik, pa 
je spregovoril o pomembnosti izkušnje upora in jo 
primerjal z današnjo pasivnostjo pri odločanju o 
pomembnih državnih zadevah. 
 

Združenje borcev za vrednote NOB Tabor je ob 
tem srečanju pripravilo zanimivo presenečenje: 
partizanski golaž smo postregli v skodelicah, 
izdelanih prav za to priložnost, ki so jo prisotni 
lahko odnesli domov. Za velikodušnost in 
gostoljubje se zahvaljujemo vsem Pošebalovim. 
Nad zelo številčno udeležbo na srečanju smo bili 
navdušeni vsi člani in članice taborskega 

Krajevnega odbora Združenja borcev za vrednote 
NOB. Poudarjamo, da smo ponosni na svojo 
medvojno zgodovino in jo s tovrstnimi 
prireditvami negujemo in ohranjamo. 
 

 
 

Tovariški pozdrav! 
 

Združenje borcev za vrednote NOB Žalec, 
Krajevni odbor Tabor 

_________________________________________ 
 
Tradicionalna salamijada v Miklavžu 
 
V petek, 29. aprila 2011, je Vaški odbor Miklavž 
organiziral VI. tradicionalno salamijado. Priprave 
so se začele že v sredo, ko so se sprejemali vzorci 
oziroma salame za ocenjevanje. Strokovna 
komisija za ocenjevanje salam se je zbrala v 
četrtek, 28. aprila, v sestavi: 
Janez Šumak – predsednik, 
Simon Strojanšek – član, 
Janko Juhart – član, 
Marko Semprimožnik – član. 
 

Rezalec salam je bil Karli Cizej, ki je tudi poskrbel 
za kroženje vzorcev. V ocenjevanje je bilo 
zaupanih 21 salam, prav vse pa so bile po mnenju 
komisije na višjem nivoju kot preteklo leto. V 
petek smo se zbrali v prijetnem naravnem okolju, 
na ribniku v Miklavžu, kjer je potekala razglasitev 
rezultatov in pokušnja salam. Vrstni red najbolje 
ocenjenih salam je bil sledeč: 
1. mesto: Franc Grobler, 
2. mesto: Silvo Lenko, 
3. mesto: Adi Laznik, 
4. mesto : Robi Blatnik, 
5. mesto: Vinko Goropevšek, 
6.mesto: Milko Kovče, 
7. mesto: Drago Matko, 
8. mesto: vsi ostali tekmovalci. 
 

Preostanek večera je minil ob pokušanju salam ter 
prijetnem druženju in vsi smo si bili enotni, da smo 
se zopet imeli lepo. Še enkrat hvala vsem, ki so 
omogočili izvedbo prireditve, vsem tekmovalcem 
pa iskrene čestitke z željo, da se drugo leto 
srečamo v še večjem številu. 

Danijela Zupanc, 
Za Vaški odbor Miklavž 
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Fotografska razstava v šoli 
 

Letos praznujemo deseto leto delovanja Likovne 
sekcije Mavrica, zato smo se njeni člani odločili v 
času občinskega praznika postaviti na ogled kar 
dve razstavi. 3. maja je bila odprta samostojna 
fotografska razstava Janka Lukmana v novih 
prostorih prizidka k osnovni šoli. 
 

 
 

Ob tem dogodku je nekaj besed spregovorila 
predsednica KD Ivan Cankar Tabor Inka 
Jazbinšek. Poudarila je, da ljudje gledamo svet 
okoli sebe le z očmi, fotograf pa mora gledati s 
srcem, kar dokazujejo razstavljene fotografije. 
Rudi Friškovec je spregovoril o zgodovini in 
razvoju fotoaparata in fotografije, župan Vilko 
Jazbinšek pa je razstavljavcu iskreno čestital z 
željo, da to delo nadaljuje. 
 

Dogodek so popestrili pevci Moškega zbora 
Pevskega društva Tabor in harmonikar Nejc 
Zupan. 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 
              
Pevsko društvo Tabor ohranja stara 

in navezuje nova prijateljstva 
 

Pred 40 leti so se prvič srečali pevci takratnega 
moškega zbora iz Tabora in člani zamejskega 
Slovenskega kulturnega društva Slovenec iz Boršta 
in Zabrežca pri Trstu. Prijateljstvo se je v 
desetletjih poglobilo in poleg pevcev povezalo tudi 
dramski skupini z obeh strani meje.  
 

 

Pevci z obeh strani meje in zborovodja Danijel Grbec 
 

6. maja 2011 je v dvorani Kulturnega doma v 
Taboru potekal kulturni večer, s katerim smo 
počastili 40-letno prijateljstvo in druženje. 
Nastopili smo pevci Moškega zbora KUD Ivan 

Cankar Tabor, Mešani pevski zbor Tabor, Mešani 
pevski zbor Slovenec-Slavec ter zamejska dramska 
skupina, med točkami programa pa smo se 
nasmejali anekdotam v obeh narečjih.  
 

Večer se je pozno v noč podaljšal ob kozarcu 
rujnega in krožniku dobrot ter zvokih ansambla 
Navihani muzikanti, obujanju spominov na minula 
srečanja in načrtih za prihodnost.  
 

21. maja 2011, na tradicionalnem letnem koncertu 
Pevskega društva Tabor, pa smo sklenili novo 
prijateljstvo. V goste smo povabili Moški pevski 
zbor iz Markovcev pri Ptuju. Tri generacije pevcev 
iz krajev ob Dravi, ki tradicijo petja v moškem 
zboru nadaljujejo že 43 let, so nam pomagale 
oblikovati večer, posvečen pomladi, naravi, 
ljubezni – in pesmi.  
 

 
 

Sredi čisto pravega gozda smo našim zvestim 
obiskovalcem za kratek čas s pesmijo poskusili 
pregnati vsakodnevne skrbi in jih spomniti, da jim 
včasih tudi čisto preproste stvari kot je sprehod po 
gozdu v čistem svežem jutru ob glasni spremljavi 
ptičjega petja lahko polepša cel dan. 
 

Pevsko društvo Tabor 
_________________________________________ 

 
Turnir v balinanju 

 
 

Po programu prireditev za občinski praznik je v 
soboto 7. maja 2011 na balinišču v Taboru potekal 
turnir v balinanju v organizaciji ŠD Partizan Tabor. 
Sodelovalo je pet ekip iz različnih društev v občini. 
Ekipo so sestavljali trije igralci. Pričetek turnirja z 
prijavo ekip je bil ob 15 uri. Tekmovanje je bilo 
vseskozi zanimivo, saj so bile vse ekipe zelo 
izenačene in je včasih o zmagi odločala igra z  
dodatnim obratom. Ekipe so bile po žrebanju 
razvrščene v dve skupini. Prvi in drugo uvrščeni iz 
vsake skupine so se uvrstili naprej ter igrali za 
uvrstitev od prvega do četrtega mesta. 
 

Končni vrstni red ekip na turnirju : 
1. ŠD PARTIZAN TABOR, 
2. EKSTREMISTI, 
3. PEVSKO DRUŠTVO TABOR , 
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4. PLANINSKO DRUŠTVO TABOR , 
5. DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR . 

Ob zaključku turnirja so prve tri ekipe prejele 
pokale v trajno last. Vsem igralcem se zahvaljujem 

za sodelovanje in upam, da se srečamo tudi 
naslednje leto! 
 

Janko  Zorenč,  
Sekcija za balinanje pri ŠD Partizan 

 

 
 
 

Utrinki s Šentjurskega sejma 
 
 

 
prejemniki občinskih priznanj 

 
otvoritev devetletne podružnične osnovne šole 

 
šola nekoč 

 
nova šola 

 
razvitje prapora PGD Loke 

 
pod šotorom 
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mladi talenti 

 

 
razstava Francija Parašuha 

 
likovna razstava 

 

 
razstava motorjev 

 

domači ponudniki domači ponudniki 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

KD Ivan Cankar Tabor 
 

 

VABIMO VAS NA 

  SLOVENSKO-ARABSKI 
KULTURNI VEČER 

v soboto, 11. junija 2011, ob 20. uri, 

v Domu krajanov Tabor. 

 

Sodelujejo:  

folklorna skupina z Vranskega, MePZ Tabor in arabske folklorne 
skupine v Sloveniji. 

Vljudno vabljeni. 
 

KD Ivan Cankar Tabor in 
Ali Khodary 
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KD Ivan Cankar Tabor 

in 

SAVINJSKI ROGISTI 

 

 

VABIJO 

v petek, 24. 6. 2011, ob 20. uri,  

v dvorano Doma krajanov Tabor, 

na koncert ob 30-letnici delovanja, 
 ki je posvečen 20-letnici samostojne države Slovenije. 

Sodelujejo:  

Rogisti ZLD Ptuj-Ormož, 

KUD  Pohorski rogisti-Hoče,  

Oktet »Peca« Mežica,  

Moški pevski zbor Ivan Cankar Tabor.  

 

Izkažite spoštovanje svoji državi z obiskom koncerta. 

 

                                                                                                    Vabljeni! 
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PRIREDITVE V JUNIJU 
 

četrtek, 9. junij, ob 17.30 
prireditev ob 30. letnici vrtca 

Dom krajanov Tabor 
(Vrtec Tabor, 03 705 21 82) 

 
sobota, 11. junij, ob 20. uri 

slovensko-arabski kulturni večer 
Dom krajanov Tabor 

(KD IC Tabor in Ali Khodary, 040 467 677) 

 
torek, 14. junij, ob 18. uri 

počitniška ustvarjalna delavnica 
Občinska knjižnica Tabor 

(Renata Novak, 03 703 20 92) 

 
petek, 24. junij, ob 20. uri 

koncert ob 30. letnici delovanja Savinjskih rogistov, 
posvečen 20. obletnici samostojne države Slovenije 

Dom krajanov Tabor 
(KD IC Tabor, Savinjski rogisti, 040 166 190) 

 
sobota, 25. junij, ob 10. uri 

kulturni program v počastitev dneva državnosti, 
pohod po Puntarski poti do Mežnarjeve domačije 

odhod ob 9. uri izpred KZ Tabor 
(Turistično društvo Tabor in Planinsko društvo Tabor, 041 515 988) 

 
sobota, 25. junij, ob 20. uri 

gasilska maša 
cerkev v Miklavžu 

(PGD Loke, 041 783 077) 

 
nedelja, 26. junij od 8. ure dalje 

kmečka tržnica 
na parkirišču župnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

        
NA DAN DRŽAVNOSTI, 

 KI JE NAJVEČJI PRAZNIK SLOVENSKE DRŽAVE,  
SPOMIN NA 25. JUNIJ LETA 1991,  

KO JE SLOVENIJA POSTALA NEODVISNA,  
ČESTITAMO VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE TABOR! 

 

župan, Občinski svet in Občinska uprava Občine Tabor 
 

 

 Če hočeš imeti znanje, vsak dan kaj dodaj. Če te mika postati moder, vsak dan kaj odvzemi. (Lao Ce) 
 

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. 


