
                                                                                                                                                                                                                           1 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Sejem bil je živ 
 
   Sejem bil je živ, bi lahko ocenili letošnji 21. 
Šentjurski sejem, ki je tudi po udeležbi 
obiskovalcev dokončno dobil etiketo 

tradicionalnosti in prepoznavnosti. Narava je 
tokrat prizanesla tudi stojničarjim in tako 

dodatno pomagala za uspešno predstavitev 
tudi domače kmečke tržnice, ki si za letošnjo 
domiselno predstavitev resnično zasluži 

pohvalo. Tudi, če je še kaj manjkalo, bo še 
dovolj priložnosti za celovito ponudbo in 

predstavitev domačih ponudnikov izdelkov in 
storitev s podeželja. Sem prištevam tudi vso 
sladko razkošje, ki nastaja izpod rok marljivih 

članic taborskega društva žena in deklet.  
   Tudi s celotnega vidika organizacije 

letošnjega Šentjurskega sejma se je izkazalo, 
da česar se Šentjurčani lotijo, tudi naredijo. To 
ne velja zgolj za veselice in kulturne 

prireditve, temveč tudi pri zadevah, ki 
zadevajo celotno občestvo naše občine. Morda 

je v času občinskega praznovanja kar malce 
preveč tiho odšla mimo otvoritev centralne 
čistilne naprave, ki predstavlja izjemen 

ekološki dosežek tako male lokalne skupnosti. 
Seveda je s tem narejen šele prvi, a najtežji 

korak k ureditvi kanalizacijskega omrežja 
najbolj poseljenih delov občine, ki pa 
omogoča postopno nadaljevanje izgradnje 

primarne in sekundarne kanalizacije. V 
začetku maja je bila podpisana tudi gradbena 

pogodba za izgradnjo primarnega kanala 

Tabor-jug v vrednosti cca. 250.000,00 €, ki bo 
omogočila priključitev vseh gospodinjstev tega 
območja do konca tega leta. Pozivi za 

sklenitev pogodbe za priključitev so pravkar v 
teku. Prav tako bodo še enkrat dobila pozive 

za priključitev vsa gospodinjstva v Taboru 
center ter Ojstriška vas zahod, ki še niso 
izvedli priključka, kajti zakonski rok 

obveznega priključevanja se je na tem 
območju že iztekel. Prej omenjeni projekt 

primarnega voda Tabor jug pa ni omejen samo 
na kanalizacijo, temveč bo hkrati zgrajena še 
javna razsvetljava, sanacija transportnega 

vodovodnega sistema ter izgradnja pločnika. 
Stroški teh dodatnih del niso zajeti v zgoraj 

omenjeni številki. 
   Kanalizacijska »evforija« pa s tem še ni 
končana, saj potekajo zaključni popravki 

projektne dokumentacije za kanalizacijo 
naselij Kapla in Pondor, kjer je oblikovan 

gradbeni odbor, ki bo med vaščani urejeval 
služnostne pogodbe. Če ne bo pri tem 
posebnih zapletov, bi lahko do jeseni že vložili 

vlogo za gradbeno dovoljenje. Ker je 
napovedan v bližnji prihodnosti eden izmed 

primernih javnih razpisov, se planira začetek 
gradnje spomladi 2014, zaradi velike vrednosti 
(cca. 1,5 mio €) pa bo verjetno potrebno iskati 

tudi druge oblike financiranja (npr. koncesija). 
   Če pa malce pogledamo iz zemlje, 

slavnostno najavljam, da se bo poslovanje 
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pošte v Taboru »normaliziralo« 1. julija 2013, 
ko poštno poslovanje prevzema občinska 

uprava v prostorih sedanje pošte. Organizacija 
pogodbene pošte ni mačji kašelj, zato je v 
prejšnjem mesecu krožilo tudi malce zmedeno 

obvestilo Pošte Slovenije, da se preklicuje 
oblikovanje pogodbene pošte v Taboru. To je 

sprožilo nenehno brnenje mojega telefona. 
Dejansko to obvestilo ni bilo namenjeno naši 
občini, vendar so ga vrli poštarji v prazničnem 

vzdušju pomotoma poslali tudi nekaterim 
našim občanom. O ponovnem »normalnem« 

delovnem času naše pošte boste dodatno 
obveščeni. 

   Pa še eno hitro obvestilo za naše štirinožne 
prijatelje oziroma njihove lastnike. Nameščajo 

se prva »pasja stranišča«, ki ne služijo okrasu 
kraja, temveč svojemu namenu. Prav tako je v 
polnem teku kolesarska, tekaška in sprehajalna 

sezona in verjemite, da je možno koristneje 
porabiti stotaka kot plačevati kazni za 

nenadzorovano gibanje naših pasjih prijateljev. 
 
   Dovolj nasvetov, le še želja po toploti in 

soncu.  
 

Prisrčen pozdrav. 

Vilko Jazbinšek, župan 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Projekti 2013 
 

Aktivnosti v mesecu maju 2013: 

 
 
 
 

 

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: 

 
 
 
 

št.  
vrsta projekta 

 
izvajalec 

 
stanje 

1. 
Projektna dokumentacija 

za kanalizacijo Pondor - Kapla 
SAVINJA PROJEKT 

projekt v izdelavi 

ustanovljen gradbeni režijski odbor - 

služnosti 

2. 
Projektna dokumentacija 

za komunalno ureditev naselja Tabor jug 

RRD, Regijska 

razvojna družba, d.o.o. 

 

PGD izdelan,pridobivanje  služnosti 

3. 
Energetska sanacija Doma krajanov, vrtca in 

starega dela šole 
Občina Tabor 

javni razpis za izbor izvajalca,  

predviden začetek del v juniju 2013 

4. 
Rekonstrukcija ceste LC 490202 
Loke-Ojstrica 

prijava na razpis Obnova in 
razvoj vasi Ukrep 322 

delno izvedeno v 2012, 
čakamo na rezultate razpisa 

5. 
Rekonstrukcija ceste JP 992392 

pri Ton' - Konjščica 
 delno izvedeno v 2012 

6. Kanalizacija Ojstriška vas, III. faza  
potrebna obnovitev 

projektne dokumentacije 

7. 
Kanalizacija Tabor jug; dodatno sanacija transportnega 

vodovoda, izvedba javne razsvetljave in pločnika 

skupna prijava občin  

Spodnje savinjske doline 

izvajalec izbran, 

začetek avgusta 
 
 
 
 
 
 

Simon Jan 

 _______________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

Nakup slovenske in občinske zastave 
 

Približuje se praznik Dan državnosti, ob čemer je vedno prijetno videti razobešene zastave po 

domovih.  Ob tej priliki Vas obveščamo, da je možno zastave (slovensko in občinsko), velikosti 100 

cm x 200 cm, po ceni 29,00 EUR na komad, kupiti na Občini Tabor v tajništvu (03 705 70 80). 

 

Tatjana Kovče 



    3 

 

 
Informacija: Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (GOŠO) 

 

   Projekt gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (GOŠO) elektronskih komunikacij, ki ga za 
enajst občin vodi Občina Mozirje, je v zaključni fazi.  

   Izredno dolga zima, z obilico snega, je delo na terenu praktično onemogočila, tako, da je projekt v 
zaostanku s terminskim planom. S pospešeno gradnjo in aktiviranjem večjega števila gradbenih in 
montažnih ekip pričakujemo, da bo do roka zgrajenih 14 postaj hrbteničnega dela odprtega 

širokopasovnega omrežja (OŠO), da bo montirana komunikacijska oprema na postajah in v 
vstopnih točkah ter da bo omrežje tehnično pripravljeno za delovanje. 

   Iskra Sistemi, d.d., ki so bili na javnem razpisu izbrani kot izvajalec in upravljavec omrežja OŠO, 
bodo tudi po tem datumu nadaljevali z izgradnjo postaj OŠO, za katere še tečejo postopki 
pridobivanja gradbenih dovoljenj in soglasij in sicer s ciljem doseganja še boljšega pokrivanja 

gospodinjstev z internetnim in televizijskim signalom.  
   Ker so objekti postaj OŠO klasificirani kot zahtevni objekti, bo potrebno izvesti tehnične preglede 

in pridobiti uporabna dovoljenja v skladu z Zakonom o graditvi objektov. V teku je sklepanje 
pogodb za priključitev postaj OŠO na električno distribucijsko omrežje in za dobavo električne 
energije, v teku so tudi pogajanja z operaterji, ki so zainteresirani za izvajanje storitev na OŠO.   

Vzorci pogodb za priključitev na OŠO, za fizične in pravne osebe, cenik za postavitev omrežne 
priključne točke (anten in komunikacijske opreme) pri končnem uporabniku in plačilni pogoji bodo 

v kratkem objavljeni na spletni strani Iskre Sistemi 
(http://www.iskrasistemi.si/podrocja_dela/telekomunikacije/). 
   Za vse aktivnosti v zvezi s pridobivanjem naročnikov, sklepanjem naročniških pogodb in 

izvajanje storitev bodo zadolženi komercialni operaterji, s katerimi bodo Iskra Sistemi podpisali 
pogodbe za dostop do OŠO in za izvajanje storitev.  

   Iskra Sistemi bodo zadolženi za postavitev omrežnih priključnih točk pri končnem uporabniku, ki 
so še del OŠO.  
   Glede na zgoraj navedeno, bo izvajalec pričel s testiranjem omrežja v sredini junija, 

priključevanje končnih uporabnikov pa se bo realno gledano pričelo v avgustu oz. septembru, ko 
bodo operaterji zbrali dovolj naročnikov, da bo nudenje storitev tudi komercialno zanimivo. 
 

Občinska uprava 
 

             

 

 
S privoljenjem srečne mamice in ponosnega očka razglašamo prihod novorojenčice: 
 

  9. aprila se je v celjski porodnišnici rodila 2.400 g težka in 46 cm velika deklica 

Taja, staršema Nataliji Hrastovec in Konradu Slapniku iz Miklavža pri Taboru. 

 
ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

 

Vse starše vabimo, da nam podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji 

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

                                                                                                            Tatjana Kovče 

 
OBČINA TABOR 

OBČINSKA UPRAVA 
Tabor 21, 3304 TABOR 
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Novorojenci in prvošolci na obisku 
pri županu 

 
   Kot že veleva tradicija, smo tudi to leto ob 

Dnevu družine organizirali Sprejem 
novorojenčkov in prvošolcev pri županu. 
Zbrali smo se 15. maja v Domu krajanov 

Tabor, ki je bil dovolj prostoren in lično urejen 
za številčno zbrano druščino. Na letošnjem 

sprejemu je župan Vilko Jazbinšek pozdravil 
24 novorojencev, ki so se rodili v obdobju med 
17. aprilom 2012 in 15. aprilom 2013 ter 14 

prvošolcev, ki bodo letošnjo jesen prvič 
prestopili prag Podružnične osnovne šole 

Tabor. V uvodnem pozdravu je izrazil svoje 
veselje ob tolikih zbranih obrazih in pa 
zadovoljstvo ob dejstvu, da število obeh 

skupin, še posebej novorojencev, v zadnjih 
dveh letih narašča. Poudaril je tudi, da bo 

Občina še naprej delovala v smeri, ki služi 
njenemu razvoju in pa rasti in zadovoljstvu 
njenega prebivalstva. Naj vas spomnimo, da je 

bilo lansko leto še posebej rekordno, saj je 
pozdravilo dva novorojenca več kot letošnje 
leto, v 1. razredu POŠ Tabor pa je sedel en 

učenec več, kot se bo to zgodilo to jesen. V 
letu 2011 je bilo prvošolcev 10, novorojencev 

pa 18.    
   Če se malce poigramo s številkami vidimo, 
da se je v obdobju od aprila 2012 do aprila 

2013 v Občini Tabor rodilo 14 fantov in 10 
deklet, od tega največ iz Tabora in Kaple (vsak 

po 5), 4 iz Ojstriške vasi, po 3 iz Lok in 
Pondorja ter po 2 iz Črnega vrha in Mikavža 
pri Taboru. Starše razveseljujeta dva para 

dvojčkov, v obeh primerih sta oba fanta. Trend 

zadnjih let narekuje predvsem krajša imena in 
nič drugače ni pri nas – kar 18 novorojencev 

ima v svojih imenih le 3 ali 4 črke, fantovsko 
ime Nik pa se ponovi kar štirikrat. 
Novorojenčki so svoj prihod na ta svet 

razporedili skozi celotno leto, največ se jih je 
rodilo v oktobru (5) in po 4 v marcu in 

septembru, le avgust je nekoliko sameval. 
Prvošolci bodo sestavljali enakovreden razred, 
saj bo za šolske klopi sedlo 7 fantov in 7 

deklet. Največ, kar 9, jih prihaja iz Tabora, po 
2 iz Pondorja in Ojstriške vasi ter eden iz Lok.    

   Kratek program, ki je v obliki pisma 
neznanega avtorja starše nagovarjal kako naj 
se vedejo do svojih otrok in kako njihovi 

otroci vidijo pot do dobrega in srečnega 
odnosa, so z dodanimi plesnimi in pevskimi 

točkami pripravili učenci POŠ Tabor in Vrtca 
Tabor pod mentorstvom Manje Majcen, za 
pomladansko okrasitev dvorane pa je skupaj z 

občinsko upravo poskrbela Ina Gržina s 
svojimi učenci. Ob koncu programa smo se 
lahko posladkali z dobrotami, ki so jih 

pripravile spretne roke Društva žena in deklet 
Tabor.  

   Veseli nas, da lahko Občina Tabor tudi letos 
z enkratno denarno pomočjo staršem malčkov 
olajša premostitev stroškov, ki nastanejo z 

rojstvom otroka oziroma vpisom otroka v POŠ 
Tabor – za slednje je to 150,00 EUR, za prve 

pa ta znesek znaša 200,00 EUR oz. 50 
odstotkov več za vsakega naslednjega 
novorojenca/ko istega vlagatelja. 

 
Maja Drča 

(Foto: Darko Naraglav) 
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Obvestila 
 
 Izgubljeni avtomobilski ključi 
 

V prostore občinske uprave je občan prinesel 
avtomobilske ključe znamke Volkswagen. 

Poleg tega je na obesku, ki ga krasi plišasta 
čebelica, priključen še navaden ključ. Obesek s 

ključi je bil najden na območju Lok, v 
ponedeljek 20. maja. 
 

Lastnik ključa naj se zglasi v tajništvu 
občinske uprave ali pokliče na telefon 705 70 

80 (tajništvo). 
 
Lastnikom psov 

 
Kljub temu, da le s težkim srcem svojemu 

pasjemu ljubljencu na kakršenkoli način 
omejujemo svobodo, pa vseeno vse lastnike 
psov nadalje prijazno naprošamo, da svoje pse 

vodijo okoli na povodcih ali pa jih doma 
zapirajo v pesjake.  
 

Na občino smo v zadnjem času prejeli klice 
kolesarjev, sprehajalcev in ostalih, ki so se na 

svoji poti srečali iz oči v oči s psom. V večini 
primerov so psi izšolani ali pa nenevarni in 
tako na veliko srečo do večjih težav ne prihaja, 

pa vendar lahko psi ob cestah marsikdaj 
naredijo nepričakovano potezo in s tem 

ogrozijo varnost mimoidočih ter varnost v 
prometu. 

 

Prav tako vas obveščamo, da bomo v 
naslednjih dneh na treh lokacijah - pri šoli, ob 

sprehajalni poti Plankov log in pri pokopališču 
- postavili koše za pasje iztrebke, opremljene 
z vrečkami. Njihov primarni namen je 

odlaganje pasjih iztrebkov v za to namenjen 
prostor. S tem bomo zmanjšali ali, zaželjeno, 

preprečili nevarnost prihajanja le-teh v stik z 
radovednimi otroškimi rokami in omogočili 
naš lažji korak.  Vsak odgovoren pasji lastnik 

je dolžan poskrbeti, da sledi svojega ljubljenca 
ne povzročajo nejevolje pri ljudeh oz. 

onesnažujejo okolja, kar pa zakonsko ureja 
tudi 10. točka 5. člena Odloka o javnem redu 
in miru v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 17/2010). 

V primeru kršitev omenjenega člena, ki med 
drugim prepoveduje onesnaževanje pašnikov 

in travnikov v zasebni lasti ter javnih površin, 
predvsem tistih, kjer se igrajo otroci, z 

živalskimi iztrebki, bodo izrečene denarne 
kazni Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva.     
  
Hvala za razumevanje. 

Občinska uprava 
_____________________________________ 

 

Ekološki otoki 

 

Ekološki otoki so priročna rešitev za ločeno 

zbiranje odpadkov, saj lahko na enostaven in 
hiter način rešimo težave z nakopičenimi 
odpadki, poleg tega pa tudi olajšamo delo 

javnim službam, ki sortirane odpadke 
predelajo ter seveda predajo v nadaljnjo 

uporabo, s čimer na več načinov pomagamo 
ohranjati naravo. Očitno pa to nekaterim 

občanom ni dovolj in se želijo s pomočjo 
ekoloških otokov rešiti vse krame in tudi 
nevarnih odpadkov, katerim pač ekološki otoki 

NISO namenjeni. Odpadkov, ki ne sodijo na 
ekološke otoke, službe za odvoz odpadkov 

seveda ne odpeljejo, kar nam povzroča več 

težav ter tudi s tem povezanih stroškov. Lahko 

se zgodi, da javne službe kontejnerjev 
enostavno ne odpeljejo, lahko nam dodatno 
zaračunajo manipulacijo kontejnerjev, 

nenazadnje pa ostane nepotrebno ter nevarno 
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delo našim komunalnim delavcem, ki so 
primorani odpadke ločiti in jih voziti na center 

za zbiranje odpadkov v Čeplje pri Vranskem.  
 
Vse občane opozarjamo, da je odlaganje 

neprimernih odpadkov prepovedano, vsi 
kršitelji pa bodo s strani Medobčinske 

inšpekcije ustrezno kaznovani.  

Center za zbiranje odpadkov v Čepljah pri 
Vranskem, kjer lahko oddamo razne odpadke, 

ki ne sodijo na ekološke otoke, je odprt vsako 
sredo med 14.00 in 18.00 ter vsako soboto 
med 8.00 in 12.00 uro. 

 
Simon Jan 

 
___________________________________________________________________ 

 

Kanalizacija Tabor jug

Po uspešni prijavi na 6. javni razpis in 
končanem postopku izbora izvajalca, bomo 

predvidoma v mesecu avgustu pričeli z 
izgradnjo kanalizacije Tabor jug. Gre za odsek 
kanalizacije od križišča pri Zadrugi v Taboru 

do odcepa ceste na Vinograde v skupni dolžini 
nekaj manj kot en kilometer. Veseli in 
zadovoljni smo, da je bil na razpisu za 

izgradnjo Kanalizacije Tabor jug najugodnejši 
izvajalec domače savinjsko podjetje Plima 

Žalec d.o.o., ki je poznan kot kvaliteten in 
zanesljiv partner pri izvajanju raznih del na 
področju komunalne infrastrukture. Izvajalec 

je bil 14. 5. 2013 že uveden v delo, tako, da 
lahko pričakujemo zanesljiv pričetek in 

zaključek del še v letošnjem letu. Ob tej 
informaciji obveščamo vse občane ob bodoči 
trasi kanalizacije, da lahko pričnejo z 

aktivnostmi za priključitev na javno 
kanalizacijo. Skladno z  Odlokom o odvajanju  

in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode na območju občin Braslovče, 

Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

(Uradni list RS, št. 1/12 z dne 6.1.2012) je 
priključitev na območjih  
 

kjer se gradi, obnavlja ali je zgrajena javna 
komunalna infrastruktura, obvezna. Postopek 

za priključitev obstoječih objektov je sledeč: 
 

-Vloga za izračun komunalnega prispevka 

(obrazec na spletni strani ali v sprejemni 
pisarni Občine Tabor), 
-Plačilo komunalnega prispevka, 

-Vloga na JKP d.o.o. za Soglasje za 
priključitev na javno kanalizacijsko 

omrežje,  
-Izvedba priključka na javno 
kanalizacijsko omrežje. 

 
Ob izgradnji kanalizacije Tabor jug bomo 

izvajali tudi prepotrebno obnovo transportnega 
vodovoda ter za večjo cestno prometno varnost 
tudi pločnik in javno razsvetljavo. Vse občane 

prosimo za razumevanje, sodelovanje in 
seveda tudi za čim hitrejšo izvedbo aktivnosti 
za priključitev na javno kanalizacijsko 

omrežje. Za vse dodatne informacije smo vam 
na voljo na Občini Tabor: Simon Jan 03 705 

70 85. 
 

Simon Jan 
        
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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Volja 

Imeti moraš voljo, 

dar Boga! 
Roke, ki ubogajo 

in srce umetnika! 
 

Jasnost in vid, 

ki ti polepša dneve, 
 

 
 
 

kanček v veselju in delu 
naj ti da radoznalost 

do nadaljnjega življenja… 
 

S svojim žarom v življenje 

razsvetljuj vse tvoje prijatelje! 
 

TKSm

Refren 
 

Láhko sanjaj vse tvoje misli… 

Lahko trepečeš o ljubezni, 
ki je tvoje miselnosti?? 

 

Nikoli ne bodeš odkrila mojega srca!!! 
 

Igraj se s sabo, 

daj… 
A vedno naj bo moj duh – nad tabo! 

 
Pa čeprav bi bil, 

vem, da bil bi samo – tvoj refren! 

 
TKSm

Nova igralnica v šoli 

 

S 1. 4. 2013 se je v Vrtcu Tabor odprl nov 
oddelek. Ker prostora zanj v vrtcu ni bilo, smo 

iskali najboljšo rešitev kako v vrtec sprejeti 
vse otroke, ob tem pa nuditi normalne pogoje 
za delo, predvsem pa poskrbeti za varnost 

otrok. Ker je bila na POŠ Tabor še prazna 
učilnica, ki jo je bilo le potrebno preurediti v 

igralnico, je bila rešitev na dlani. Vsi vpleteni 
smo bili mnenja, da novinci (torej otroci stari 
od 1 do 2 let) ne morejo v šolo, ter da je za to 

»primeren« le oddelek 4 – 6 let. Tako so se 
začele priprave otrok na selitev, ki je bila pred 

vrati. Otrokom sva vzgojiteljici »novo« 
igralnico predstavili kot presenečenje, na 
katerega so otroci komaj čakali. Povedali sva 

jim, da so le oni v vrtcu tako »veliki«, da lahko 
gredo v šolo in da odstopimo našo igralnico 

mlajšim otrokom. Napetost in veselje otrok se 
je do selitve stopnjevalo, odštevali smo dneve, 
se pogovarjali o novi igralnici, se  postopoma 

nanjo privajali, selili igrače in opremo, 

predvsem pa sva vzgojiteljici čutili, da so 
otroci zelo ponosni na to, da so dobili svoje 
mesto v šoli. Sedaj smo se na novo okolje že 

popolnoma navadili. V šoli se počutimo 
odlično. Seveda je na prvem mestu varnost 

otrok, zato smo na svoj prihod opozorili tudi 
šolarje, predvsem tiste najstarejše.  
 

Hvala staršem za razumevanje in za strpnost 
pri urejanju novih prostorov (igralnice in  

garderobe). Vsekakor pa so še vedno 
dobrodošli predlogi o tem, kako bi lahko bilo 
bivanje v šoli za nas še kvalitetnejše. 

 

Hvala vsem.  

 

Vzgojiteljici Klavdija in Doris 
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Ponovno uspešna zbiralna akcija oblačil, obutve, igrač, otroške, športne 
opreme... 

 

V sredo 24. 4. 2013, smo prostovoljčki 
Osnovne šole Vransko-Tabor pripravili 

zaključek zbiralne akcije. Na zbirnih mestih v 
šoli Vransko, v podružnični šoli Tabor in v 

vrtcih na Vranskem ter v Taboru smo cel 
mesec zbirali oblačila, obutev, posteljnino, 
igrače, športno opremo, posodo, spominke … 

Na samo zbiralno akcijo se je odzvalo veliko 
ljudi, ki so darovali tisto, česar ne potrebujejo 

več. 
 
Da pa je akcija sploh lahko stekla, je bilo 

potrebno najprej pripraviti zbirna mesta. Pri 
krožku Prostovoljno delo so učenci izdelali 

plakate, s katerimi so opremili zbirna mesta, 
obvestila za oglasne deske, učiteljice pa smo 
obvestila objavile še na spletu. Nato so 

prostovoljčki  vsak dan sproti pridno sortirali 
prinešene reči v vreče in jih nosili na 

podstrešje. Ker smo ponovno zbrali veliko 
vsega, smo želili vse to deliti s tistimi, ki 
potrebujejo našo pomoč. Napisali smo vabila 

in jih poslali različnim ustanovam, šolam, 
posameznikom. Na vabilo ob zaključku 

zbiralne akcije se je odzvalo veliko ljudi od 
blizu in daleč.  
 

Zaradi lažje organizacije smo v jedilnici šole 
na Vranskem pripravili kotičke z napisi. Svoj 

kotiček so imela ženska oblačila, moška 
oblačila, otroška oblačila, igrače, čevlji,  
 

 
posoda, spominki in posteljnina. Tako so 
ljudje, ki so prišli, točno vedeli kje kaj najdejo. 

Prostovoljčki pa so jim pomagali pri iskanju, 
izbiranju  stvari  

ter nošenju vreč. 
 
Odzivi ljudi, ki so 

se udeležili 
zaključka zbiralne 

akcijetivni so bili 
pozitivni. Daleč 
največ pa nam 

pomenijo nasmehi 
na obrazih ljudi, ki 

smo jim vsaj 
nekoliko olajšali življenjsko situacijo in jim 
polepšali kakšen dan. 

 
Zaključek te zbiralne akcije pa je bil še toliko 

bolj poseben, saj nam je pomagala 
Sapramiška, ki v okviru projekta Botrstvo 
pomaga socialno ogroženim otrokom in 

družinam iz življenjske stiske.  
 

Zadnja tri leta  organiziramo vsaj dve tovrstni 
zbiralni akciji letno. Veseli smo, da zbiralna 
akcija postaja tradicionalna. Že zdaj pa vas  

želimo povabiti k sodelovanju na našo 
naslednjo zbiralno akcijo, ki bo ponovno 

jeseni (predvidoma v mesecu oktobru). Ob 
stvareh, ki jih ne potrebujete več, se spomnite 
na nas in na ljudi, ki potrebujejo našo pomoč, 

kajti vsak nasmeh ljudi ima 
svojo zgodbo. 

 
Ob koncu  se zahvaljujemo 
vsem ljudem, ki so darovali 

rabljene stvari, vsem 
zaposlenim OŠ Vransko-Tabor, 

ki so  nam pomagali izpeljati 
zbiralno akcijo. Posebej hvala 
pa aktivni ekipi prostovoljčkov, 

ki  vsaki zbiralni akciji nameni 
veliko svojega prostega časa.  

 
 
Mentorji krožka Prostovoljno 

delo: Tina Golob, Sanja Marn, 
Ina Gržina, Miha Miklavc 
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Taborčani  v plavalni   šoli  v  naravi 
(v Žusterni pri Kopru,  od 15. do 19. 4. 2013) 

 
Vtise so z nami delili učenci 4. c razreda POŠ 
Tabor z razredničarko Darjo Savinek. 

  
 

 
V torek, 16. 4., smo po zajtrku odhiteli na 
pomol  v Žusterni  in  se vkrcali na   ladjico.  

Odpluli smo v Piran. Plovba po mirnem 
Jadranskem morju je bila zelo zanimiva. Z 

morja smo si ogledali Izolo, Simonov zaliv in 
Fieso. Fantje smo klepetali in se zabavali. 
(Benjamin Đuranović) 

 
 V Piranu smo se  povzpeli  do cerkve Sv. 

Jurija in se razgledali, kupili smo razglednice 
in spominček ter se posladkali s sladoledom. 
Kupili smo si vstopnico za ogled  Akvarija. V 

akvariju so bila tla steklena, pod njimi pa jama 
z izkopaninami in strah me je bilo, da bom 

padla vanjo. V velikih akvarijih smo videli 
veliko morskih živali – morski list in 
najrazličnejše ribe, kakršnih še nikoli nisem 

videla.  Všeč mi je bilo, da sem se 
fotografirala z veliko tuno v ozadju. Nato pa 

smo si kupili še kakšen spominček.   
(Tanjuša Lukman in Natalija Jelen) 
 

V bazenu Hotela Žusterna smo plavali v 
slani morski vodi. Vsak dan smo dvakrat  

vadili  žabico, kravl in hrbtni kravl. Seveda 
smo tudi vadili  skoke v bazen, na noge in na 
glavo. Potem smo imeli za malico jabolko ali 

banano ali hruško ali pomarančo… zelo je  

 
 
bilo dobro. Nato smo se vrnili v bazen in 

ponovili, kar smo se učili. Vaditelj Žan je 
povedal, da je v bazenu gneča, zato smo lahko 

šli na tobogane. Super je bilo!  
(Anja Drnolšek) 
 

 
 

Imeli smo dve  predavanji  o potapljanju in  
primorskem drevesu oljki. Veliko novega smo 
izvedeli. Ogledali in potipali smo vejico oljke. 

Oljčno olje smo tudi pokusili. Bilo je 
močnega, nekoliko grenkega okusa. Zelo je 

zdravo.   
(Nejc Sirše) 
 

Po kosilu smo imeli malo prostega časa. 
Takrat smo igrali  igrice, se pogovarjali, 

poslušali glasbo in hodili na obiske. Bilo je 
zelo zabavno!  
(Luka Demšar) 

 
Dav večera smo ob obali  odšli na dolg 

sprehod do Kopra. Ogledali smo si 
pristanišče in center mesta. Privoščili smo si 
sladoled. Ustavili smo se na otroškem igrišču 

in se spuščali po toboganih, plezali smo, se 
vrteli na vrtiljakih,… Med vračanjem v hotel 

smo občudovali mesto in pristanišče 
razsvetljeno s tisoči raznobarvnih lučk in 
njihove odseve v morju….  

(Damjan Lesjak) 
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V četrtek, 18. 4., smo imeli zaključni večer 

šole v naravi. Vseh 38 četrtošolcev vransko-
taborske osnovne šole se  je zbralo na terasi 
hotela. Posedli smo se na stole ter uživali ob 

zabavnih točkah programa, ki smo jih 
pripravili učenci sami. Nato nam je hotelski  

DJ predvajal glasbo,  ob kateri smo plesali na  
izpadanje. Bilo je nepozabno.  
(Lucija Skok) 

 
 

 
Zadnji dan ŠVN smo dobili zaslužena 
priznanja, kakor smo se pač odrezali pri 

plavanju. Nihče ni bil slab. Bronastega 
delfinčka so usvojili  Damjan, Anja,  Nejc in 

Lucija, srebrnega delfinčka so prejeli 
Benjamin, Natalija, Tanjuša in Luka D.,  jaz pa 
sem dobila zlatega delfinčka. Luka M. na 

žalost ni bilo v ŠVN. Vsem čestitam, ker so se 
res, res, res dobro odrezali!!!  
(Ema G. Lesjak) 

____________________________________ 
                                          

Kako  sem  odkrila  svoj  talent 

 
   Ko sem bila še čisto majhna, sem živela v 
Kamniku s svojo  mamico. Moja mami je zelo 

lepo risala in mi je vedno kaj  lepega narisala 
ter mi povedala in pokazala, kako se kaj 
nariše. Že takrat sem zelo rada z mamico 

risala. Mami je čudovito  risala punčke in 
princeske in tudi jaz imam talent za risanje in 

barvanje. Ta talent bi rada še naprej razvijala, 
ker me risanje zelo veseli. 
   Ob prihodu na obisk k moji teti Ivani, sem 

tudi njo občudovala, kako lepo riše. Tudi ona 
ima slikarski talent in me  vselej vzpodbuja in 

veliko pokaže, kako se kaj naredi. Prav tako je 
tudi  pri stricu Petru, ki mi tudi pokaže  in me  
uči,  kako se riše. 

   Zato je Irena " naročila Miklavžu" , da mi 
prinese slikarski kovček, ki me je zelo 

razveselil. Še prej  pa mi je ati kupil pravo 
slikarsko stojalo. Zdaj imam doma slikarski 
kotiček, svoj atelje.  Ker imam svoj talent zelo 

rada,  ga bom še naprej pridno uporabljala in 
razvijala. 

 
Ema Govednik Lesjak, 4. c 

POŠ Tabor 

Kaj dela gasilec 
 

To je gasilec. 
In to je njegov gasilski avtomobil. 
 

       Gasilec z drugimi gasilci  
na gasilski postaji. Tam spijo, 
pijejo kavo, kartajo in berejo. 

 
Alarm! Alarm! Na gasilski  postaji je 

zazvonil alarm.  
Nekje gori!? Gasilci se spustijo po drogu 
v garažo  

in hitro skočijo v gasilski avtomobil. 
 

Gasilski avtomobil drvi po cesti z modro 
lučjo in tulečo sireno. 
Vsa druga vozila se mu morajo umakniti.  

 
Hiša gori! Gasilec cev, iz katere brizga 
voda, usmeri v ogenj. Pravi slap! 

Drugi gasilec spleza na lestev 
in gasi požar od zgoraj. 

 
Ogenj je pogašen.  
Gasilci pospravijo lestev in cevi ter se 

odpeljejo nazaj na  
gasilsko postajo. Do naslednje naloge! 

 
Gasilski  pozdrav: NA  POMOČ!  

 

Upam, da vam je bila gasilska všeč!  
 

Nejc Sirše, 4. c,  

POŠ Tabor  
__________________________________ 

 

Naravoslovni  dan v Medlogu 
 

V sredo, 8. maja 2013, smo se sedmošolci 
odpravili na Šolo za hortikulturo in vizualne 

umetnosti Celje. Tam nas je sprejel gospod 
ravnatelj in nam povedal nekaj malega o tej 
šoli. Potem nam je predavala še tamkajšnja 

učiteljica za biologijo. 
 

Po predavanju smo imeli malico, nato pa smo 
se razdelili v dve skupini. Naša skupina si je 
šla najprej ogledati grmovne in drevesne vrste, 

ki jih imajo posejene v parku, ki je velik kar tri 
hektarje. Odkrili smo, kako se poimenujejo 

živa bitja ter med drugim videli tudi dva živa 
fosila, ginka in volemijo. Na koncu smo dobili 
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učni list in ga s pomočjo vodičke rešili. Nato 
smo se zamenjali z drugo skupino in si šli 

ogledati posebna drevesa, ki so drugačna od 
drugih. To so platana, volemija, ambrovec (iz 
njega izdelujejo žvečilne gumije)...  

 
Po koncu delavnic smo se odpravili nazaj v 

šolo.Ta dan je bil zanimiv in poučen, saj 
nekaterih stvari o teh drevesih res še nismo 
vedeli. 

 
Urška Kajbič in Erika Orehovec, 7. a razred 

OŠ Vransko-Tabor
 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Že VIII. Salamijada v Miklavžu  
 
V petek, 26. 4. 2013 je potekala na Ribniku pri Lisjaku 
zaključna prireditev že 8. Salamijade v organizaciji 

Vaške skupnosti Miklavž. Letos je komisija ocenila kar 
28 različnih salam, ki so jih prinesli iz 7 občin širše 

Celjske regije. Tudi letos so obiskovalci imeli priložnost 
poskusite prav vse salame, ki so bile ocenjene. Na letošnji 
podelitvi je izdelovalcem salam podelil priznanje 

predsednik Društva salamarjev Slovenije g. Stane Krnc 
ob pomoči župana Občine Tabor g. Vilka Jazbinška. G 

Krnc je prinesel v pokušino tudi dve špehovki, salami, ki 

je marsikje ne izdelujejo več. Ena je bila klasična, druga pa 

narejena  z dodatkom rdeče paprike. Ko so bili želodčki 
polni se je začelo staviti o teži salame velikanke, ki jo je 
podarila Kmetija Laznik. Najbolj se je teži približal g. 

Slavko Podboj in jo kot nagrado odnesel domov na 
Dolenjsko.  

 
Najboljših 10  salam so naredili: 

1. Obrez Milan 

2. Zupančič Dani 

3. Privošnik Franc 

4. Štrajhar Ivan 

5. Kmetija Laznik 

6. Kovče Milko 

7. Matko Jure 

8. Goropevšek Vinko 

9. Pečnik Milan 

10. Grobler Anton 

Vaška skupnost Miklavž 
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Podjetno v svet podjetništva 2013 
 

Iz RASR, Razvojne agencije Savinjske regije vas obveščamo, 
da je odprt Javni poziv za izvedbo projekta Podjetno v svet 

podjetništva 2013. Namen operacije je pet mesečno 

podjetniško usposabljanje mladih izobraženih brezposelnih 
oseb v Savinjski regiji. Cilj usposabljanja je samozaposlitev,  

zaposlitev v lastnem podjetju ali zaposlitev pri drugem delodajalcu.   
 

Prijave zbiramo do 31. 5. 2013. 

 

Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani www.rasr.si in na sedežu RASR, Razvojna 
agencija Savinjske regije d.o.o. Projekt sofinancira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti.   

 
Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan 

do vključno 31. 5. 2013 med 8. in 12. uro po telefonu (03) 589 40 90  (Tomaž Poličik) ali 031/813-
513 (mag. Barbara Mikuš Marzidovšek) oz. elektronski pošti tomaz.policnik@rasr.si ali 

barbara.marzidovsek@rasr.si. 
 

Janez Jazbec,                                                                                                                                              

direktor 
 

______________________________________________________________________________________________ 

                       

 

Kmetija Laznik vabi  

v soboto, 01.06.2013 od 9. ure dalje, da nas obiščete. 
 

Tudi tokrat vam nudimo: sveže goveje in svinjsko meso ter ostale 
mesne izdelke; naša salama je na ocenjevanju DOBROTE 

SLOVENSKIH KMETIJ na Ptuju dosegla srebrno priznanje. 
 

 
Za vas pripravimo narezke iz naših domačih dobrot in vam jih 

po želji tudi dostavimo! 
Bliža se čas piknikov tudi letos vam nudimo mesne dobrote potrebne za peko na 

vrtnem žaru! 

 
NOVO!!!! 

Sveže meso vam po predhodnem naročilu in ostale izdelke dostavimo tudi na 
dom! 

 
 

Vabljeni! 
 

Informacije: Adi, 041-543-396 
 

                                                                                               Kmetija Laznik 
                                               

mailto:tomaz.policnik@rasr.si
mailto:barbara.marzidovsek@rasr.si
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Judoisti zopet uspešni 

 

V soboto, 18.5.2013 so se otroci, člani judo 
kluba Shido Tabor, udeležili Pokala 
Slovenska Bistrica v judu in dosegli lep 

rezultat v svojih kategorijah: 1. mesto je 
osvojila Ana Nuša Detela, 2. mesto Anita 
Kramer, 3. mesto pa Petra Kreča, Tim 

Povodnik, Nuša Hrustek, Žiga Klep in 
Amadej Kreča.  

 
Na turnirju je sodelovalo nekaj več kot 120 
tekmovalcev iz slovenskih klubov. 

 
Judo klub Shido 

 

________________________________________________________________________________ 

Saša Sirše zelo uspešna na Evropskem prvenstvu 2013  
 

V času med 23. in 28. aprilom 2013 je 

Slovenija na Bledu gostila Evropsko prvenstvo 
v Taekwon-doju, verzije ITF. 37-članska 

izbrana vrsta je s končnim rezultatom izredno 
zadovoljna, saj je Slovenija na prvenstvu 
skupno osvojila 16 odličij, prav tolikokrat so 

naši tekmovalci ostali tik pred stopničkami.  
 

Mesto med reprezentanti si je zagotovila tudi 
vaša sokrajanka Saša Sirše, ki sicer trenira v 
ljubljanskem Taekwon-do klubu Škorpijon 

pod vodstvom trenerja Ismeta Ičanovića. Saša 
je na prvenstvu nastopila v individualnih  

borbah, skupaj s preostalo žensko člansko 
ekipo pa še v ekipnih borbah, testu moči ter 
specialni tehniki.  

 
Za največ veselja v individualnih disciplinah 

so poskrbeli mladinec Borut Sobota (Skala 

Velenje) v borbah do 69 kg ter veterana Ismet 
Ičanović (Škorpijon Ljubljana) v formah V. 

dan in Muhamed Baltić (Tiger Ljubljana) v 
borbah do 90 kg, saj so vsi trije osvojili naslov 
evropskega prvaka. Veteranska ekipa pa je 

poskrbela, da se je slovenska himna zaslišala 
še enkrat, saj so v ekipnih borbah osvojili 

naziv evropskih prvakov. 
 
Srebrne medalje in naziv evropskih 

podprvakov v individualnih kategorijah so si 
priborili veteran Ismet Ičanović v borbah do 

80 kg, deček Nejc Rakuša (Skala Velenje) v 
borbah do 145 cm ter članica Saša Sirše 
(Škorpijon Ljubljana) v borbah nad 75 kg. 

Prav tako je Saša sodelovala še v ekipnem 
testu moči, kjer je skupaj z ostalimi članicami 

osvojila naslov 
ekipnih podprvakinj 
v tej disciplini. 

Glede na to, da 
je imela Saša v 

preteklem letu 
precejšnje težave s 
poškodbami, zaradi 

katerih je morala 
izpustiti skoraj 

celotno tekmovalno 
sezono in je začela z 

intenzivnimi 

treningi šele konec 
januarja, je njen 
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uspeh - naziv dvakratne evropske 
podprvakinje -  res izjemen.  

 
Bronasta odličja na prvenstvu pa so si priborili 
mladinski moška in ženska ekipa v ekipnih 

formah, članici Nika Plečnik (Tiger Ljubljana) 
v formah III. dan ter Kristina Podgrajšek 

(Unior Zreče) v borbah do 57 kg, člana David 
Katalenić (Sun Braslovče) v borbah nad 85 kg 
ter Peter Landeker (Skala Velenje) v formah 

V. dan, veteran Muhamed Baltić v formah IV. 
dan in moška članska ekipa v ekipnih borbah.  

Prvenstvo si je ogledal tudi predsednik 
Državnega zbora g. Janko Veber, ki se zaradi 
seje Državnega zbora ni mogel udeležiti 

odprtja prvenstva, a je kljub temu poslal zelo 
spodbuden pozdravni govor, je v družbi 

slovenske reprezentance preživel del 
sobotnega popoldneva, podelil medalje ter si 
ogledal tekmovanje.  Preko 900 udeležencev iz 

30 evropskih držav se je ob koncu prvenstva 
strinjalo, da je le-to odlično uspelo in da je 
Bled, z vsem kar ponuja, res eno izmed 

najlepših mogočih prizorišč takšnih dogodkov.  
Reprezentanti bodo nadaljevali z intenzivnimi 

pripravami, saj jih v tem letu čaka še Svetovno 
člansko prvenstvo, ki bo meseca julija 
potekalo v bolgarski Sofiji. 

 
Ismet Ičanović 

Trener reprezentance 
 

 

Zbogom orožje. Dobrodošli spomini. 

 

V Medobčinski splošni knjižnici Žalec si 

vseskozi prizadevamo zbirati in varovati 
kulturno ter zgodovinsko dediščino Spodnje 

Savinjske doline.  
 

Naslednje leto, 2014, bo 100.  obletnica 
začetka prve svetovne vojne. Kako je bila 

Spodnja Savinjska dolina vpeta v samo 
dogajanje svetovne morije? Kdo vse je bil 

mobiliziran? Na katerih bojiščih so se bojevali 
naši predniki? Kako so vojno doživljali 
posamezniki? Kakšne so intimne zgodbe 

vojakov, njihovih družin in vseh ljudi v 
zaledju, ki so se trudili, da bi življenje kljub 

grozotam teklo čimbolj normalno? Na ta in še 

druga vprašanja bomo skušali dobiti odgovore 
na Dnevu zbiranja spominov, ki bo 25. 

oktobra 2013, od 9. do 18. ure v 

Medobčinski splošni knjižnici Žalec. 
 

Namen tega dogodka je zbrati čimveč 
dokumentov, fotografij, predmetov in s tem 

zgodb, spominov, ki se skrivajo za njimi. 
Vabimo vas, da v družinskih albumih in 
arhivih poiščete slike, razglednice, fotografije, 

dokumente ter predmete iz časa prve svetovne 
vojne in jih delite z nami. 

Svoje spomine – predmete, fotografije, pisma 
itd. – prinesite s seboj v knjižnico na dan 
zbiranja. Naši katalogizatorji, knjižničarji, 

bodo predmete popisali ter zapisali vaše 
zgodbe. Zatem pa jih bodo skenirali in 

fotografirali, tako da boste predmete takoj 
dobili nazaj. Več informacij lahko dobite na 
karmen@zal.sik.si ali na tel. št. 03 712 12 52. 

 
Karmen Jezernik 

_____________________________________ 
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NAREDI NEKAJ ZASE IN DRUGE TER MIGAJ Z MANO 
POVABILO K SODELOVANJU 

 
DOBRODELNI TEK MIGAJ Z MANO VELENJE, DOBR´ TEK - ZDRAV 

TEK - 8. JUNIJ 2013 
 

Lifestyle natural (www.l-n.si), nacionalno 

neprofitno gibanje za zdrav in naraven način 
življenja, in Fundacija Utrip humanosti še 
naprej širita dobro voljo ter zavest o pomenu 

zdravega in aktivnega življenja, ki plemeniti 
nas in osrečuje druge. S projektom Migaj z 

mano želimo osveščati ljudi o problematiki 
prekomerne telesne teže, pomenu zdravega 
prehranjevanja, gibanja, pozitivnega in 

odgovornega življenjskega stila. Preko 
zdravega, aktivnega in naravnega načina 

življenja pa želimo povezovati množice v 
solidarnosti ter pomagati mladim za poti do 
uresničevanja svojih sanj. 

FUNDACIJA UTRIP HUMANOSTI BO 

V LETU 2013 ORGANIZIRALA TRI 

DOBRODELNE TEKE: 

• 5. humanitarni tek/hoja v boju proti 

debelosti, Zdravo hujšam, Celje 

• 2. dobrodelni tek Migaj z mano Velenje, 

Dob’r tek - zdrav tek 

• 2. dobrodelni tek Migaj z mano Žalec, 

Tečem in pomagam 

 
Dobrodelni teki Migaj z mano so športno-
rekreacijske prireditve namenjene vsem ljubiteljem 
aktivnega in zdravega načina življenja. ter hkrati 
zabaven dogodek za celo družino. Spodbujajo in 
osveščajo o pomenu zdravega, aktivnega in 
naravnega načina življenja, krati pa dvigujejo 
zavest o pomenu pomoči tistim, ki našo pomoč 
zares potrebujejo. 

Sredstva zbrana s startninami bodo že četrto 
leto zapored namenjena štipendijskemu skladu 

Fundacije Utrip humanosti za mladostnike, 

obolele za rakom. 
 

2. DOBRODELNI TEK MIGAJ Z 

MANO VELENJE, DOBR´ TEK - 

ZDRAV TEK 
KOMU JE NAMENJEN? 

Lifestyle natural in Fundacija Utrip humanosti 
želita zavedanje o pomenu gibanja in 
dobrodelnosti širiti po Sloveniji. Dobrodelni 

tek je dogodek, ki je privlačen za družine in 

rekreativne tekače, profesionalne tekače, 

pohodnike, stare in mlade, zagotovo pa za vse 
ljudi dobre volje, ki uživajo v gibanju v naravi. 
Prav tako je namenjen skupinam in podjetjem, 

saj omogoča kakovostno druženje in 
povezovanje ter zabavo. 

Vsa sredstva zbrana s startninami bodo 
namenjena štipendijskemu skladu Fundacije 
Utrip humanosti za mladostnike, obolele za 

rakom. Fundacija Utrip humanosti že od leta 
2010 štipendira dijake in študente, ki so 

oboleli za to zahrbtno boleznijo ter jim tako 
pomaga na poti do izobrazbe. Letno podeli 
med 10 in 15 celoletnih štipendij ter tako 

zbere več kot 15.000 EUR v dobrodelne 
namene in za namene izobraževanja. 

Pri organizaciji in izvedbi dogodka 
sodelujemo s strokovnjaki iz različnih 
področij; z zdravniki, dietetiki, osebnimi 

trenerji, profesorji športne vzgoje, 
prostovoljci, različnimi organizacijami in tako 
prispevamo k osveščanju ljudi o pomenu 

gibanja in zdravega načina življenja, 
povezovanja in solidarnosti. 

 

Z DOBRODELNIM TEKOM BOMO: 

• izvedli pravo športno tekmovanje v okviru 
Štajersko – Koroškega pokala (8 km); 

• izvedli rekreativno tekmovanje za otroke in 
odrasle (2, 4 km); 

• poudarili pomen gibanja, zdrave prehrane in 
optimalne telesne teže; 
• pripravili športno druženje z dobrodelno 

noto; 
• predstavili zdrave možnosti zniževanja in 

vzdrževanja telesne teže; 
• pripravili zabavno druženje s spremljevalnim 
programom in 

• podprli mladostnike, ki se bojujejo z eno 
najhujših bolezni današnjega časa – rakom.  

DNEVNI PROGRAM: 

• izvedba rekreativnega teka na 2, 4 km, 
• Izvedba tekmovalnega teka na 8 km 
(Štajersko-Koroški pokal). 

SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI: 
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• Galaktični kotiček – svetovanje 
strokovnjakov, pokušina športnih napitkov, 

ponudba športne opreme; 
• skupinsko ogrevanje in raztezanje; 
• skupinske vadbe – zumba, vadbe borilnih 

veščin; 
• različni nastopi in obisk znanih gostov; 

• animacija, druženje in zabava ob glasbi; 
• delavnice za otroke; 
• topel obrok in okrepčilo na progi; 

• VELIKA in mala NAGRADNA IGRA.  

DRUŽBENO ODGOVORNI IN 

PREPOZNAVNI 

Vabimo vas, da postanete del te naše velike 
zgodbe o zdravem, aktivnem in naravnem 

 

načinu življenja, zgodbe o spodbujanju k bolj 

kakovostnemu življenju, solidarnosti ter 

pomoči tistim, ki le-to potrebujejo. Bodite 

družbeno odgovorni in prisotni na našem 

dogodku ter gradite na svoji prepoznavnosti. 

Ponujamo vam vse oblike promocije in 

oglaševanja, ki jih dogodek omogoča ter 

oseben pristop do več sto tekmovalcev in 

obiskovalcev. 

 

Lea Komerički 

Inštitut za trajnostno sobivanje 

Fundacija Utrip humanosti 

Lifestyle natur 

 

Zelje Emona – slovenska sorta zelja 
iz Ljubljanske kotline 

 

Ko sem se spoznala z gospo Černetovo, ki je 
bila znanstvena svetnica s področja 

semenarstva, me je naučila, kako lahko v 
primerjalnih posevkih ugotovimo, katere sorte 
so primerne za naše okolje.  

Tako sva vzorce vseh semen, ki sva jih prejeli 
od slušateljev najinih predavanj po Sloveniji, 

posejali na našem vrtu. Ugotavljali sva, katere 
sorte so primerne za nadaljnje razmnoževanje, 
ker se odlikujejo  v določenih lastnostih in se 

poleg tega tudi prilagajajo okolju.  Poudarek 
sva dajali predvsem sortam, ki so odporne, saj 

so le takšne primerne tudi za ekološko 
pridelavo. 

 

V primerjalne poskuse mi je prinesla tudi njeni 
sorti zelja Kranjsko okroglo ter Emona, ki jih 

je vzgojila z odbiro starih sort z območja  

 

Ljubljanske kotline.   Zelo dobro se je obneslo 
zelje Emona, saj ga odlikujejo zelo tanki listi, 
ki so tesno zloženi v ploščati glavi. Podoben je 

Varaždinskemu zelju, le da je dva tedna 
kasnejši, naredi večje glave in ima siv, 

namesto rumenega poprha.  Primeren je tako 
za skladiščenje, kot za kisanje, saj naredi 2-5 
kg težke glave, kar je odvisno od rodovitnosti,  

globine tal ter prisotnosti vlage.  
 
Pri najinem delu na primerjalnih posevkih sem 

se veliko naučila o zelju, ki je lahko 
»lokalpatriot«, kar pomeni, da se zelo odziva 

na lokalno okolje. Dr. Černetova mi je 
razlagala, da je na primer Nanoško zelje, ki ga 
gojijo v okolici Nanosa tako občutljivo na 

spremembo klime, da drugje sploh ne naredi 
primernih glav, tam pa odlične. Preden smo se 

odločili za semensko pridelavo sem zaradi tega 
dala nekaj semen kmetom z različnih področij 
Slovenije, da so ga sejali in mi povedali, kako 

se obnese na drugih območjih.  
 

Z rezultati sem bila zadovoljna, zato smo se 
odločili, da ga pridelamo v ekološki pridelavi 
in ga ponudimo tako ekološkim kmetom, kot 

vrtičkarjem in ostalim pridelovalcem zelja, saj 
da v dobrih pogojih zelo dober pridelek, poleg 

tega pa je zelo okusno, posebej še, ko je 
skisano. Gospodinje pa so zadovoljne, ko 
delajo sarme, saj  so listi zelo veliki, strženi pa 

niso debeli. 
 

Fanči Perdih Amarant 
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  
OJSTRIŠKA VAS-TABOR 

 
Prostovoljno gasilsko društvo Ojstriška vas – 

Tabor se najlepše zahvaljuje vsem donatorjem 
in sponzorjem, ki so nam skupaj z Občino 

Tabor omogočili izvedbo gostinskega dela na 
prireditvi »Šentjurski sejem«. Zahvaljujemo se 
za denarne prispevke, prispevke v obliki 

nagrad za srečelov in kakršno koli drugo 
pomoč, ki je pripomogla, da so vse prireditve v 
okviru občinskega praznika uspele. 

 
Posebna zahvala velja vsem članom in 

podpornim članom našega društva za vsa 
prostovoljno opravljena dela ter članom 
sosednjih društev, ki so nam na kakršen koli 

način pomagali pri izvedbi.  
 

Društvo bo svojo 110. obletnico delovanja 
obeležilo s svečano sejo dne 29. junija 2013.   

 
PGD Ojstriška vas-Tabor 

________________________________ 

 
Turnir v balinanju 

 

Po programu prireditev za občinski praznik je 

v soboto, 20. aprila 2013 na balinišču v Taboru 
potekal turnir v balinanju v organizaciji ŠD 
Partizan Tabor. Sodelovalo je sedem ekip iz 

različnih društev v občini. Ekipo so sestavljali 
trije igralci. Pričetek turnirja z prijavo ekip je 

bil ob 13.30 uri. 
 
Tekmovanje je bilo vseskozi zanimivo, saj so 

bile vse ekipe zelo borbene 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. DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR 

1 

3. NT SEKCIJA ŠD PARTIZAN TABOR 
4. EKSTREMISTI 
5. PEVSKO DRUŠTVO TABOR  

6. DRUŠTVO UPOKOJENCEV TABOR 
2 

7. PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

Ob zaključku turnirja so prve tri ekipe prejele 

pokale v trajno last. Vsem igralcem se 
zahvaljujem za sodelovanje in želim, da se 

srečamo tudi naslednje leto! 
 
Rekreacijsko balinanje se bo nadaljevalo v 

maju, vsak torek in petek od 18. ure dalje. 
 

                                                                                                  
Sekcija za balinanje pri ŠD Partizan                                                                                                           

Janko Zorenč  

_____________________________________ 

 

Tradicija  ostaja 

 
Šentjurska nedelja. Lep dan, vrvež, stojnice, 

glasba in dišave izpod gasilskega šotora 
ojstriških gasilcev.  

 
Likovniki, »Mavrica« pri KD »Ivan Cankar« 
Tabor, smo bili v 1. nadstropju Občine, kjer 

nas je 7 postavilo na ogled l4 novih del. Tokrat 
nismo bili sami. Z nami so bili še mladi 

ustvarjalci iz Osnovne šole, katere je povabila 
naša članica Ina. Likovni izdelki so bili kot 
vedno do sedaj zgovorni, predvsem pa so 

nudili široko paleto barv in motivov za vse 
okuse.   
 

Tokratna razstava pa je bila za vse nas nekaj 
posebnega, saj so se nam pridružili fotografi iz 

še čisto svežega Foto kluba Tabor. Njihove 
fotografske stvaritve so pritegnile posebno 
pozornost in tokratno razstavo gledalcem 

prikazale v nekoliko drugačni luči. Taborski 
fotografi so se predstavili s 25 fotografijami, ki 

so razkrivale tipične podobe in pa tiste 
nekoliko bolj skrite kotičke naše občine v vseh 
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letnih časih. Portret otroka obdanega s 
pšeničnim klasom, pasjih prijateljev v snežni 

belini, nevihte nad Krvavico, naša vodna 
bogastva… S fotografijami smo se preselili 
tudi drugod po Sloveniji ter v daljni širni svet.  

 
Upamo, da ste imeli priložnost videti opisano 

razstavo. Če niste, vam obljubljamo, da ni bila 
zadnja. Najlepša hvala vsem za izrečene in 
napisane pohvale, ki so nam vedno v 

vzpodbudo in veselje.  
 

Likovna sekcija »Mavrica« in njena 
podsekcija »Foto klub Tabor« 

__________________________________________________________________  

 
»Tabor ima talent« 

 
Tako kot vsako leto se je na letošnjem 

šentjurskem sejmu odvila prireditev 
»Tabor ima talent«. Mladi so prikazali 
svoje talente, ki jih vsakoletno tudi 

nadgrajujejo. Letos je sodelovalo 17 
mladih talentov, pokazali pa so zelo 

raznolike točke. Žongliranje, ples, petje 
ter igranje na razne inštrumente je 
navdušilo kar številčno množico. 

Prireditev sta več kot uspešno 
povezovala Blaž Kovče in Žiga 

Lukman.  
 
Organizatorji iz pevskega društva Tabor 

smo bili več kot zadovoljni z letošnjo 
izvedbo in udeležbo mladih 

nastopajočih. Radi bi se zahvalili vsem nastopajočim, tonskim tehnikom ter organizatorjem. Hkrati 
pa že vse vabimo, da se drugo leto ponovno udeležite te tradicionalne prireditve.  
 

Pevsko društvo Tabor 
________________________________________________________________________________ 

 

Turistično društvo Tabor se 

predstavlja … 
 

V okviru Tradicionalnega  21. Šentjurskega 
sejma, 28. 4. 2013, smo TD 

Tabor sodelovali na paradi  

Tabor smo ljudje  in na 

kmečki tržnici predstavljali 

tri najboljše izbrane 

turistične spominke Občine 

Tabor. 

 

Za najboljši turistični spominek je izbrana 

komisija razglasila VERONIKINO MILO  

izdelano iz meda ali mleka, ki ga je izdelala 
avtorica ga. Mojca Šoštarič iz Ojstriške vasi. 

Drugo nagrado je prejel g. Janez Podbregar iz 

Ojstriške vasi za izdelek BALZAM ZA 

ŽELODEC . Tretjo nagrado pa je prejel g. 

Darko Nemivšek iz Tabora za izdelek NAJ 

VAM SEKIRA PADE V MED . 
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Vsi trije izdelki so možni na 
ogled in prodajo v prostorih 

TD Tabor po dogovoru. 
 
Zato vas vljudno vabimo, da 

nas obiščete v naših prostorih 
Turističnega društva Tabor.  

 
Lep turistični pozdrav. 

 

Marjeta Rak Jezernik 

 
 

 
____________________ 

 

Obvestilo upokojencem 

 

IZLETI: Društvo upokojencev Tabor obvešča, 

da dne 18.06.2013 organizira izlet na Sveto 

Goro pri Novi Gorici. Prijave se bodo zbirale v 

društveni pisarni v ponedeljek 3. 6. 2013 od 

09.00 do 11.00 ure.   

 

POHODI: V letošnjem letu DU Tabor uvaja 

novost in sicer »POHODI PO OBRONKIH 

OBČINE TABOR«. Vsak zadnji torek v 

mesecu bomo odšli na nezahtevni pohod po 

obronkih naše občine. Zbor bo ob 09.00 uri 

pred KZ Tabor. Smer in trajanje pohoda bo 

objavljena na oglasni deski pri trgovini Brglez 

v Taboru.   

 

ŠPORT: DU Tabor vabi člane, ki radi balinajo, 

da se pridružijo treningu na igrišču pri Domu 

krajanov. Trening  bo potekal vsak torek in 

petek od 18.00 ure dalje.  

 

Upravni odbor DU Tabor 

_______________________________ 

 
Življenje je vrtiljak 

 
»Vsak par, fant in punca, mož in žena, 
ljubimca, nosi svojo zgodbo. Današnja in njej 

podobne so se že dogajale in tudi v prihodnje 
ne bo nič drugače. Obdane s srečo, prikritimi  

 

 
 

pogledi, tu in tam s solzami, s sramežljivimi 
nasmehi, in z ljubeznijo. Vse so enake, le 
vedno sodobnejše!« 

 
To je začetek zgodbe o fantu in punci, ki se je 

med travniškimi cvetlicami, na sprehodu, na 
klopci in kolesu spletala med prijetnimi 
pesmimi tradicionalnega letnega koncerta 

Pevskega društva Tabor.  
 

S tem koncertom je zbor zaključil sezono 

2012/13, v kateri smo se zopet spopadli z 
novimi izzivi. Od septembra naprej smo se  

pridno pripravljali na vsakoletni decembrski 
praznični koncert in ga tudi uspešno izvedli, 
nastopili pa smo tudi na božično novoletnem 

koncertu v Braslovčah.  
 

V januarju smo na intenzivni vaji že 
pripravljali nov program za spomladanske 
nastope. Z ostalimi glasbeniki, pevci in 

skupinami iz našega kraja smo nastopili na 
dobrodelnem koncertu, posneli nekaj pesmi in 

videospot, že je prišel mesec maj, kjer smo 
pridobljeno znanje z veseljem pokazali. Kot 
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vsako leto smo se udeležili medobčinske revije 
pevskih zborov v Žalcu, s katere smo odšli z 

dobrimi vtisi in pohvalo strokovne 
spremljevalke.  
 

Na letnem koncertu 19. maja smo ponovno 
izkusili, kako prijetno je nastopanje pred polno 

dvorano navdušenih poslušalcev in se skupaj z 
gosti, Mešanim zborom iz Šentjurja pri Celju, 
po nastopu še dolgo v noč družili ob pesmi in 

plesu. Naslednji dan smo se odpravili še na 
koncert v Maribor. Moški pevski zbor KUD 

Pošta je s slavnostnim koncertom obeležil že 
petdeset let delovanja in tudi mi smo z 
veseljem dodali kamenček v mozaik tako 

dolge tradicije.  

In zgodba z začetka? Srečno se je zaključila v 
modernih časih:  

»Le en sam klic stran je bejba upala, da jo tip 
prvi pokliče, se opraviči in moleduje. Tipček, 
kot… no ja, tipi pač, pa je preponosen mislil, 

da bo ona naredila prvi korak, saj je v 
današnjih novih časih moderno, da plešejo v 

paru punce, one prosijo fante za telefonske 
številke in jih vabijo na kavo. Ko sta le 
popustila, odtipkala številki in je bila 

telefonska zveza vzpostavljena, sta se 
omehčala, srečala in vrtiljak življenja se je 

zavrtel na novo…« 
 

Pevsko društvo Tabor 

 

 

 

Morda veste, kje bi lahko bila 

posneta ta fotografija? 
 

 

 

 

 
 
Pravilni odgovor je: Tisova gora. 
 

(Avtor fotografije: Janko Lukman) 
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Več slik s praznovanja občinskega praznika lahko najdete v elektronski obliki v spletni fotogaleriji Studia za 
fotografijo in grafiko DiFotoGraf Vransko na sledeči povezavi: http://aktualen.info/s/tabor in pa v 
fotogaleriji na spletni strani Občine Tabor. 
.  

http://aktualen.info/s/tabor
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Športno društvo Tabor – nogometna sekcija Veterani 

prireja 
 

NOGOMETNO TEKMO MED  

VETERANI TABORA IN  

REPREZENTANCO SLOVENIJE DUHOVNIKOV – PAX (MIR) 
 

v nedeljo, 16. 6. 2013 ob 16. uri  

na igrišču »Razgan« v Ojstriški vasi. 
 

 
 

Vabljeni! 
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VABILO NA POLETNE 

AKTIVNOSTI 
 (junij, julij, avgust, september 2013) 

 

 

vsak ČETRTEK ob 19:30 in ob 20:45 

začetek 6.junija 2013  
 

od junija do oktobra 2013 
 

 
vsak ČETRTEKod 18:00-18:45  

začetek 6.junija 2013  
 

od junija do oktobra 2013 

 
(6 TERMINOV MED POLETNIMI POČITNICAMIVSAK DAN OD 8:00 - 16:00 URE) 

- TUDI KOPANJE IN IGRE -  
 

ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE 
(za šolarje 1-5.. razreda OŠ)  
8. - 12. julij 2013in  19. - 23. avgust 2013 
 

ANGLEŠKA KONVERZACIJA 
(za šolarje 5.-9. razreda OŠ)  
15. - 19. julij 2013,22. - 26. julij 2013 in  

5.- avgust - 10. avgust 2013 
 

PROGRAM ZAČETNI TEČAJ ŠPANŠČINE  
(za šolarje 5.-9. razreda OŠ) 
29. julij - . 2. avgust 2013 
 

 

LOKACIJA: Ojstriška vas 41, 3304 TABOR (pri gasilskem domu) 
Prijava in informacije na tel. 040 842 771  

 

 
 



    24 

 

Prireditve v juniju 2013

  

 

 

Sobota, 8. junij, ob 19. uri 

 
 

GASILSKA MAŠA V CERKVI SV. MIKLAVŽA 

(PGD Loke,  041 388 934) 

 

 

 

Nedelja, 16. junij, ob 16. uri 

 
 

NOGOMETNA TEKMA MED VETERANI 

TABORA IN REPREZENTANCO  

SLOVENIJE DUHOVNIKOV – PAX (MIR) 

igrišče »Razgan« v Ojstriški vasi 

(Športno društvo Tabor – nogometna  

sekcija Veterani, 040 636 295) 

 

 

 

Torek, 25. junij, ob 10. uri 

 
 

KULTURNI PROGRAM (TD GOMILSKO)  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Na dan 25. junij, ko je Slovenija leta 1991 formalno postala neodvisna država, 

obeležujemo DAN DRŽAVNOSTI. 

 

 
Ob tej priložnosti vsem 

občanom in občankam 
iskreno čestitamo! 

 
 

Občinska uprava 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veseli se življenja, ker je že bolj pozno, kot si misliš. (Orientalska  modrost) 
 

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. 

 


