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15. rojstni dan naše občine 
 

Letošnje praznovanje občinskega praznika 

bo potekalo v tradicionalnih vsebinah in se 

bo zaključilo v nedeljo, 28. aprila 2013, s 

Šentjurskim sejmom, ki je ţe 21. po vrsti. 

Ker je v naši lokalni skupnosti veliko novih 

občanov, ni odveč poudarek, da se naš 

občinski praznik navezuje na zgodovinske 

dogodke v 17. stoletju (1635), ko se je v 

našem zaselku Ojstrica pričela velika 

kmečka vstaja in nato prerasla v velik drugi 

vseslovenski kmečki upor po spodnji 

Štajerski in Kranjski deţeli. Slavnostna seja 

Občinskega sveta s podelitvijo letošnjih 

občinskih priznanj pa bo potekala na dan 

godovanja zavetnika naše fare sv. Jurija, 

torej 24. aprila 2013. Ţe sedaj vljudno 

vabljeni na to slavnostno prireditev, kjer 

podelimo občinska priznanja ljudem, ki 

puščajo neizbrisno sled v ţivljenju naše 

lokalne skupnosti. Ne bo pa letos ţivahno 

samo na prireditvenih površinah in 

prostorih, ţivljenje naše lokalne skupnosti 

bo lahko opazovala tudi široka slovenska 

javnost preko TV ekranov, kajti TV Golica 

bo v času občinskega praznovanja vsak dan 

prikazovala kroniko dogajanja v naši občini 

(okrog 10 oddaj), kjer bomo predstavili  

naše znamenitosti (kuţno znamenje na 15. 

poldnevniku, Krvavico, Ramšakovo 

tristoletno lipo, Pepelov čebelarki muzej), 

turistično ponudbo (planinska postojanka 

Zajčeva koča, Ribnik pri Lisjaku, apartmaji 

Pr' Brišn'k, turistična kmetija Weiss) ter 

ponudbo hrane, pridelane na taborskih 

kmetijah (kmetija Hrašar, kmetija Laznik, 

kmetija Podbregar, kmetija Kos,  

Hribernikova zeliščna kmetija, medarski 

izdelki Nemivšek). Ţivimo v času, ko smo 

Slovenci končno spoznali, da hrana ne raste 

v supermarketih in da Slovenija ne dosega 

niti 50% samozadostne pridelave hrane. 

Naša občina je idealni tip podeţelske 

občine, ki mora iz naslova razpoloţljivih 

lastnih resoursov pridelati več hrane, hkrati 

pa jo krasijo idealni pogoji razvoja 

podeţelskega turizma s pohodništvom in 

kolesarstvom. Zato se bomo nesrameţljivo 

predstavili širši slovenski javnosti, saj 

premoremo ţe kar nekaj zelo kvalitetne 

ponudbe tako v smislu pridelave hrane 

(kmetija Hrašar, kmetija Laznik, kmetija 

Kos) kot podeţelskega turizma (turistična 

kmetija Weiss, apartmaji Pr' Brišnk, ribnik 

pri Lisjaku) in pohodništva (Zajčeva koča). 

V podporo vsem ţe navedenim ter tistim, ki 

imajo priloţnost svojega razvoja v tej smeri, 

lokalna skupnost obljublja maksimalno 

podporo, saj tudi tako ustvarjamo delovna 

mesta. 
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Spoštovane občanke in občani, dragi 

prebivalci naše občine Tabor, pa naša 15-

letna mladenka bo ob svojem prazniku 

dobila še eno lepo darilo. 26. aprila bomo 

otvorili centralno čistilno napravo, ki bo 

zaenkrat sluţila čiščenju fekalnih odplak 

večjega dela naselij Tabora in Ojstriške vasi, 

v naslednjih dveh letih pa tudi naselij 

Pondorja in Kaple. Investicija vredna 

600.000 evrov za našo občino ni mačji 

kašelj, je pa balzam za potok Konjščico, ki 

si bo, upam, čim hitreje ekološko opomogel 

in naselil svoje prvotne prebivalce – potočne 

postrvi in rakce. 
 

In kako lahko pokaţemo, da se takšnih 

dogodkov ob občinskem prazniku veselimo? 

Preprosto, udeleţujmo se prireditev in 

razstav in se veselimo raja, v katerem 

ţivimo. Izobesimo občinske zastave, vsi, ki 

pa jih še nimate, jih boste v naslednjih 

štirinajstih dneh lahko kupili na občini. 
 

Čeprav se bomo srečali še v aprilskem 

uvodniku, vas ţe zdaj vabim na razne 

prireditve in se veselim srečanja z vami.  
 

Srečno.

Vilko Jazbinšek, ţupan 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

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 

otvoritev 26.4.2013 

2. ČISTILNA NAPRAVA TABOR IPI, d.o.o., Rogaška Slatina 

v obratovanju, pred izdajo 

uporabnega dovoljenja 

otvoritev 26.4.2013 

 
 

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 

podpisana pogodba za 

sofinan. z Minist. za infr. 

in prostor, predviden začetek 

aktivnosti v maju 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 
skupna prijava občin  

Spodnje savinjske doline 

čakamo še sklep in podpis 

pogodbe z Minist. za 

gospod. razvoj in tehnologijo 
 

 

Simon Jan in Vid Poznič 
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S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov:  

 

 11. februarja se je v celjski porodnišnici rodil 3.330 g težak in 49 cm velik deček Tristan, staršema 

Andreji Kotnik in Tomiju Goropevšku iz Lok.  
 

 20. februarja se je v celjski porodnišnici rodila 3.350 g težka in 50 cm velika deklica Ema, staršema  

Damjani  Karničnik in Sebastjanu Venigerju iz Ojstriške vasi.  
 

 12. marca sta se v  ljubljanski porodnišnici rodila dvojčka 2.140 g težak in 42 cm velik deček Jure 

ter 2.380 g težak in 44 cm velik deček Aljaž staršema Marjani in Janiju Basletu iz Ojstriške vasi. 
 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v 

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

                                                                                                                                            Tatjana Kovče 

__________________________________________________________________________________ 

 

Priznanja občine Tabor za leto 2013 

 
VRSTA PRIZNANJA PREDLAGATELJ DOBITNIK/CA 

 

 

PRIZNANJE OBČINE TABOR 

 

 

PGD Kapla-Pondor 

Marija Florjan 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za poţrtvovalno delo na 

področju športnih 

dejavnosti in gasilstva v 

PGD Kapla-Pondor 

 

 

PRIZNANJE OBČINE TABOR 

 

 

PGD Ojstriška vas-

Tabor 

Drago Vranič 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za dolgoletno delo na 

področju gasilstva v PGD 

Ojstriška vas-Tabor 

 

 

ZLATA PLAKETA OBČINE TABOR 

 

 

 

 

 

Pevsko društvo Tabor 

Sonja Kasesnik 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za poţrtvovalno delo na 

področju kulturne 

dejavnosti 

v Pevskem društvu Tabor 

 

 

SREBRNA PLAKETA OBČINE 

TABOR 

 

 

PGD Ojstriška vas-

Tabor 

Sandi Metelan 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za dolgoletno delo na 

področju gasilstva 

v PGD Ojstriška vas-

Tabor 

 

 

BRONASTA PLAKETA OBČINE 

TABOR 

 

 

PGD Ojstriška vas-

Tabor 

Grega Serdoner 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za dolgoletno delo na 

področju gasilstva 

v PGD Ojstriška vas-

Tabor 
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VRSTA PRIZNANJA PREDLAGATELJ DOBITNIK 

 

 

PRIZNANJE ŢUPANA 

 

 

 

ţupan 

 

Ernest Prišlič 
 

OBRAZLOŢITEV: 

za izredne športne  

doseţke        

____________________________________________________________________________________________ 
 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in  podeţelja v Občini Tabor za 

programsko obdobje 2011-2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2013 

Občinska uprava Občine Tabor objavlja 

 

JAVNI RAZPIS  

ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN  

RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŢELJA V OBČINI TABOR ZA LETO 2013 

 

I. IME OZ. NAZIV IN SEDEŢ NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 
 

Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeţelja za leto 2013 v Občini Tabor po shemi drţavnih pomoči v kmetijstvu, skladno z  Uredbo Komisije (ES) 

št. 1857/2006 in Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: 

1. Naloţbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (Ukrep 1) 
 

III. UPRAVIČENCI  
 

Do sredstev so upravičeni: 

(1)Za ukrepe iz 1. točke naloţbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: 

kmetijska gospodarstva - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih 

proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedeţ na območju občine Tabor 

in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); 
 

IV. NADZOR IN SANKCIJE 
 

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne sluţbe 

in kmetijstvo. 

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeţelja v občini Tabor za programsko obdobje 2011-2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti 

s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem 

pravilniku za naslednji dve leti. 
 

V. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE UKREPE, UPRAVIČENI STROŠKI IN 

     POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
 

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

proračunskih sredstev: 
 

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

     Okvirna višina razpisanih sredstev je  15.000,00 € (PP 1102). 
 

Cilji ukrepa: 

 zmanjšanje proizvodnih stroškov, 

 izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, 

 izboljšanje kakovosti, 

 ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro 

počutje ţivali, 

 boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). 

Predmet podpore: 
 

1.1Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z ţivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: 

naloţbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc; 

naloţbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; 
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nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; 

nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naloţbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni 

del celotne investicije; 

nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo; 

nakup in postavitev mreţ proti toči. 
 

1.2Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: 

naloţbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih ţivali in obor za rejo gojene divjadi; 

naloţbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih 

nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih; 

naloţbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, če taka naloţba vodi k zmanjšanju prejšnje 

uporabe vode za najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, vključno z izgradnjo pripadajočih vodnih virov, 

skladno z vso veljavno zakonodajo na tem področju. 
 

Pomoči se dodelijo za naloţbe v ţivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo 

toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi 

dejavniki. 
 

Pogoji za pridobitev sredstev: 

 vlagatelj mora predloţiti popolno vlogo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, 

 investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, 

 vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega 

gospodarstva, 

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

kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, 

 kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v teţavah, 

 kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, 

 na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske 

pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za 

dobrobit ţivali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo 

izpolniti najkasneje do zaključka investicije, 

 nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin. 
  

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: 

 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali  

 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali 

  4 ha pašnikov (GERK 1330) ali 

 0,25 ha plantaţnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 

1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali 

 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) 

ali 
 

 200 m
2
 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali 

 8 ha gozdov ali  

 5 ha gozdnih plantaţ (GERK 1420) ali 

 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). 
 

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

GERK-ih. 
 

Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeţelja v občini Tabor za programsko obdobje 2011-2013 in hkrati predloţiti še dodatno 

dokumentacijo: 

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

pristojna strokovna institucija; 

- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; 

- pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naloţbe izdajajo 

dovoljenja; 

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

prostora in varstvu okolja, 

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna sluţba; 

- naloţba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; 
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- kmetijsko gospodarstvo  mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev 

tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; 

- po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje 

ţivali; 

- do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v teţavah. 

Upravičenci: 

Nosilci kmetijskih gospodarstev. 
 

Omejitve: 

Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, po tem ukrepu, 

ţe prejel javna sredstva RS ali sredstva EU.  
 

Podpore za naloţbe po tem razpisu se ne dodelijo za: 

 davke, razne takse in reţijske stroške, 

 stroške zavarovanja, 

 stroške za refinanciranje obresti, 

 za ţe izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, 

 investicije povezane z drenaţiranjem kmetijskih zemljišč, 

 nakup ţivali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, 

 nakup enoletnih rastlin, 

 investicije v naloţbe trgovine, 

 investicije, ki se izvajajo izven območja občine, 

 investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in 

 nakup proizvodnih pravic. 
 

Višina sofinanciranja: 

 do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi moţnostmi; 

 do 40% upravičenih stroškov za ostala območja; 
 

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

Upravičeni stroški: 

 stroški posodobitve  hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, leţišč, privezov in boksov, 

električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …);  

 stroški nakupa in montaţe nove tehnološke opreme (za krmljenje, molţo in izločke, …);  

 stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomoţnih ţivinorejskih objektov: 

(sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda 

nitratne direktive ni mogoče); 

 stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve sušilnic;   

 stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z  računalniško programsko 

opremo; 

 stroški postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oz. prestrukturiranja obstoječih 

intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, 

postavitev mreţ proti toči, menjava drogov, sider in ţičnih vrvi); 

 stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; 

 stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev  in pregraditev pašnika na 

pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč, …); 

 stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenaţna dela in material za drenaţo; 

 stroški izvedbe namakalne infrastrukture;  

 stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inţenirjev in svetovalcev, 

stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc,…). 
 

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseţe novo uvedene minimalne standarde glede okolja, 

higiene in dobrega počutja ţivali.    
 

Dodatna merila za ocenjevanje: 

 ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, 

 ali je investicija finančno upravičena, 

 ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, 

 ali je kmetijsko gospodarstvo ţe prejelo javna sredstva za namen investicije. 

VI. VSEBINA VLOGE 
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Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: 

 prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeţelja v 

občini Tabor v letu 2013«, 

 obvezne priloge k vlogi, ki so predloţene kot dokazila k posameznim ukrepom. 

Prijavni obrazec se dobi na sedeţu Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, Sprejemna pisarna, od dneva objave 

javnega razpisa do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog.  

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

VII. OBRAVNAVANJE VLOG 
 

Vloge bo obravnavala Strokovna komisija, ki  lahko zmanjša deleţ sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri 

obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: 

 zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2013, 

 zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. 
 

 Datum odpiranja vlog Rok za prijavo Rok za oddajo zahtevka 

1. 25.04.2013 24.04.2013 04.10.2013 
 

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča Občinska uprava ali druga od Ţupana pooblaščena uradna oseba na 

predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških za 

posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katero so sredstva 

namenjena. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 
 

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloţi pritoţbo Ţupanu v roku 8 dni od prejema sklepa. 

Odločitev ţupana je dokončna. 
 

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek 

mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije, dokazila o plačilu) in poročilo o 

opravljenem delu. 
 

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi 

dokazili. Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene se zavrţe, neutemeljene pa 

zavrne. Rok dopolnitve nepopolno predloţene vloge je 8 dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj v 

predpisanem roku ne dopolni se zavrţe, neustrezno dopolnjene pa zavrne. 
 

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

VIII. ODPIRANJE VLOG 
 

Odpiranje vlog bo Strokovna komisija opravila 25.04.2013 in ni javno. 
 

IX. DODATNE INFORMACIJE 
 

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedeţu Občine Tabor, kontaktna oseba: 

Simon JAN, Svetovalec III, Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, telefon: 03/705 70 85, e-naslov: 

simon.jan@obcina-tabor.si.  
 

Pripravil: 

Simon Jan  
                                 

Vilko Jazbinšek, 

ţ u p a n 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. aprila se vidimo na  

očiščevalni akciji 
 

Čisto na kratko, samo, da vas spomnimo - 

letošnja očiščevalna akcija z motom: očistimo 

gozdove in vodotoke bo potekala v vsakem 

vremenu, v soboto, 6. aprila 2013 med 9. in 13. 

uro.  
 

Kdor se ne bo pridruţil kateremu od društev, 

dobi vrečke in rokavice na dan akcije od 8.30 

dalje pred Domom krajanov Tabor. Društva ţe 

iz dolgoletnih izkušenj vedo, kako poskrbeti 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.  
 

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. 
 

Vljudno vabljeni. 

                 Vid Poznič 

mailto:simon.jan@obcina-tabor.si.
mailto:vid.poznic@obcina-tabor.si
mailto:vid.poznic@obcina-tabor.si
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Poziv vsem staršem  

ali skrbnikom otrok 
 

Obveščamo Vas, da je na podlagi Odloka o 

enkratnem denarnem prispevku za novorojence 

in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor, ki ga je 

sprejel ţupan Občine Tabor 27. 3. 2006 in je bil 

objavljen v Uradnem listu, št. 43, dne 21. 6. 

2006, potrebno najkasneje do 15. aprila 2013 (za 

tekoče leto) dostaviti pisno vlogo za dodelitev 

enkratnega denarnega prispevka. 
 

Obrazec lahko upravičenec najde na spletni 

strani www.obcina-tabor.si oz. dvigne v 

sprejemni pisarni Občine Tabor pri gospe 

Tatjani Kovče v času uradnih ur ter ga 

izpolnjenega pošlje po pošti ali vloţi v sprejemni 

pisarni. 
 

Do denarnega prispevka so upravičeni tisti starši 

oz. skrbniki, katerih novorojenčki so se rodili po 

1. aprilu preteklega leta (2012) oz. do 15. aprila 

tekočega leta (2013), ter starši oz. skrbniki 

prvošolcev, ki bodo vstopili v prvi razred 

septembra 2013. 
 

Pisna vloga mora vsebovati naslednje podatke 

oz. dokumente: 
 

- ZA NOVOROJENČKE: ime, priimek, naslov 

(stalnega in začasnega bivališča, če obstaja) za 

starše ali skrbnika in otroka, izpisek iz rojstne 

matične knjige novorojenca, potrdilo o stalnem 

prebivališču novorojenca in tistega od staršev ali 

skrbnikov, ki upravičeno uveljavlja pravico do 

denarne pomoči, fotokopija dokumenta s 

številko transakcijskega računa starša ali 

skrbnika upravičenca, odločba Centra za 

socialno delo, s katero skrbnik izkazuje 

skrbništvo; 
 

- ZA PRVOŠOLČKE: ime, priimek, naslov 

(stalnega in začasnega bivališča) za starša ali 

skrbnika in otroka, potrdilo o vpisu prvošolca v 

POŠ Tabor, fotokopija dokumenta in številko 

transakcijskega računa starša ali skrbnika 

upravičenca, odločba Centra za socialno delo, s 

katero skrbnik izkazuje skrbništvo. 
 

POMEMBNO! Pogoj za dodelitev enkratnega 

denarnega prispevka upravičencu za 

novorojenca je prijavljeno stalno prebivališče 

v Občini Tabor, za prvošolca pa vpis v POŠ 

Tabor! 
Alenka Kreča Šmid 

 

 

 

 

Podpis gasilske pogodbe  v Taboru 

V torek, 12. marca, je bil v sejni sobi Občine 

Tabor podpis pogodbe, oziroma aneksa o 

delovanju javne gasilske sluţbe v občini za leto 

2013.  V Občini Tabor za to namenjajo tudi letos 

okrog tri odstotke primerne porabe.   
 

S  to pogodbo  se občina obvezuje zagotavljati 

sredstva gasilskim društvom. Z njo podpisniki 

uredijo vsebino, obseg, način, financiranje in 

druge pogoje za delovanje javne gasilske sluţbe 

v občini v času mandata občinskega sveta,  

vsako leto pa podpišejo še aneks k pogodbi,  s  

katerim konkretizirajo obveznosti in aktivnosti v 

tekočem letu.     
 

Na srečanju je ţupan najprej pozdravil 

predsednika  GZ Ţalec Edvarda Kuglerja in 

poveljnika  GZ  Ţalec Franca Rančigaja ter vsa 

gasilska društva in se jim zahvalil za pretekla 

dela in z veseljem poudaril, da so v vseh teh 

letih vedno uspeli realizirali zastavljene naloge. 

V nadaljevanju pa se je  ţupan pogovarjal z 

gasilci o izdelavi intervencijskega in 

operativnega načrta za gašenje v primeru poţara  

na področju  vrtca, šole in Doma krajanov, ki  

imajo sedaj na strehi tudi fotovoltaično 

elektrarno,  ki zahteva povsem  drugačen pristop 

kot pri klasičnem gašenju. 
   

 
 

Za Gasilsko zvezo Ţalec je pogodbo-aneks 

podpisal predsednik Edo Kugler, za Občino 

Tabor ţupan Vilko Jazbinšek, v imenu 

občinskega gasilskega poveljstva Ivan Derča, v 

imenu gasilskih društev so to storili:  predsednik 

PGD Ojstriška vas-Tabor Milan Lesjak, 

predsednik PGD Loke Davorin Drnolšek  in  

predsednik PGD Kapla–Pondor Ivan Hrastnik. 

Prvič sta v vlogi predsednika to pogodbo 

podpisala Milan  Lesjak , ki je nasledil tragično 

preminulega Alojza Ribiča in Davorin  

Drnolšek, ki je nasledil dolgoletnega 

predsednika  Lipeta Tekavca. 
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Po podpisu  so si udeleţenci še marsikaj 

povedali.  Predsednik in poveljnik  GZ Ţalec sta 

ob tem tudi pohvalila delo javne gasilske sluţbe 

v občini in dejala, da je sicer občina mala, a se 

na čelu z ţupanom dobro zaveda pomena 

gasilstva in temu ustrezno tudi skrbi  za njen 

razvoj in potrebno gasilsko tehniko in opremo. 

Pohvalila pa sta tudi  delo vseh treh gasilskih 

društev in še posebej tudi  poveljnika občinskega 

gasilskega poveljstva Ivana Derča, ki nadvse 

aktivno ţe dolgo let sodeluje tudi v GZ Ţalec.  
                      

 Darko Naraglav 

_______________________________________ 

 

Rezultati prvega javnega natečaja 

za izbiro najboljših turističnih 

spominkov Občine Tabor 

Občina Tabor je razpisala prvi javni natečaj za 

izbiro najboljših turističnih spominkov. Na 

natečaj se je prijavilo 5 avtorjev, od tega skupno 

16 izdelkov. Komisija je imela teţko delo, saj so 

bile vse zamisli zelo inovativne in zanimive. 
 

Strokovna komisija je pri izbiri izdelkov na 

podlagi pravilnika upoštevala umetniško-

etnološki kriterij, kriterij turistične promocijske 

vrednosti kraja, kriterij uporabnosti in 

dekorativnosti, komercialni kriterij, kriterij 

tehnološkega procesa ter celovitost izdelave.  
 

Za najboljši spominek je komisija razglasila 

Veronikino milo izdelano iz meda ali mleka, ki 

ga je izdelala avtorica Mojca Šoštarič iz 

Ojstriške vasi. Drugo nagrado bo prejel Janez 

Podbregar iz Ojstriške vasi za izdelek Balzam za 

ţelodec, tretjo nagrado pa prejme Darko 

Nemivšek iz Tabora za izdelek Naj vam sekira 

pade v med. 
 

Priznanja za sodelovanje in nagrade najboljšim 

trem za spominke bo podelil ţupan Vilko 

Jazbinšek v okviru programa Šentjurskega 

sejma, ki bo 28. aprila 2013, ob 12. uri. 

Razstavo turističnih spominkov si boste lahko 

ogledali v Domu krajanov Tabor. 
 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! 
 

Alenka Kreča Šmid 

 

_____________________________________________________________________________ 

Srna 
 

 
 

Stopam po tvojih stopinjah… 

Tvoji skoki v snegu 

me obdajajo s 

čudovitostjo tvojega preţivetja! 
 

Beţal sem pred 

tvojimi sledmi. 

Nisem ţelel uničiti 

tvojih lepih sledi… 
 

Ustavil sem se in te čakal! 

Čakal sem – in dočakal! 
 

Lepa si! 

 

 

Tvoji otroci naj še mnogokrat 

polepšajo naše ţivljenje! 

Moja srna! 

TKSm 

_________________________________________ 

Dvema 

 
Imejta lepi dan, 

naj sonce v vajini sreči 

preliva svoje lepe zlate ţarke! 
 

Naj vajino noč  

prelivajo srebrni ţarki 

lune, ki gleda vajino srečo! 
 

Naj veter , ki tiho brni 

nad vajinimi glavami, 

ko leţita v mahu sredi gozda, 

zapoje pesem vajini sreči! 
 

Naj zdravje, ki izţareva iz vaju, 

spremlja vedno vajino srečno- ţivljenje! 

 

TKSm 
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POVABILO K VPISU V VRTEC TABOR 

za šolsko leto 2013/2014 

 
 

Vpis  predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od petka, 5. 4., 

do petka, 12. 4. 2013.  
 

V petek, 5. 4., bo vpis moţen v Vrtcu Tabor  od 8. do 14. ure, od ponedeljka, 8. 4., do petka, 12. 4. 2013, pa 

v pisarni Vrtca Vransko-Tabor (zgradba Vrtca Vransko) vsak dan od 8. do 14. ure, po predhodni najavi na št. 

03 703 23 92 pa tudi izven tega termina. Zaradi laţje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu 

vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam nameravate pridruţiti med šolskim letom 2013/2014. 
 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec ţe obiskujejo) bo potekal od  torka, 2. 4., do petka, 5. 4. 2013. 

Starši prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo. 

 

In še dva napotka: 

- Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s 

spletne strani vrtca. 

- Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, 

telefonske številke, na katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski naslov; 

priporočamo, da te podatke prinesete s sabo. 
 

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2013 (za 

otroke, ki bodo 1. 9. izpolnjevali pogoj, da bodo stari najmanj 11 mesecev). 

 
 

                                                                                                                   Veselimo se sodelovanja z vami! 
________________________________________________________________________________________________

 

 

Marčevsko srečanje s starši 
 

V petek, 15. marca smo pripravili oddelčno 

srečanje za starše, katerega so tudi sami oblikovali 

in veliko doprinesli. Starši so namreč za otroke 

pripravili kratko igrico Vse si delimo. Otroci so z 

zanimanjem in ponosom občudovali svoje starše, 

ki so se zelo potrudili in popestrili petkovo 

popoldne. Nastopali so tudi otroci in tako poboţali 

srčke svojih staršev.  
 

Srečanje smo zaključili s palačinkami in dobrim 

starim rock'n'rollom. 

 

 

 
 

Mateja Jezernik in Mojca Lobnikar 
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Obvestilo 
 

Na POŠ Tabor poteka ZBIRALNA AKCIJA 

PAPIRJA. Papir lahko oddate v kontejner pri šoli 

Tabor, vsak dan od 7.30 do 15. ure.  

Prosimo vas, da v kontejner NE DAJETE 

KARTONA, ker ga moramo sicer pobirati ven. 

Hvala za sodelovanje.                        

                                      Kolektiv POŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Zakaj   je   šola   kul 
 
 

Šola je kul. 

Tam se učimo 

in smejimo. 
 

Ko zvonec  zazvoni, 

učiteljica pridrvi 

in ţe se učimo en dva tri. 
 

Pred vrati ţe odmor stoji, 

hitro se razbeţimo, 

igrati se hitimo. 
 

Potem pa v športno opremo skočimo, 

in novim dogodivščinam naproti odhitimo. 
 

Lucija Skok, 4. c 

_________________________________________ 

 

Planinski pohod  

na Lovsko kočo Tabor 
 

 

Filip Lukman, 3.r: 

V petek, 1.3.2013, smo se šolski planinci odpravili 

na Lovsko kočo Tabor. Spremljali sta nas gospa 

Manja in Maja. Na poti smo imeli več postankov. 

Prvi je bil pri Lesjakovem ribniku v Miklavţu, 

naslednji nekje v gozdu. Ob prihodu na kočo smo 

imeli daljši počitek, kjer smo pojedli malico, 

potešili ţejo in si seveda privoščili tudi kakšno 

slaščico. Vračali pa smo se po travniku. Nekaj časa 

smo gazili po celem snegu. Bilo je zelo zabavno. 

Ko smo prišli pri Slakan na cesto, smo hodili 

veliko laţje. Pot nas je vodila mimo Šmona, kjer 

smo se na hribu tudi spuščali z lopatami. Popoldan 

je hitro minil in morali smo domov. 
 

                                                                                        
 

Neţa Zupančič in Vita Kovče, 3.r: 

V petek, 1.3.2013, smo se odpravili na Lovsko 

kočo. Zbor je bil ob 14. uri pred Šolo Tabor. Prvi 

postanek smo imeli pri Lesjakovem ribniku. Ob 

vzponu smo imeli še nekaj postankov. Ko smo 

prišli na cilj, je seveda najprej sledila malica. Kot 

je navada, smo se morali tudi fotografirati, potem 

pa smo odšli nazaj v dolino. Ker smo ţeleli iti po 

drugi poti, smo nekaj časa hodili po celem snegu, 

se tudi kdaj ustavili za spuščanje z lopatami. Na 

koncu smo se sankali in počakali starše kar pri 

Ropret. Imeli smo se lepo. 

_________________________________________ 
                   

Moj  poklicni  načrt 
 

Ko bom velik,  bom kuhar. Postal bi zato, ker se 

naučiš dobro kuhati. Imel bi svojo odlično  

gostilno. Kuhal bi predjedi, glavne jedi in sladice. 

Tudi kreiral bi nove jedi. 

Za predjedi bi skuhal:  govejo juho, jesenjsko juho, 

cvetačno juho in mojo super juho. 

Za glavno jed bi ponudil: govedino v peteršiljevi 

omaki, pečenega jagenjčka, piščančje polpete s 

sirom, kroglice presenečenja, čufte s pire 

krompirjem. 

Za sladico pa bi pripravil: moj sladoled, coctail, 

sadno kupo in sočne  tortice. 

Pri delu bi mi pomagala kuharja: brat Jure in  

sošolec Luka D. Za pomočnika bi zaposlil sošolca  

Benjamina. Posodo bi pomival Damjan.  

V kuhinji bi zahteval red in čistočo. Moja vzornica 

bi bila Juli iz oddaje Gostilna išče šefa.  

Nejc Sirše, 4. c 
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Otroštvo moje  babice 
 

Moja babica je nekoč ţivela čisto drugače kot 

ţivimo danes. Rojena je bila v številni druţini na 

vasi v Beli Krajini. Bilo je šest otrok, starši in 

babica. Včasih ni bilo kupljenih  igrač,  pa tudi 

denarja ne. Zato so si otroci iz raznih stvari sami 

izdelali kakšne lesene igrače. Zunaj so si naredili 

brlog in si sami izmislili razne zanimive  igre, ki so 

se jih igrali. Poleti so se igrali na vrtu in dvorišču.   

Tudi pomagati so morali pri raznih kmečkih 

opravilih. Nahranili so kokoši, prinašali drva v 

hišo, pobirali sadje na domačem vrtu, ipd.  

Pomagati so morali v hiši pri čiščenju in pranju, saj 

včasih še ni bilo pralnega stroja. 
 

Pozimi so bili v hiši na toplem, kjer je bila velika 

krušna peč v sobi. Na njej so se vsi radi pogreli. 

Okrog peči je bila lesena klop, na kateri so sedeli 

in veliko brali, ker še ni bilo televizije, da bi jo 

gledali. V izbi je tudi velika miza, kjer so otroci 

delali za v šolo naloge in se učili. Ata pa je sam  

naredil velike sani, na katerih so se otroci pozimi 

sankali kar na hribu za hišo. Ko so se  s sankanja 

vsi premraţeni vrnili v hišo, so zlezli  na toplo 

kmečko peč in se tam pogreli.  
 

Tudi babica je bila vedno pri njih in je pomagala 

pri različnih opravilih. Skuhala je okusno kmečko 

hrano: ţgance, močnik s suhim sadjem in še veliko 

drugih dobrot. Babico so imeli vsi otroci zelo radi. 

Moja babica je imela v otroštvu veliko manj stvari  

kot jih imamo danes, vendar ji je bilo lepo. 
 

Ema Govednik Lesjak, 4. c 

 

 

  

Skromno in pošteno si živel, 

v življenju le skrb in delo si imel. 

Zaman je bil tvoj boj, 

zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, 

bolezen je bila močnejša od življenja. 

Odšel si tja, kjer ni več bolečin,  

a nate večno bo ostal spomin. 
 

 

ZAHVALA 
ob boleči izgubi dragega moţa, očeta, 

tasta, ata, brata in strica 
 

JOŢETA DOBNIKA 
(6. 1. 1945–19. 2. 2013) 

iz Kaple 
 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za nesebično pomoč v teţkih 

trenutkih, izraţena ustna in pisna soţalja, za iskrene besede tolaţbe in stiske rok, za darovano cvetje, 

sveče in sv. maše. Hvala vsem, ki ste ga v zadnjih dneh njegovega ţivljenja obiskovali in skupaj z njim 

obujali spomine na lepe dni ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi mnogo prezgodnji zadnji 

poti. Posebna hvala gospodu ţupniku Joţetu Turineku za lepo opravljen obred, pevcem, rogistom, ki so 

mu v slovo še zadnjič zaigrali, Lovski druţini Vransko in ostalim lovskim druţinam, Prostovoljnemu 

gasilskemu društvu Kapla-Pondor in okoliškim društvom, Zdruţenju borcev za vrednote NOB 

Braslovče in Sekciji upokojenih obrtnikov pri ZGG.  
 

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. 

 

Ţalujoči: ţena Jana, hči Milena s Poldetom, vnuka Polona in Miha. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Zahvala ob nesreči 
 

Zahvaljujemo se vsem sosedom, prijateljem, znancem ter gasilcem PGD Loke, ki so nam ob zrušitvi sušilnice 

pomagali reševati naše imetje, kmetijsko mehanizacijo in krmo za ţivali. 
 

Zahvaljujemo se tudi vsem, ki nam po nesreči pomagajo na kakršenkoli način. 

Druţina Dolar iz Lok 
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Pranje in likanje perila 
 

Obveščam vas, da perem in likam gostilniške in ostale prte, posteljnino, srajce, zavese… 

Ponujam tudi samo likanje in dostavo na dom.  

 

Simona Gregl, s.p. 

Tabor 33 

kontakt: 03 5727 077 

_______________________________________________________________________________________ 

 

V mesecu maju bo ţe 18. leto zapored potekal nacionalni projekt Teden vseţivljenjskega učenja (TVU), s 

katerim opozarjamo slovensko javnost na vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh ţivljenjskih obdobjih 

in za vse vloge, ki jih posameznik v ţivljenju prevzema. 

UPI – ljudska univerza Ţalec bo v letošnjem TVU koordinirala preko 45 različnih ustanov, društev, 

posameznikov, s katerimi smo za vas pripravili preko 90 brezplačnih dogodkov - delavnic, krajših tečajev, 

razstav, okroglih miz, predstavitev… Te bodo potekale po celotni Savinjski regiji, tudi v vašem kraju. 

Informacije o brezplačnih dogodkih – kateri so, kje in kdaj jih bomo izvedli - lahko najdete na spletni strani 

tvu.acs.si. 

VABLJENI, DA SE NAM PRIDRUŢITE IN SE Z NAMI NAUČITE NEKAJ NOVEGA! 

Informacije: 713 35 50; lu-zalec@upi.si 
 

 

 

 

3. turnir Občine Tabor  

v namiznem tenisu  
 

KOČNI REZULTATI: 

ŢENSKE  

1. mesto: Kumer Neţa 

2.   mesto: Zupan Lea 

3. mesto: Baloh Brigita 
 

MOŠKI A skupina  

1.mesto: Zlobko Roman ml. 

2.mesto: Kos Roman 

3.mesto: Petrič Tomaţ 
 

MOŠKI B skupina 

1.mesto: Petrič Stane 

2.mesto: Zupančič Simon 

3.mesto: Kovče Milan 
 

DVOJICE  

1.mesto: Zlobko Roman st.–Zlobko Roman ml. 

2.mesto: Zupančič Iztok – Zupančič Simon 

3.mesto: Zorenč Janko – Lesjak Franci 
 

 

 

 

SODNIK: BARTOL Franci, Trbovlje. 
 

OSNOVNOŠOLCI (A) skupina 

1.mesto: Magister  Maja 

2.mesto: Prnaver Jure 

3.mesto:  Kurent Tomaţ 
 

OSNOVNOŠOLCI (B) skupina 

1.mesto: Zorenč Nejc 

2.mesto: Sirše Nejc 

3.mesto: Gorjup Janez 
 

Na turnirju občine Tabor, so v prvem delu sklopa 

tekmovanja na povabilo prišli osnovnošolci iz 

Trbovelj. To je bil prvi medobčinski turnir za 

osnovnošolce, tako za taborske kot za trboveljske 

osnovnošolce. Tekmovanje je bilo kljub porazu 

naših tekmovalcev izredno fer in brez sporov. V 

Trbovljah se bo 25. maja prvič odvijal turnir za 

otroke ob prazniku Občine Trbovlje, na 

tekmovanje so v prvem delu povabljeni naši 

tekmovalci in tekmovalci iz Nove Gorice. Ţelimo 

jim udeleţbe v čim večjem številu, saj takšne 

tekme zagotavljajo nabiranje izkušenj in 

prejemanje znanja od drugih sotekmovalcev, ter 

mailto:lu-zalec@upi.si
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spodbuja tekmovalni duh ter nenazadnje tudi 

druţenje izven časa tekmovanja. 
 

 
 

 

V drugem delu tekmovanja odraslih pa so potekale 

zanimive bitke, saj so tokrat prišli tekmovalci še iz 

drugih občin, skupaj je prišlo 25 tekmovalcev. 

Medalje so ob pomoči ţenskega dela po večini 

ostale v domači telovadnici. Tako sta nas 

tekmovalca iz Izlak povabila na turnir občine 

Izlake, ki bo potekal 6. aprila v telovadnici OŠ 

Izlake s pričetkom ob 14. uri. 
 

 
 

 

 

SPONZORJI: Občina Tabor, Kmetija Kos, Kapla, 

Kmetija Ledinšek, Gomilsko, Druţina Zupan, 

Ojstriška vas. 

 

ŠD Partizan,  

Namizno-teniška sekcija Tabor 

_____________________________________ 

 

Po obronkih naše občine 
 

Kljub neobetavni vremenski napovedi smo v 

nedeljo, 17. marca, na pohodu po okoliških 

taborskih vrhovih mnogi izmed nas, čeprav 

»staroselci«, spoznali čisto nove razseţnosti naše 

občine in malo pokukali še k vranskim sosedom. 

Vse skupaj se je začelo z zamislijo vodnika Petra, 

končalo pa s spominom na prvič prehojeno pot in 

spoznanjem, da je kljub naši majhnosti tudi v 

domačem kraju še veliko neodkritih kotičkov.  
 

Ob 8. uri smo se zbrali v Taboru pred Kmetijsko 

zadrugo in naša smer je bila jasna: Črni Vrh. Za 

Taborom smo se usmerili proti Nogradom, od tam 

pa po slemenu do domačije Cunk in naprej do 

domačije Hribernik. Pot smo si skrajšali po 

bliţnjici mimo Beceja in v središče Črnega Vrha 

prišli čez Bokalovo dvorišče. Tu je sledil počitek 

in obvezno fotografiranje pri kapelici.  
 

 
 

V Črnem Vrhu so nas začele spremljati drobne 

sneţinke, ki so bile naše spremljevalke vse do 

Tabora. Iz Črnega Vrha smo pohod nadaljevali po 

cesti do Raven in čez Hudelovec in Javorškov hrib 

prišli v Zahomce, kjer smo imeli zasluţen počitek. 

Pot nas je vodila naprej po cesti pod Grmado do 

Sevnikovega vrha. Na poti med Sevnikovim vrhom 

in Markovškovo domačijo smo imeli nad Cenovo 

špico čudovit razgled na dolino pod nami. 

Nekateri, 16 nas je bilo, so se z nostalgijo 

spominjali smučarije na Cenovi špici… 
 

Pot smo počasi zaključili s hojo po robu Brd do 

Lepih trat in mimo Hudimarij nazaj do Tabora. V 

nekaj urah smo spoznali spet nove moţnosti za 

rekreacijo, nove poti, steze, poglede in razglede.  
 

Upamo, da se kmalu spet vidimo na naslednjem 

raziskovanju bliţnjih in daljnih vrhov. 
 

 
 

 

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

Pevsko društvo Tabor na letošnjem Šentjurskem sejmu, 
ki bo 28. 4. 2013 ob 10.30,  

organizira že tradicionalno prireditev  

»TABOR IMA TALENT« 
 

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

 
Kdo vse se lahko prijavi? 

1)mladi pevci, ki se bodo prijavili s skladbo domačega ali tujega avtorja (v 

prijavi navedite ime in priimek, naslov, tel.št., starost, naslov pesmi in avtorja 

skladbe) 

 
2)mladi glasbeniki, ki se bodo predstavili s svojim glasbenim instrumentom 

(v prijavi navedite ime in priimek, naslov, tel.št., starost, instrument, naslov in 

avtorja skladbe) 

 
3)mladi plesalci, ki bodo individualno ali v skupini izvedli glasbeno točko (v 

prijavi navedite število plesalcev, ime in priimek, naslov, tel.št., starost, naslov 

in izvajalca skladbe)  

 
4)ostali mladi talenti – humoristi, žonglerji in ostali, ki nam lahko predstavijo kaj 

zanimivega 

 

Le pogumno. Izpolni priloženo prijavnico in se prijavi. Pokaži kaj znaš! 
 
Prijave sprejemamo pisno na naslov: 

Pevsko društvo Tabor 
Za prireditev »Tabor ima talent« 
Tabor 21 
3304 Tabor 

ali na e-mail: pevsko.drustvo.tabor@gmail.com 

 
 

Rok za oddajo prijav: 22. 4. 2013 
Več informacij na: 
 http://www.pevskodrustvotabor.si/  ali na telefon 040-250-297 (Tea) 
 

Lepo vas pozdravljamo člani in članice Pevskega društva Tabor. 
 
 
 

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

 
PRIJAVNICA ZA 

TABOR IMA TALENT – TABOR 2013 
 

Ime in priimek:______________________________________________________ 
Naslov:_______________________________________________________________ 
Telefon in GSM:_____________________________________________________ 
E-naslov:_____________________________________________________________ 
Starost ali razred:___________________________________________________ 
Izkušnje:_____________________________________________________________ 
 
PRIJAVLJAM SE ZA: 

1.MLADI PEVEC – SKLADBA DOMAČEGA ALI TUJEGA AVTORJA 

Naslov pesmi:___________________________________________________ 
Izvajalec pesmi:_________________________________________________ 
 
2.MLADI GLASBENIK – S SVOJIM GLASBENIM INSTRUMENTOM 

Instrument:_____________________________________________________ 
Naslov pesmi:___________________________________________________ 
Izvajalec pesmi:_________________________________________________ 
 
3.MLADI PLESALEC ALI PLESNA SKUPINA 

Naslov pesmi:___________________________________________________ 
Izvajalec pesmi:_________________________________________________ 
 
4.OSTALO (HUMORISTI, ŽONGLERJI, …) 

Naslov točke:____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

V primeru skupine zgoraj navedite vodjo skupine, tu pa ostale 
člane: 

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Nastopajoči sami poskrbijo za glasbeno spremljavo v kolikor jo potrebujejo – posnetek na zgoščenki, 
spremljevalec na glasbilu, … 
 
Razno:__________________________________________________________________________________________ 
 

Prijavnico pošljite do 22. 4. 2013, po elektronski pošti ali po navadni pošti na zgoraj napisani 
naslov s pripisom »za Tabor ima talent – Tabor 2013« 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pevsko.drustvo.tabor@gmail.com
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________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

V Tabor nazaj … 
 

V nedeljo, 10. 3. 2013, ob 16. uri smo v dvorani 

Doma krajanov Tabor izpeljali dobrodelni koncert, 

ki je bil namenjen dvema dekletoma, Veroniki 

Škrubej in Nevi Goropevšek, ki sta bili udeleţenki 

hudih prometnih nesreč.  
 

Vesela sem, da so sodelavke iz vrtca Tabor podprle 

idejo o dobrodelnem koncertu, stopile smo skupaj 

in pričele z delom. 
 

Na deţevno marčevsko nedeljo se je tri mesece 

dela in priprav odvilo v dveh urah in pol 

trajajočem koncertu, na katerem se je zvrstilo 

preko dvesto nastopajočih. Dvorana v Taboru je 

pokala po šivih, kar se ne zgodi prav pogosto. Vsi 

nastopajoči -  vrtec, šola, zbori, glasbene zasedbe, 

ansambli in Veronika so s skrbno izbranimi 

skladbami, pesmimi in plesi poskrbeli za veliko 

mero čustvenega naboja skozi ves program 

koncerta, ki ga je povezovala voditeljica Polonca 

Marzel. Zgodbo obeh deklet smo spoznavali 

delček za delčkom, in marsikomu v dvorani so po 

licih spolzele solze ganjenosti in sočutja. Kajti šele 

takrat, ko se zgodi nesreča, pomislimo na zdravje 

in počutje, ki je ključnega pomena za polno in 

kvalitetno ţivljenje. 
 

Zato bi se rada še enkrat zahvalila vsem 

nastopajočim, ki so se odpovedali honorarju za 

nastop, vsem sponzorjem, ki so polnili račun in 

pomagali po svojih močeh, vsem obiskovalcem, ki 

ste prispevali v škatlo s prostovoljnimi prispevki in 

vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da smo 

dobrodelni koncert odlično izpeljali. Do zaključka 

koncerta smo zbrali 10.000 €, kar pomeni, da sta 

dekleti prejeli vsaka po 5.000 €.  
 

Za vse, ki bi mogoče še ţeleli prispevati ali morda 

poznate koga, ki bi  tudi rad pomagal, bo 

humanitarni račun odprt še najmanj mesec dni, 

kamor lahko nakaţete denarna sredstva.  

Številka računa pri Banki Celje je:  

SI56 0637 6010 0397 633  

(sklic: datum brez pike; namen: Veronika in 

Neva; prejemnik: humanitarni račun). 
 

Pomladno sonce ţe »kuka« skozi mrzle oblake in 

vse diši po pomladi. Vsaka ţivljenjska izkušnja in 

preizkušnja nas zaznamuje, naredi močnejše. A 

ţivljenje teče dalje, rana se zaceli, brazgotina pa 

ostane celo ţivljenje. 

                                                   Hvala. 

»Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.« (iz knjige Mali princ) 
 

 
 

Nina Mak Lopan 
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Obvestilo 
 

Vsi tisti, ki bi ţeleli imeti DVD dobrodelnega koncerta za Veroniko in Nevo ga je moţno naročiti 

pri meni. Posnel ga je g. Ivo Grobelšek, cena DVD-ja je 10€. 
 

Naročila sprejemam Nina Mak Lopan na tel. št. 041 225 512, do 15. aprila. 

 

                                                                Lep pozdrav, Nina Mak Lopan. 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

vabi 

v ponedeljek, 1. aprila 2013, na 

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD V MARIJA REKO. 
 

Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in Kisovarjeve domačije,  

mimo cerkvice sv. Miklavţa do Doma pod Reško planino.  

Vračali se bomo po isti poti. 

Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse generacije. 
 

Odhod je ob 9. uri izpred KZ Savinjska dolina.   
Vabljeni! 

 
 

VAŠKI ODBOR MIKLAVŢ 
 

PRIREJA 8. TRADICIONALNO SALAMIJADO,  

ki bo v 

 

 PETEK, 26.04.2013, OB 20. URI 

 NA LESJAKOVEM RIBNIKU. 

 

Letošnjo biro domačih salam boste lahko poskusili ob kapljici rujnega, zvoku harmonike  in 

prijetnemu druţenju. 

 

VABLJENI VSI IZDELOVALCI IN LJUBITELJI DOMAČIH SALAM. 

 

SPREJEM SALAM BO V  

SREDO, 24. 3. 2013, OD 19. DO 21. URE NA RIBNIKU. 

 

VLJUDNO VABLJENI. 

 

VAŠKI ODBOR MIKLAVŢ 

Info: 041 543 396, Adi 
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Prireditve v mesecu aprilu 2013 
 

 
 

 

ponedeljek, 1. april, ob 9. uri 

VELIKONOČNI POHOD V MARIJO REKO 

odhod izpred KZ Savinjska dolina 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 
 

 
 

sobota, 6. april od 9. do 13. ure 

ČISTILNA AKCIJA 

(Občina Tabor, 03 705 70 80) 
 

 
 

sobota, 20. april 

ob 10. 00:  NOGOMET ZA OTROKE 

nogometno igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785) 

 

ob 12.00: TEKMA IN-LINE HOKEJ 

nogometno igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785 ) 

 

ob 13.30: BALINARSKI TURNIR 

igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785) 

 

ob 15.00:  MEDVAŠKI TURNIR V MALEM 

NOGOMETU 

nogometno igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785 ) 
 

 
 

ponedeljek od 22. aprila do 11. maja 

RAZSTAVA LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA 

v sejni sobi Občine Tabor 

ogled razstave v času uradnih ur občine  in v 

nedeljo, 28. aprila od 9. do 15.  ure 

(Likovna sekcija Mavrica, 051 357 214) 

 

 

 
 

 

ponedeljek, 22. april 

ob 15.30: JOGI KENGURUJČEK - JOGA Z 

OSNOVAMI ANGLEŠČINE  

(otroci 3-6 let z mamicami, očki, babicami,dedki, 

strici, tetami) 

Dvorana Sončni center, Ojstriška vas 

( DARYOGA  040 842 771) 

 

ob 16.00:  PRAVLJIČNA JOGA ZA OTROKE 

V ANGLEŠČINI (od 7 do 15 let) 

Dvorana  Sončni center, Ojstriška vas 

(ENGLISH FOR FUN, 040 842 771) 

 

 ob 17.00: JOGA ZA HRBTENICO 

Dvorana Sončni center, Ojstriška vas 

(DARYOGA, 040 842 771) 
 

 
 

sreda, 24. april, ob 19. uri 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA  

S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ 

Dom krajanov Tabor 

(Občina Tabor, KUD IC Tabor, 03 705 70 80) 
 

 
 

petek, 26. april, 

- ob 13. uri 

OTVORITEV CENTRALNE ČISTILNE 

NAPRAVE TABOR 

na lokaciji čistilne naprave Tabor  

v Ojstriški vasi 

(Občina Tabor, 040 706 029) 

- ob 20. uri 

8. TRADICIONALNA SALAMIJADA 

Lesjakov ribnik 

(Vaška skupnost Miklavţ, 041 543 396) 
 

 
 

sobota, 27. april, ob 11. uri 

TOVARIŠKO SREČANJE NA CANKARJEVI 

TEHNIKI 

pohod ob 8. uri izpred KZ Tabor 

(ZB za vrednote NOB, KO Tabor, 03 5727 048) 
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nedelja, 28. april, 21. ŠENTJURSKI SEJEM 
    

ob 8.00: PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH STOJNIC IN KMEČKE TRŢNICE 
 

ob 9.00: SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA 
 

ob 10.00: PARADA »Tabor smo ljudje«: harmonikarji, konjeniki, hmeljski starešine, gasilci,  

društva Občine Tabor, oldtimerji  

(PGD Ojstriška vas-Tabor, 041 649 234) 

 

ob 10.30: TABOR IMA TALENT 

pod šotorom  

(Pevsko društvo Tabor, 040 250 297) 
 

ob 12.00: PODELITEV PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE TURISTIČNE SPOMINKE 

pod šotorom  

(Občina Tabor, 03 705 70 88) 

 

od 13.00 do 22.00:  ZABAVA Z ANSAMBLI: Povratniki, Zreška pomlad, Navihani muzikantje,  

povezovalec Domen Hren  

pod šotorom  

(TV GOLICA) 

RAZSTAVE IN DELAVNICE 

 

od 8.00 do 15.00: SPREMLJEVALNE RAZSTAVE  

 prodajna razstava dobrot Društva ţena in deklet 

 razstava lesenih miniatur Francija Parašuha 

 razstava turističnih spominkov 

Dom krajanov Tabor 
 

od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA 

sejna soba Občine Tabor 

(Likovna sekcija Mavrica, 051 357 214) 
 

 

od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA MALIH ŢIVALI 

pod  kozolcem kmetije Lukman 

(Savinjsko društvo gojiteljev malih ţivali Občine Ţalec, 031 669 970) 

 

od 11.30 do 15.00: OTROŠKA DELAVNICA NA IGRIŠČU  

otroci  bodo izdelovali krone, meče, lutke, metuljčke, pikapolonice… 

ob 15.00 peka palačink iz ajdove in pirine moke v angleškem jeziku z otroki od 5. - 9. razreda OŠ 

pri Vrtcu Tabor 

(Društvo podeţelske mladine Tabor, 031 437 715 s sodelovanjem  programa ENGLISH FOR FUN iz Ojstriške vasi) 

 

Organizacija prireditve: PGD Ojstriška vas- Tabor, 041 663 681. 
 

 

 
 

sreda 1. maj, ob 9. uri 

PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO 

odhod izpred KZ Savinjska dolina 

(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) 

 

 

Če Jurij (24. april) toplo vreme zakuri, širom pomladi odpre duri. (ljudski pregovor) 
 

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. 


