
    1 

 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Zeleno zlato 

Ni samo zlato zlate barve. Vse kar nam vrednostno 

pomeni veliko, označujemo s kakovostnim 

pridevnikom - zlat, zlata,...! Tudi domovina in naše 

oţje bivalno okolje ima v zavesti večine Savinjčanov 

veliko vrednost. To našo Savinjsko dolino ţe od 

nekdaj povezujemo z zeleno barvo, ki jo izţareva  

hmelj v svojem najmočnejšem obdobju dozorevanja. 

Pravzaprav ne bom govoril o hmelju, ker sem na tem 

področju popoln laik, ţelim pa veličino hmelja 

poudariti pri odločitvi vseh spodnjesavinjskih občin, 

da pristopimo k skupni promociji turizma in izdelkov 

iz naše doline. Občine Spodnje Savinjske doline oz. 

njihovi posamični javni zavodi s področja turizma 

(ZKŠT) smo skupaj z Zbornico zasebnega 

gospodarstva Ţalec, ustanovili druţbo za promocijo 

turizma in izdelkov pod blagovno znamko ZELENO 

ZLATO. Ta ima nalogo povezati razdrobljenost 

turističnih zametkov po vsej dolini v skupno ponudbo 

Spodnje Savinjske doline pod prej omenjeno 

blagovno znamko. To praktično pomeni, da bi lahko 

vsakdo, posameznik, društvo, kmetija ali podjetje 

prodajal svojo storitev ali izdelke pod blagovno 

znamko ZELENO ZLATO, seveda pod predpisanimi 

pogoji, ki bodo določali pravila za pridobitev 

certifikata blagovne znamke ZELENO ZLATO. 

Morda se bodo hitro našli pesimisti, ki bodo ţe 

vnaprej »pokopali« ambicije razvoja povezanega 

turizma naše doline, vendar se ne sme zgoditi zgodba, 

ki smo jo ţe slišali. Ne moremo si tega privoščiti, 

kajti turizem naše doline je še vedno zelo šibak in 

posamični poskusi turističnih kmetij in ostala 

turistična ponudba bi moral biti svetal zgled vsem 

tistim, ki ţe vnaprej trdijo, da se pri nas ničesar ne 

izplača. Dovolj je ţe samo malce sprehoda po bliţnji 

in daljni okolici po Sloveniji, pa nam bo takoj jasno, 

kje je poloţaj naše doline v turizmu. Potrebne niso 

niti primerjave s tujino pa je jasno, da veliko o 

turizmu vedo naši sosedje na Konjiškem in  

Dravinjskem, na Kozjanskem, Dolenjskem, 

Primorskem... Čeprav slišimo veliko kritik na račun 

Blejcev, pa njihovi sosedje Bohinjci grizejo po 

kolenih, da bi privabili v svoje kraje čim več turistov. 

Ţal jim sicer peša zimski turizem zaradi neurejenih 

lastniških zadev pri smučarskih kapacitetah, poleti pa 

zagotovo povsem konkurirajo turistični ponudbi ob 

slovenskem primorju.  

 In kaj naj bi ponujala naša dolina, da bi turist zavil z 

avtoceste in se ustavil v naših krajih? Ja, o tem bo v 

naslednjih tednih in mesecih veliko govora. Veliko 

tega niti sami ne vemo, ker raje hodimo drugam kot 

raziskujemo domače kotičke. Verjemite, da je 

Savinjska dolina še neraziskani biser, ki ga lahko 

preprosto spoznate, če se malce povzpnete peš ali s 

kolesom na Zasavsko ali Dobroveljsko hribovje, 

vmes pa boste uzrli nešteto naravnih čudes in 

spoznali idilične kmetije, kjer vam postreţejo z  

domačo salamo in kruhom iz krušne peči, na koncu 

pa to zalijete s »toukovcem«, ki vam raztopi ves 

holesterol, ki ste ga prinesli iz doline. 

 Osebno ţelim, da se tokratna zgodba razvije v smeri, 

ki bo pomagala tudi turističnim ambicijam v naši 

občini, kajti delovna mesta bo potrebno odpirati 

doma pred domačim pragom, kar me ob trenutnih 

ambicioznih posameznikih navdihuje z optimizmom. 

 

 

Vilko Jazbinšek, ţupan 
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Projekti 2013 
 

 

Aktivnosti v mesecu  marcu 2013: 
 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1. Kanalizacija Ojstriška 

vas, II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška Slatina v obratovanju  

2. ČISTILNA NAPRAVA TABOR IPI, d.o.o., Rogaška Slatina v obratovanju, pred izdajo 

uporabnega dovoljenja 

 

Na izvedbo se pripravljajo: 
 

zap. št. 

 

vrsta projekta 

 

izvajalec 

 

stanje 

1.  Projektna dokumentacija za kanalizacijo Pondor - Kapla SAVINJA PROJEKT projekt v izdelavi 

usklajevanje na terenu- sluţnosti 

2. Projektna dokumentacija za komunalno ureditev  naselja 

Tabor jug 

RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

 

PGD izdelan 

3. Energetska sanacija Doma krajanov, vrtca in  

starega dela šole 

Občina Tabor podpis pogodbe za sofinan. 

z Minist. za infrastukturo in 

prostor 

4. Rekonstrukcija ceste LC 490202 

Loke-Ojstrica 

prijava na razpis Obnova in razvoj 

vasi Ukrep 322 

priprava na izvedbo 

5. Rekonstrukcija ceste JP 992392 

pri Ton' - Konjščica 

 priprava na izvedbo 

 

6. Kanalizacija Ojstriška vas, III. faza  obnovitev  projektne 

dokumentacije   

7.  Kanalizacija Tabor jug skupna prijava občin Spodnje 

savinjske doline 

podpis pogodbe z Minist. za za 

gospodarstvo razvoj in in 

tehnologijo 
 

Simon Jan in Vid Poznič 

______________________________________________________________________________________ 
 

ŠTORKLJA NAS od 21. januarja do 20. februarja  NI OBISKALA.  
 

V primeru, da se pojavi, vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z 

veseljem objavili v naslednji številki Novic, na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si. 

                                                                                                                                            Tatjana Kovče 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v 

Občini Tabor  (Ur.l. RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja  

 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor 

iz občinskega proračuna za leto 2013 
 

I. Splošna določila  
Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- da imajo sedeţ v Občini Tabor;  

- da so registrirani najmanj eno leto;  

- da je njihova dejavnost področje kulture;  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 

kulturnih dejavnosti, za katere so registrirani;  

- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu občanov;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.  

II. Izvajalci  
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Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz 

I. točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo predloţiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. 

točke.  

III. Vsebinska določila  
Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:  

1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedeţ v občini in sicer vokalno glasbena 

dejavnost, instrumentalno glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva.  

2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, avdio 

video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja).  

V. Končna določila  
1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Tabor oziroma na sedeţu občine.  

2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je 29. marec 

2013, do 12. ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI 

RAZPIS - KULTURA«.  

Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe 

sredstev.  

3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 74/07)  

4. Z izbranimi izvajalci bo ţupan sklenil dogovor o sofinanciranju. Okvirna višina sredstev v občinskem proračunu 

namenjenih za sofinanciranje ljubiteljske kulture znaša 6.786,00 EUR.  

5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.  

6. Dodatne informacije vam bomo posredovali v času uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: 03 705 70 88.  

 

Alenka Kreča Šmid  

____________________________________________________________________________________________ 

  

 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 12. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju 

letnega programa športa v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) 

objavlja  

 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v 

Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2013 

 
I. Splošna določila  
Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:  

- da imajo sedeţ ali podruţnico v Občini Tabor;  

- da so registrirani vsaj eno leto;  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 

športnih aktivnosti, za katere so registrirani;  

- da imajo organizirano redno dejavnost;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz članarine.  

II. Izvajalci  
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, 

kandidirajo izvajalci športnih programov, ki morajo predloţiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. 

Podatke podajo na obrazcih, ki jih dobijo na sedeţu občine.  

III. Vsebinska določila  
Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:  

a)šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:  

- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola,  

- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci;  

b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekreativne vadbe:  

- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in pohodništev;  

c) strokovno izpopolnjevanje:  

- sofinanciranje kotizacij,  

č) kakovostni in vrhunski športi:  

- sofinanciranje stroškov udeleţbe na tekmovanjih drţavnega in meddrţavnega nivoja;  

d) športne prireditve:  

- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve.  

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov 

športa je 2.050,00 EUR.  

V. Končna določila  



    4 

 

1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in obrazec vloge za vsebini pod 

točkama č in d je na voljo na spletni strani občine Tabor oziroma na sedeţu občine.  

2. Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za oddajo razpisne dokumentacije 29. marca 2013, do 12. ure. 

Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS – ŠPORT«.  

Za vsebini pod točkama č in d se bodo upoštevale vloge oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno se 

upoštevajo glede na datum prispelosti).  

3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 52/2008).  

5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.  

6. Dodatne informacije vam bo dane v času uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: 03 705 70 88.  

 
Alenka Kreča Šmid 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO »SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« 
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec 

 

objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije 
 

razpis za podelitev nagrad in priznanj 
 

INOVATOR LETA SSD 2012 
 

v kategorijah: 

 

PATENTI, 

IZBOLJŠAVE IZDELKOV, 

IZBOLJŠAVE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV. 

 

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe - avtorji, katerih inovacije so razvite na območju občin 

Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec.  
 

Prijave na razpis sprejema do 1. aprila 2013   

Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Ţalec. 

 

Prijava na razpis mora vsebovati: 

1.ime in priimek  ter naslov inovatorja, 

2.naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po kriterijih za ocenjevanje, 

3.slike, načrte in opis prijavljene inovacije, 

4.stopnjo realizacije inovacije. 
 

Prijavitelji oddajo prijavo v obliki kratke pisne vloge s podpisom avtorja in s priloţeno elektronsko 

verzijo kompletne prijave s podrobnim opisom inovacije v pdf formatu oz. formatu, ki ne dopušča 

spreminjanja vsebine prijave. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – 

RAZPIS INOVATOR LETA«.  

 

Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet Območnega razvojnega partnerstva 

Spodnje Savinjske doline, bo vloge obravnavala do najkasneje 19. aprila 2013. 

 

Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije  

»Inovator ORP SSD« 

 dobite na Razvojni agenciji Savinja,  

tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si  

 

 

       

 

           
 

        
 

 

http://www.ra-savinja.si/


    5 

 

 

Izrabljena, odsluţena in zapuščena 

vozila sodijo v ekološko predelavo 
  

Stare odsluţene avtomobile lahko kadarkoli med 

letom brez stroškov oddate podjetju Karbon, Čiste 

tehnologije, d.o.o., Velenje, ki je koncesionar za 

izvajanje gospodarske javne sluţbe ravnanja z 

izrabljenimi motornimi vozili na našem območju. 

Kontaktna oseba tega podjetja je g. Miha Zagoričnik: 

e-pošta: miha.zagoricnik@karbon.si (GSM: 051 668 

077). Kako naročite odvoz? Pokličete na podjetje ali 

napišete elektronsko sporočilo, se dogovorite za čas 

in kraj odvoza in na koncu dobite potrdilo, da bo 

odsluţeni avto ekološko razgrajen. 
 

Trenutno na občinski upravi nimamo nobene 

informacije o morebitnih zapuščenih avtomobilih, ki 

bi jim nevestneţi pustili v kakšnem skritem kotičku v 

naravi. V kolikor občani to zaznate, nam takoj javite. 

Verjetno ni potrebno posebej naglašati, da je 

odlaganje odpadkov (tudi odsluţeni avtomobili sodijo 

mednje) na mestih, ki niso za to določena, zakonsko  

prepovedano in kaznivo. Kršitelj bo za takšno 

dejanje kaznovan z globo, prav tako ga bremenijo 

stroški postopka in odstranitve. Stroški v nekaterih 

primerih bremenijo tudi lastnika zemljišča, zato je 

veliko bolje, da se temu izognemo s primernim 

ravnanjem. 

Vid Poznič 

___________________________________________ 
 

Pomladanska očiščevalna akcija bo 

6. aprila 
 

Zaradi dolgoletnega prizadevanja in zavedanja, da je 

čisto okolje naša naravna danost in ena od naših 

največjih prednosti, se lahko pohvalimo, da na našem 

območju ni večjih črnih odlagališč. Pa vendar  se 

kljub stalni skrbi in opozarjanju še vedno najde 

dovolj odpadkov, da vsako pomlad organiziramo 

očiščevalno akcijo. Tudi letos računamo na 

sodelovanje JZ Osnovna šola Vransko-Tabor, 

Turističnega društva Tabor, Planinskega društva 

Tabor, Lovske druţine Tabor, Društva za šport in 

rekreacijo Tabor, PGD Tabor-Ojstriška vas, PGD 

Kapla-Pondor, PGD Loke, Kulturnega društva Ivan 

Cankar Tabor, Pevskega društva Tabor, Društva 

podeţelske mladine Tabor in vseh ostalih ekološko 

osveščenih občanov. 
 

Moto letošnje akcije je:  

očistimo gozdove in vodotoke. Potekala bo v 

soboto, 6. 4. 2013 med 9. in 13. uro 
po naprej dogovorjenem programu po celotni občini. 

 

Logistično bomo organizirani podobno kot vsa leta 

do sedaj. Vrečke in rokavice bomo šoli in društvom 

predhodno razdelili, za ostale udeleţence pa bodo na 

voljo na dan akcije od 8.30 ure dalje pred Domom 

krajanov Tabor. Društva poskrbijo za zbiranje in 

prevoz zbranih odpadkov do kontejnerjev na zbirnem 

mestu na parkirišču pri športnem igrišču v Taboru. Po 

končani akciji ste vsi udeleţenci vabljeni na 

tradicionalen golaţ v gasilski dom v Ojstriški vasi.  
 

Upamo, da bomo ponovili lanskoletno mnoţičnost in 

naredili nekaj dobrega in koristnega za lepše in 

čistejše okolje. 
 

Za morebitna dodatna vprašanja in izvedbo čistilne 

akcije je na Občini Tabor odgovoren sodelavec OU: 

Vid Poznič, tel: 705 70 80, GSM: 040 490 711 ali e-

pošta: vid.poznic@obcina-tabor.si. 

. 

                 Vid Poznič 

_____________________________________________________________________________ 

 

Razmisli 
 

Veš, da sem tvoj!! 

A ne obračaj mi tvojega lica, 

ki strmi po meni, kot posesti! 

Naj tvoja duša  

a čeprav brez mojega brezveznega razmišljanja  

ustvarja tvoje ţivljenje! 

Naj bo tvoje hrepenenje 

po popolnosti brez mene!!!  

 

TKSm  

_________________________________________ 
 

Doţivetje 
 

Legla sva v praprotje, 

gledala zvezde, ki so sipale svojo svetlobo 

na tvoje golo telo. 

Na ljubezen, ki je šumela 

v visokih borovnicah, 

ki so okoli naju 

varovali tvojo deviškost! 
 

Veje borovcev dišijo in 

se dotikajo najinih misli! 

Zlate iglice se dotikajo najinih src, a 

najine roke se vse bolj 

omotične… bliţajo najinemu trenutku… 

Vstala si  

in se nasmejala… 

 TKSm 

_________________________________________  
 

Duhec 
 

Tam nekje sredi gozda 

je stala majhna hiša. 

mailto:vid.poznic@obcina-tabor.si
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V njej prebival je krvoločni, strašni duhec. 

Pil je kri, jedel kosti. 

Če ga otroci niso ubogali, jih je zaprl v luknjo, 

en, dva, tri! 

Prva luknja je bila črna,  

tam je vsaka punčka umrla. 

Druga luknja je srebrna, 

tam te mravlja je poţrla. 

V tretji luknji pa čepi en strašen maček,  

ki polomi vse kosti. 

A nekoč je padel duhec v srebrno luknjo, 

tam ga je pa mravlja poţrla. 

Ker pojedla je strašnega duhca, 

je pa še sama umrla. 

Tanja Stanko

Potovanje okrog sveta 

V skupini 4-6 let smo proti koncu januarja začeli s 

spoznavanjem našega planeta. Za začetek smo 

naredili nekaj eksperimentov in tako pribliţali 

velike premike na male mize.  
 

 
 

Spoznali smo potovanje vode, vulkan, dan-noč… 

Ker pa se vse začne doma smo nadaljevali s 

spoznavanjem Slovenije, himne, zastave. Zdaj 

nadaljujemo potovanje po Evropi. Najprej smo se 

ustavili v Italiji, kjer smo spoznali in izdelali 

beneško masko, se preizkusili v prepoznavanju 

vonjev sivke, timijana, bazilike in lovorja,  

pripravili čisto prave makarone, za kar se 

zahvaljujemo gospe Bergant ter izdelali prave 

Ferrarije, ki smo jih poganjali z magnetom. Po 

počitnicah pa potujemo naprej po našem 

čudovitem planetu Zemlja. 
 

 
 

Mateja in Mojca 

Slovenski kulturni praznik  

na POŠ Tabor 
 

Slovenci 8. februarja praznujemo kulturni praznik, 

v spomin na velikega pesnika Franceta Prešerna, ki 

je na ta dan leta 1849 umrl v Kranju. Takrat po celi 

Sloveniji potekajo kulturne prireditve, prav tako pa 

na ta dan podelijo Prešernove nagrade, ki so 

najvišja priznanja Republike Slovenije na področju 

umetnosti. 
 

Slovenski kulturni praznik smo na POŠ Tabor 

obeleţili  v četrtek, 7. 2. 2013, s krajšo prireditvijo, 

ki se je odvijala v jedilnici šole. Učenci so 

predstavili ţivljenje velikega pesnika skozi 

dramsko igro, petje, igranje na instrumente, 

deklamacijo in izbrane besede. Nastopali so: 

Orffova skupina, Mlajši otroški pevski zbor, 

devetošolci, Nina Kreča, Anja Vranič, Miha Drolc, 

Blaţ Mihevc, Alja Cestnik, Luka Demšar, Nejc 

Zorenč in Rijana Đuranović pod mentorstvom 

Mateje Todorovski, Mateje Hleb, Manje Drnolšek, 

Barbare Pertinač, Marije Završnik in Marjete 

Terbovšek.  Program je lepo povezoval Miha 

Drolc.  
 

 

Marjeta Terbovšek 

___________________________________________

Bilo je nekega srečnega zimskega dne 
 

V 2. razredu POŠ Tabor je vedno srečen dan. 13. 

februarja pa je bil prav posebno srečen zimski dan.  

Učilnica se je spremenila v  zimski gozd, kamor so 

učenci povabili starše in jim pod mentorstvom 
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razredničarke Mateje Hleb odigrali predstavo Bilo 

je nekega zimskega dne. Vsi so bili zelo sproščeni 

in svoje vloge odlično odigrali. Dokazali so, da so 

pravi mladi igralci.  
 

 
 

 
 

Mateja Hleb 

_________________________________________  

 

Športni dan, 25.1.2013 
                                                                           

  Petra Kreča, 3. b 
 

V petek, 25. 1. 2013, smo imeli športni dan. Ko 

smo prišli v šolo, smo najprej malicali, potem pa 

smo odšli na bliţnji hrib. Tam smo se sankali. 

Vozili smo se zelo hitro. Tudi tekmovali smo v 

sankanju. Jaz sem bila zmeraj tretja. Ker smo bili 

ţe vsi mokri, smo odšli v šolo. V razredu smo 

igrali šah in gledali risanko Tom in Jerry. 

Učiteljica je nato predlagala, da bi šli še ven, 

vendar nismo šli, ker smo imeli mokre čevlje. 
 

_________________________________________ 
 
                                                                                                        

Filip Lukman, 3. b 
 

 

V petek smo imeli športni dan. Zjutraj, ko smo 

prišli v šolo, smo najprej malicali in popili okusen 

čaj. Nato smo šli v garderobo, ker smo se 

preoblekli. Ko smo bili pripravljeni smo odšli na 

bliţnji hrib. Tam smo se neznansko zabavali. Ko je 

bil čas, da odidemo, smo se vsi še enkrat spustili 

po hribčku. Prišli smo nazaj v šolo in gledali 

risanko Tom in Jerry. Nato smo imeli kosilo. V 

podaljšku smo spet odšli ven. 
 

_________________________________________  

 

Julija Weiss, 3. B 
 

V petek zjutraj,  25. 1. 2013 smo se  odpravili  na  

drsanje. Najprej   smo  pojedli  malico. 
 

 
 

Ob  9. uri  smo  šli  na  avtobus  in  se  odpravili  v  

Ljubljano. V  Ljubljani smo poiskali  Savsko 

naselje. Tam  je  drsališče. Obuli  smo drsalke in 

odšli  na  drsališče. Razdelili so nas v  skupine 

glede na naše znanje drsanja. Začeli  smo  drsati. 

Vmes smo imeli odmor za čaj. Nazadnje  smo  se  

igrali igro Kitajski  zid. Kar prehitro je minilo in ţe 

smo morali domov. 
                                                                                            

 
 

_________________________________________ 
 

Ko bom velik 
 

Ko bom velik,  bi bil rad hmeljar. 

V hmelju se začne delo na polju ţe v mesecu 

februarju, če ni snega. 

Potem pa se delo pelje vse do začetka jeseni. 

Hmeljar si odpočije, ko obere zadnjo kobulo 

hmelja, potem pa se prične prodaja, ki ni več 

roţnata za hmeljarja. 

Hmeljar ni lahek poklic, saj imaš 8 mesecev dela 

na njivi, okoli 3 mesece pa za prodajo svojega 

pridelka. 



    8 

 

Ko pa prodaš še zadnjo balo hmelja, pa si tudi 

hmeljar lahko psihično odpočije. 

Čeprav ni lahek poklic, bi ga vseeno z veseljem 

opravljal, saj me to zelo veseli. 
 

Damjan Lesjak, 4. C 

_________________________________________ 

 

Uf, ti starši… 
 

Moji starši večkrat mi teţijo! 
Zakaj, se vprašam? 

Po glavi misli mi letijo… 

Ali zato, ker zjutraj luči ne ugašam? 

Ne, verjetno zato,  ker dobro mi ţelijo. 
 

Ja, mogoče res je to, 

da dobro mi ţelijo, 

in da zato tako teţijo. 
 

Ampak …. 

mi radi se imamo, se vse dogovorimo, 

se spoštujemo in zvečer 

z ljubeznijo v srcu sladko zaspimo. 
 

Luka Demšar, 4. C 

_________________________________________  
 

Obisk sejma Turizem in prosti čas 
 

V četrtek, 24. 1. 2013, smo učenci izbirnega 

predmeta turistična vzgoja obiskali sejem Turizem 

in prosti čas, ki je potekal v Ljubljani. Učenci iz 

Tabora smo izpred šole odšli ob pol devetih. Na 

poti smo pobrali še učence z Vranskega, nato pa 

smo se odpeljali proti Ljubljani. Po eni uri smo 

prispeli na sejem. V avli, kjer smo čakali na karte 

in našo vodičko, smo pomalicali. Ob 10h je po nas 

prišla vodička in nam razkazala sejem.  
 

Sejem je potekal v dveh velikih dvoranah. Na 

sejmu je bilo predstavljenih tudi veliko tujih trţnic 

iz Hrvaške, Turčije, Cipra, Srbije in drugih. Ko 

smo si z vodičko na kratko ogledali sejem, nam je 

učiteljica dala kratke učne liste, ki smo jih morali 

rešiti. Nekatere trţnice so prodajale sirupe za 

prehlad, nekatere so ponujale sir, klobase in drugo 

hrano, spet na drugih so iz volne pletli različne 

stvari. Mnoge trţnice so ponujale poceni počitnice, 

nas pa je najbolj nasmejal zmajček, ki je bil zelo 

navihan. Po ogledu sejma smo se znova zbrali in se 

odpeljali nazaj proti domu.   
 

Na sejmu je bilo  lepo, a tudi domači kraj ima 

svoje lepote. 

 

Lara Novak, 7. c 

 

 

 

SLOVAŠKA 2012 
 

Torek, 20. 11. 2012 
20. novembra smo se učenci 9. in 8. razreda 

Osnovne šole Vransko-Tabor odpravili na 

Slovaško. Ko smo se peljali, smo videli veliko 

zanimivosti. Voţnja je bila zelo naporna in 

utrujajoča. 
 

Zbrati smo se morali v zgodnjih jutranjih urah. 

Taborčani smo prišli pred taborsko šolo. Ko smo 

se poslovili in spravili kovčke v prtljaţnik kombija, 

smo se odpravili še po Vranšane. Vozili smo se 

slabih devet ur, ustavili smo se petkrat. Končno 

smo prišli v mesto Zvolen. Tam smo si ogledali 

njihovo šolo. V zgornjem nadstropju so nas 

pričakali naši gostitelji. Igrali smo se igro imen, da 

bi se spoznali in laţje zapomnili imena. Ko smo 

našli svojega gostitelja, so nas odpeljali k njim 

domov. Mojemu gostitelju je bilo ime Peter in je 

imel eno sestro. Ko sem prišel k njim domov, so 

me toplo sprejeli in mi takoj ponudili hrano, katere 

seveda nisem mogel zavrniti. Naredili so mi 

karamelne palačinke. S Petrom sva razpakirala 

moje stvari. Nato sva dve uri igrala igro Monopoly 

in se pri tem zelo zabavala. Za večerjo so mi 

ponudili še sladoled, ki sem ga z veseljem pojedel. 

Po večerji sem se šel stuširat, imeli so zelo lepo 

kopalnico. Po tuširanju sva s Petrom igrala 

računalniško igrico Minecraft, kar je bilo zelo 

zanimivo. Nato mi je še pokazal njegove sošolce 

na socialnem omreţju Facebook. Spat sva šla ob 

enajstih. Spal sem v sestrini sobi. 
 

Zelo sem uţival na Slovaškem, saj sem dobil 

veliko izkušenj in znanja. Naučil sem se tudi nekaj 

slovaških besed, npr. Ďjakujem. Bila je zelo 

prijetna izkušnja in zelo sem vesel, da sem imel 

priloţnost udeleţiti se izmenjave na Slovaškem. 
                                     

Leonardo Vrenko  
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Sreda, 21. 11. 2012 

Zbudil sem se ob šestih in z Ondrejom sva se 

odpravila na zajtrk. Zajtrk je bil vedno dober, 

ampak vsako jutro smo zajtrkovali kruh in maslo, 

ter potem še nekaj zraven. Počasi sva se odpravila 

v šolo z avtobusom. Tam smo se vsako jutro s 

prijatelji dobili na istem mestu. Slovaški učenci so 

se odpravili k pouku, mi pa na grad Zvolen. Tja 

smo odšli peš, ampak smo bili dokaj hitri. Pred 

gradom nas je pričakala vodička, ki je govorila v 

slovaščini. Na srečo smo imeli zraven učiteljico 

angleščine s Slovaške, ki nam je prevajala. Dobili 

smo učne liste in se odpravili na ogled gradu. 

Vsaka soba je bila na nek način posebna. Na koncu 

gradu smo se ustavili, nekaj pojedli in potem dobili 

nalogo, da moramo narisati okno, kot je izgledalo v 

15. stoletju. Dobili smo velik risalni list in po 

skupinah smo narisali vsak svojo risbo. Nato smo 

odšli z gradu in se odpravili proti mestu, kjer smo 

se lahko eno uro zabavali. Nato smo se odpravili 

nazaj v šolo na kosilo. Ob treh popoldne so 

Ondrejevi starši prišli po naju in odpravili smo se 

domov. Preostali čas sva preţivela pred televizijo 

in računalnikom.  

    David Stroţič 

 
 

 
 

Četrtek, 22. 11. 2012 

Prebudila sem se ob pol sedmih, ter se z Aţbetko 

odpravila na zajtrk. Zajtrkovali sva čokoladne 

kroglice z mlekom. Po obilnem zajtrku sva se hitro 

pripravili za šolo. Ker stanujejo v bloku, ki je od 

šole oddaljen par kilometrov, so naju tja vsako 

jutro vozili njeni starši. V šoli smo se zbrali vsi 

skupaj, nakar so naši gostitelji odšli k pouku, mi pa 

v center prostočasnih dejavnosti. Tu so nam 

predstavili peko tradicionalnega slovaškega  kruha. 

Zamesila ga je učenka Sonja, nato pa je vsak dobil 

kos testa in ga po svoje oblikoval. Preden smo ga 

dali v peč, smo po običaju morali trikrat poskočiti 

in cmokniti, da bo kruh bolje uspel. Tako je bil 

pripravljen za peko v peči. Medtem ko se je kruh 

pekel, smo mi ustvarjali srčke iz namočenih 

koruznih trakcev. Ker smo tudi to hitro končali, so 

nas zaposlili še z izdelavo slamnatih zmajev, tako 

da smo slamo prepletali eno preko druge. Kmalu je 

zadišalo po sveţe pečenem kruhu. Ko se je malo 

ohladil, smo ga  lahko poskusili. Nekaterim je bil 

okusen, nekaterih pa okus ni prepričal. Za konec 

delavnic nam je slovaška mentorica zapela 

slovaško pesmico o kruhu. Čas je hitro tekel, zato 

smo odšli nazaj v šolo, kjer nas je čakalo kosilo. Po 

kosilu smo se odpravili  v mesto, kjer smo imeli 

dobre tri ure za ogled mesta ter nakupe. Odšli smo 

tudi na vročo čokolado. Po ogledu smo se ponovno 

zbrali v šoli. Skupaj z Uršo in Ljubom smo urejali 

video posnetke. Po končanem delu so nam 

gostitelji pripravili še spoznavni večer ob glasbi. 

Ob disko ritmih smo plesali in se zabavali dolgo v 

noč. Utrujeni od napornega dne smo se vrnili h 

gostiteljem ter se po večerji hitro uredili ter 

odpravili spat. 

Eva Ribič 

  

 

 

Petek, 23. 11. 2012 

Vstala sem ob pol sedmih. Najprej sva skupaj z 

Moniko pojedli, kar nama je pripravila njena 

mama. Seveda sva spet jedli maslo in kruh. Nato 

sem odšla v kopalnico in se pripravila za šolo. 

Ţivela sem v bloku, od šole oddaljenem deset 

minut, zato sva z Moniko v šolo odšli kar peš. 

Odšli sva do avle njihove šole. Tam sem zagledala 

še druge prijatelje in tudi učitelje. Vsi, mi, 

Slovenci, in naši gostitelji, smo se odpravili v 

mesto. Odšli smo na vlak, ki nas je odpeljal do 

Banske Bystrice. Tam smo obiskali muzej, kjer 

smo si ogledali film o zgodovini Slovaške. Bil je v 

slovaščini, zato nismo razumeli skoraj nič. 
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Ogledali smo si tudi druge zgodovinske predmete. 

Nato smo končno odšli po nakupih. Deset minut 

hoje in ţe smo bili v največjem nakupovalnem 

centru v Banski Bystrici. Tam smo odšli vsak po 

svoje. Jaz sem hodila z Evo in Ano. Nakupile smo 

kar veliko stvari in zapravile kar nekaj denarja. 

Kmalu smo se utrudile in odšle na vročo čokolado. 

Po treh urah nakupov smo se z vlakom odpeljali 

nazaj do šole in nato vsak k svoji druţini. Moja 

gostiteljica Monika se je še stremi sošolkami, ki so 

gostile moje prijateljice, zmenila, da gremo 

popoldan skupaj na bowling. Ob štirih smo skupaj 

z Evo in Tino odšle do kegljišča, kjer smo srečale 

še Karolino. Imele smo se res super. Kegljale smo 

dobri dve uri (zmagala je Eva), zraven pa pile 

Kofolo – to je njihova tradicionalna pijača, malce 

podobna Coca Coli. Po bowlingu smo si vse skupaj 

privoščile pico v restavraciji Veteran. Ko sem 

prišla domov, sem še nekaj časa uporabljala 

Monikin računalnik.  Spakirala sem in odšla spat, 

saj nas je naslednji dan čakal odhod domov. 

  
Urša Semprimoţnik 

Sobota, 24. 11. 2012 
Dan se je začel ob osmi uri, ko sva z mojim 

gostiteljem vstala, pozajtrkovala in se počasi 

pripravila za odhod domov. Njegov oče naju je 

zapeljal v šolo in sproti smo se ustavili še v 

trgovini. Čeprav sva zamudila pet minut, nisem 

zamudil odhoda. 

Še zadnje besede v slovo. Posloviti se ni bilo 

teţko, saj nas obiščejo ţe februarja. Pot nas je 

vodila skozi Avstrijo, mimo Dunaja, in blizu 

madţarske meje proti Sloveniji nazaj domov. Po 

deveturni voţnji smo le prispeli do Slovenije. 

Potovanje je bilo zelo naporno, zato smo soboto in 

nedeljo prespali.  
 

Slovaška je lepa, a Slovenija je najlepša!         

 
 

Rok Uranjek 
 

 

 

 
 

Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 2. marca 2013 od 9. ure dalje, da nas obiščete. 
 

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

salame, suhe klobase… 

 

Prav tako vas obveščamo, da bomo v soboto, 23. marca 2013 za vas pripravili dobrote za veliko 

noč, kot so: šunke, krače, suhe klobase, salame in sveţe svinjsko meso. 

Na voljo pa bodo tudi domača jajca. 
Vabljeni! 

Informacije: Adi, 041-543-396 

                                                                                               Kmetija Laznik 

_____________________________________________________________________________________ 
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Obvestilo 

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko obvešča, da lahko spremljate koledar dogodkov in prireditev v 

Občini Vransko na spletnem naslovu: www.mojaobcina.si 
 

Suzana Felicijan Bratoţ 

 

Mala kmečka trţnica - 

dobrote Slovenije 
 

"Mala kmečka trţnica" Kooperative Dobrote 

Slovenije nas od decembra naprej razveseljuje ob 

ponedeljkih in četrtkih v krajih Spodnje Savinjske 

doline. V Polzeli pred cvetličarno Mimoza od 8:30 

do 10:00 ure, v Ţalcu pred blagovnico Mercatorja 

(bivša Ţana) od 10.30-12.00 ure ter v Celju v Novi 

vasi pred pošto oz. pri Mercatorju od 13.00-14.20 

ure. Kmalu bodo znane tudi nove dodatne lokacije 

mobi trţnice Kooperative dobrote Slovenije. 

Njihov obisk lahko v kratkem pričakujemo tudi v 

Šaleški dolini, takoj zatem pa bodo dobrote iz 

Savinjske regije okusili tudi v prestolnici. Skupina 

entuziastov in vsi njihovi podporniki obljubljajo 

tovrstne akcije in pobude razširiti po celi Sloveniji. 

Projekt Kooperativa Dobrote Slovenije spodbuja k 

povezovanju pridelovalcev, predelovalcev in 

kupcev zdrave hrane, predvsem na nivoju lokalnih 

skupnostih. Cilj projekta je pribliţati domačo, 

naravno pridelano hrano (brez uporabe pesticidov 

in herbicidov) potrošniku po niţjih, dostopnih 

cenah. 
 

Vsi, ki čutite, da lahko kakorkoli pripomorete k 

uresničitvi teh za skupno dobro dragocenih ciljev, 

ste prisrčno vabljeni, da se jim pridruţite. 

http://www.mojaobcina.si/
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Spremljate jih lahko tudi na int. strani 

http://www.dobroteslovenije.si/ 

 

Maja Klemen Cokan 

_________________________________________ 
 

Vsi, ki bi ţeleli imeti svoj vrtiček 

pozor! 
 

V neposredni bliţini osnovne šole v Taboru oddam 

v najem zemljo za vrtičke. Pridelajte si sami svojo 

zelenjavo in vrtnine, če ţelite na ekološki ali 

konvencionalni način. Uţivajte pri spremljanju, ko 

bodo vaše rastline prišle iz zemlje, se barvale, 

zorele in vam podarile slastne plodove. Zdruţili se 

boste z naravo in v njej neskončno uţivali. 

 

Vabljeni vsi, ki bi ţeleli imeti svoj vrtiček in po 

ţelji leseno utico za orodje pokličite na telefon 031 

621 982, da se dogovorimo in skupno uresničimo 

vaše ţelje. Velikost vrtička je po dogovoru.  

 

                                                       Janez Podbregar  

 

 

 

 

 

Obvestilo upokojencem 
 

Prosimo člane Društva upokojencev Tabor, ki v 

mesecu februarju niso uspeli poravnati članarine za 

leto 2013, da to storijo v torek, 5. marca 2013   v 

času  od  13. do 15. ure.  
 

Ponovno vabimo vse upokojence  Občine Tabor, 

da se pridruţijo najštevilčnejšemu društvu v 

občini.       

                                    Društvo upokojencev Tabor 

_________________________________________  
 

 

Vabilo 

Vse člane, članice, občanke  in občane, pohodnike, 

planince, samotne vandrovce in simpatizerje 

društva obveščamo, da bo redni letni občni zbor 

Planinskega društva Tabor v soboto, 9. marca 

2013, ob 19. uri, v društvenih prostorih v 1. 

nadstropju Doma krajanov.   
 

Po občnem zboru bo organizirano ţrebanje 

deţurstev na Zajčevi koči, hkrati se bo moţno 

včlaniti v društvo in plačati članarino za leto 2013.  
 

Vabljeni! 
 

Planinsko društvo Tabor 

_________________________________________ 
 

Prešernov dan, 

slovenski kulturni praznik 
 

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik je 

osrednji slovenski kulturni praznik in drţavni 

praznik, ki ga na 8. februar, obletnico smrti 

Franceta Prešerna, praznujemo ţe od leta 1945 

naprej. Čeprav mu je ime »posodil« največji 

slovenski pesnik, pa je praznik posvečen vsem 

oblikam in zvrstem v kulturi, zato je Pevsko 

društvo Tabor kot organizator letošnje občinske 

proslave k sodelovanju povabilo različne 

ustvarjalce.  
 

 
 

Učenke in učenci OŠ Tabor so se predstavili v 

glasbenih točkah in poustvarili dve kratki zgodbi iz 

ţivljenja našega največjega pesnika. Naslednji 

nastopajoči, Savinjski rogisti, ţe več kot 30 let 

negujejo slovensko lovsko kulturo. Z nekaj 

veselimi dueti sta se predstavili tudi flavtistki Eva 

Deban in Eva Černec, dramska Skupina Teloh je 

uprizorila delo Frana Milčinskega Jeţka Laţ in 

njen ţenin, seveda pa je zapel tudi Mešani pevski 

zbor.  
 

Skozi prireditev sta nas vodila Nina Kreča in Janez 

Černec, ki jo je tudi vsebinsko oblikoval in 

poskrbel za vezni tekst, zaključila pa sta jo z 

mislijo Nike Rozman, lanske dobitnice 

Borštnikove nagrade za mlado igralko, kakšna naj 

bo kultura v letu 2013: “Da se odpira, pogovarja, 

sprašuje, da se povezuje, da opazuje, se ozavešča, 

da se oglaša, da je glasna, neustrašna, nora, da se 

ne uklanja, da je dejavna, da trenira, da preţvekuje, 

pretaka, da se ne slepi, da ne zaspi, da projicira, 

provocira, da jezi, da ţgečka, da brca, da 

komunicira in ne politizira, da ne tekmuje ampak 

ustvarja, da ne taktizira ampak razgalja. Da je 

upoštevana, vidna in da se jo čuti.” 
 

http://www.dobroteslovenije.si/
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Pevsko društvo Tabor 

_________________________________________ 

 

15. Valentinov ples 
 

Leto je zopet naokoli in tako smo tudi člani 

Društva podeţelske mladine morali zavihati rokave 

in organizirati še en, tokrat ţe 15. po vrsti, 

Valentinov ples.  
 

S pripravami smo pričeli ţe prejšnje leto, zadnji 

teden pred plesom pa je bil najbolj naporen. 

Največ truda smo morali vloţiti v okrasitev 

dvorane, kjer smo zopet prepustili domišljiji prosto 

pot in dvorano oblekli v tradicionalno rdeče-belo 

kombinacijo. Letos je glavno besedo pri krasitvi 

imela članica Anja Terglav in s svojimi idejami 

pričarala skorajda pravljičen ambient. Tako se je v 

soboto, 9. 2., odvil 15. gala Valentinov ples, kjer 

smo vrteli pete na plesišču ob zvokih ansambla. Na 

začetku je ples s pozdravnim govorom otvorila 

predsednica Jana Pustoslemšek in z vsemi gosti 

nazdravila s kozarcem penine ter tako počastila 

dolgoletno tradicijo. Sledila je večerja, za katero je 

več kot odlično poskrbelo domače gostinstvo 

Lisjak. Nato pa se je pričela zabava. Ansambel 

Donačka je presegel naša pričakovanja in ustvaril 

divjo plesno poslastico (spektakel). Igrali so pozno 

v noč do ranega jutra in v dvorani je prevladovalo 

izjemno vzdušje. Brez dvoma lahko trdimo, da je 

to bil eden izmed najboljših Valentinovih plesov, 

kar so nam odzivi gostov še samo potrdili. 
 

Člani in članice DPMT smo zato še posebej 

ponosni, saj smo zopet dokazali, da smo, mladosti 

navkljub, sposobni organizirati eno izmed 

najpomembnejših prireditev v občini in trdno 

verjamemo, da se bo ta tradicija obdrţala še v 

prihodnje. 

  

 
 

Člani DPMT 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Taborčan ponovno 

na "VRHU SVETA" 
 

Tabor je očitno dom številnim uspešnim 

poslovneţem, umetnikom in vsekakor tudi 

vrhunskim športnikom. Presenečeni, ampak z 

velikim veseljem in ponosom smo prebrali, da je še 

en Taborčan stopil ali bolje rečeno skočil na 

najvišjo stopničko sveta.  

Govorimo o mladem Ernestu Prišliču doma iz 

Črnega Vrha, ki se je kot član mladinske ekipe 

Slovenije povzpel na najvišjo stopničko na ekipni 

tekmi mladinskega Svetovnega prvenstva v skokih. 

Češki Liberec je tako postal kraj, kjer so tako 

slovenska dekleta kot tudi fantje postavili nov 

mejnik slovenskega vrhunskega športa, saj sta obe 

ekipi osvojili naslov ekipnih svetovnih prvakov.  
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26. 1. 2013 je bila slovenska moška mladinska 

ekipa v postavi Ernest Prišlič, Anţe Semenič, 

Cene Prevc in Jaka Hvala enostavno premočna 

za vso konkurenco. Najbolj so se našim orlom 

pribliţali Poljaki na drugem in Nemci na tretjem 

mestu. Ernestu Prišliču v imenu ţupana, občinske 

uprave in občanov Občine Tabor iskreno čestitamo 

in ţelimo še veliko podobnih uspehov v 

prihodnosti! 

Simon Jan 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

VABIMO VAS NA PREDSTAVO 

 

 

sobota, 2. marec ob 19. uri 

v Domu krajanov Tabor 

VSTOP PROST 

SE VIDIMO !  

 
 

 

 



    15 

 

Vabim vas na potopisno predavanje 

»DVE AMERIKI«, 
ki se bo odvilo v  

nedeljo, 3. marca 2013, ob 18. uri 

v gasilskem domu  

PGD Kapla-Pondor v Kapli. 
 

Po naključju se je zgodilo, da sem vseh pet mesecev potovala za soncem. V ameriško prestolnico Washington sem se 

odpravila julija in se v septembru, ko sta vročina in sopara ţe rahlo pojenjali, prebila čez razburljiv ameriški jug. 

»Juţnjaški« ţar, kavbojske škornje in pa dolge avtobusne voţnje so zamenjali ocean, puščava, narodni parki in pa blišč 

in razkošje ogromnih mest na zahodni obali Zdruţenih drţav Amerike.  

…In šla sem naprej – v novo koledarsko poletje, ki se je pravkar začenjalo na juţni polobli. Temperamentna Argentina 

in pa lepote slapov Iguazú, nekoliko bolj evropsko obarvani Urugvaj, z zgodovino nabit Santiago de Chile, neskončna 

solna polja Salar de Uyuni ter kopanje v vročih vrelcih na višini 5000 metrov v Boliviji, ţivahen Paragvaj in pa barvne 

favele ter ritmi Brazilije.  

Sonce… vedno nad mano in v srcu.    

VLJUDNO VABLJENI. 

                                                                           Vstop je prost. 

Maja Drča 
 

 
 

Vabimo 
vas na predavanje z naslovom 

 

KAKRŠNA VZGOJA, TAKŠEN NAROD 
Ali lahko gospodarstvo spremeni posameznikovo etiko, ki je posledica vzgoje, ali je treba spremeniti vzgojo 

za drugačno gospodarstvo? Le zavedanje, da lahko starši, učitelji in vzgojitelji naredimo korak k vzgoji 

individualiziranega posameznika, ki pa je hkrati široko udeleţen v druţbi, lahko pripelje do daljnoseţnih 

pozitivnih rezultatov. Ko govorimo o finančni krizi, je bolj pravilno govoriti o krizi vrednot, saj nas je prav 

pomanjkanje teh pripeljalo v t.i. finančno krizo. Neodgovorno je misliti, da sami nismo del problema, 

iluzorno je čakati, da bodo najprej drugi začeli delati spremembe. Kdo, če ne mi in kdaj, če ne zdaj?   

 

Predaval bo  

mag. BOŠTJAN ŠTRAJHAR. 
Predavanje bo v sejni sobi Občine Tabor, 

v torek, 12. marca 2013, ob 19. uri. 
 

Dodatne informacije Damijana Lukman 031 328 990 

 

Vstop prost. 
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DOBRODELNI KONCERT 

                      za Veroniko in Nevo 
 

KDOR HOČE VIDETI, MORA GLEDATI S SRCEM. 
                                                                                (Antoine de Saint-Exupéry, Mali princ) 

 

Dvorana Doma krajanov Tabor, 

nedelja, 10. 3. 2013, ob 16.00 uri. 
 

Prihodek koncerta je namenjen v hudih 

prometnih nesrečah poškodovanima  

Veroniki Škrubej in Nevi Goropevšek. 

 

Organizator koncerta: Vrtec Tabor. 

Prodaja vstopnic 14 dni pred koncertom: Vrtec Tabor, POŠ Tabor, Občina Tabor, trgovina Brglez Tabor, 

lokal Zaka
,
 pa ne, lokal 7-ca in eno uro pred koncertom. 

Cena vstopnice je 10 EUR. 
Nastopajoči: 

1. vrtec Tabor     

2. vrtec Vransko                                           

3. Osnovna šola Tabor   

4. Citrarski orkester                              

5. Špela Uranjek    

6. ans. Stoj pa glej                                          

7. dekliška zasedba Solo              

8. ans. Vrh                  

9. Cerkveni mešani pevski zbor Tabor     

10. ans. Krajcarji      

11. Mešani pevski zbor Tabor     

12. ans. Robija Zupana  

13. Profesorska vokalna skupina - GCC     

14. ans. Navihani muzikantje  

15. ans. Zaka'pa ne  
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Prošnja za donatorska sredstva namenjena   

 Veroniki in Nevi 
 

 
Ţivljenje je nepredvidljivo, včasih nas pahne v situacijo, iz katere sami le steţka najdemo izhod. 

Tako se je zgodilo tudi Veroniki in Nevi, ki sta ob hudih nesrečah utrpeli takšne poškodbe, da je 

potrebno dolgotrajno zdravljenje. Posameznik si v takšni situaciji teţko pomaga sam, zavedamo pa 

se, da s skupnimi močmi lahko naredimo marsikaj. 

  

Zato je s strani strokovnih delavk Vrtca Tabor prišla pobuda za organizacijo dobrodelnega koncerta. 

Če ţelite biti tudi vi del te zgodbe in dekletoma pomagati po svojih močeh ter tako jasno sporočiti, 

da znamo ljudje ob teţkih trenutkih stopiti skupaj in pomagati iskati boljše moţnosti za tiste, ki jim 

usoda ni naklonjena, bomo bliţe  zastavljenemu cilju. 

 

Finančna sredstva lahko nakaţete na tekoči račun: 

SI56 0637 6010 0397 633, 
ki je odprt pri Banki Celje d.d., Hmeljarska 3, 3310 Ţalec. 

 

Zbran denar bo namenjen za zdravljenje in rehabilitacijo Veronike in Neve. 

 

Ţe vnaprej se zahvaljujemo za vašo srčnost in pomoč. 

 
Nobena stvar ne naredi človeka 

srečnejšega kot njegovo lastno prepričanje, 

da je naredil najboljše, kar je mogel! 

(M. Pupin) 

 

Za vse ostale informacije se lahko obrnete na  vrtec Tabor, tel. št. 03 703 21 83 ali 041 225 512, 

kontaktna oseba Nina Mak Lopan. 

 
 

 kolektiv vrtca Tabor in  

Majda Pikl, ravnateljica 

 

 

ŠD Partizan Tabor 
vabi  

 

na košarkarsko tekmo "stari-mladi", ki bo 
 

v torek 26. marca 2013, ob 19.30 
 

                                   v dvorani Doma krajanov Tabor. 
 

                                     Vabljeni! 
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Likovna sekcija »MAVRICA«, KD »IVAN CANKAR«  TABOR 
 

V A B I 
 

na ogled in odprtje likovne razstave, 
 

ki bo v sredo, 27. marca 2013, ob 16. uri,  

v sejni sobi Občine Tabor, I. nadstropje. 

 
Dela so nastala na Polzeli z likovno sekcijo pod vodstvom 

akademika Stojana Kneževiča. 

 

Tako  bodo z nami tudi likovniki s Polzele. Razvajali vas 

bomo z zimsko romantiko, okoljem v katerem živimo, s 

pogledi na gore, z nežnimi cvetovi ... 

 

 

Razstava bo na ogled v delovnem času občine do 5. aprila 2013. Izven tega, po predhodnem 

dogovoru, pa je tudi možen ogled  tel. gsm: 051 357-214 / Julijana  

 
Prireditve v marcu 2013 

 
sobota, 2. marec, ob 19. uri 

PREDSTAVA: »SEDMA ZAPOVED: KRADI MALO 

MANJ« 

AG Vrba Vrbje in KD Galicija 

Dom krajanov Tabor 

(Dramska sekcija Teloh, 040 206 991) 

 

nedelja, 3. marec, ob 18.00 

POTOPISNO PREDAVANJE MAJE DRČA: DVE 

AMERIKI 

gasilski dom PGD Kapla-Pondor 

(Maja Drča, 031 207 790) 

 

nedelja, 10. marec, ob 16. uri 

DOBRODELNI KONCERT ZA VERONIKO IN NEVO 

Dom krajanov Tabor 

(Vrtec Tabor, 03 703 21 82 ali Nina Mak Lopan, 041 225 512) 

 

torek, 12. marec, ob 19. uri 

PREDAVANJE BOŠTJANA ŠTRAJHARJA:  

 

 

KAKŠNA VZGOJA, TAKŠEN NAROD 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 

nedelja, 24. marec, ob 8. uri 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533) 

 

torek, 26. marec, ob 19.30 

KOŠARKARSKA TEKMA STARI MLADI 

Dom krajanov Tabor 

(Športno društvo Partizan Tabor, 031 895 542) 

 

sreda, 27. marec, ob 16. uri 

OGLED IN ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 

Likovne sekcije Mavrica pri KD IC Tabor in Likovne sekcije 

Polzela 

sejna soba Občine Tabor 

ogled razstave v času uradnih ur občine, do 5. aprila 2013 

(Likovna sekcija Mavrica, 051 357 214) 

 
 

 Ţe dolgo časa je moje načelo, da so male stvari neizmerno pomembnejše kot velike. (Arthur Conan Doyle) 

 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 520 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. 


