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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 

Novo leto,  nov začetek,  nova številka Novic! 
 
Tako. Sneli smo novoletne lučke, pospravili 
okraske z jelk - nekateri sicer še čakate do svečnice 
– in krepko zakorakali v januar 2009. Ja, čas res 
hitro beži! 
 
V tej izdaji Novic vas bomo kot po navadi 
seznanili s preteklimi dogajanji in dosežki v naši 
občini, povabili vas bomo na tradicionalni  
Valentinov ples, ki ga že vsi težko čakamo… in 
kar naenkrat bo tu 22. februar, čas za veselo 
maškarado v Domu krajanov! 
 
Tudi priprave na občinski praznik so počasi že v 
teku, zato že objavljamo Razpis za podelitev 
občinskih priznanj. Prav tako je konec meseca   
 

napovedan sestanek predstavnikov društev, kjer 
bomo dorekli koledar dogodkov za tekoče leto.  
 
Ja, zopet se nam obeta leto veselih in pisanih 
prireditev, ki nam bodo popestrile naš vsakdan. 
 
Še prej pa bodo tu zimske počitnice, ko šolarji za 
nekaj časa pozabijo na šolske obveznosti in se 
predajo zimskim užitkom. Kako radi bi bili na 
njihovem mestu! 
 
Ker se nam obeta še kar nekaj mrzlih zimskih dni, 
opozorilo glede previdnosti pri hoji ali vožnji 
zaradi poledenelih površin ne bo odveč! 
 
Ko pa se malo otopli – na vrhu Krvavice se 
dobimo vsi! 
 

Tatjana Kovče 
 

Prioritete v letu 2009 
 

Sprejemanje občinskega proračuna za leto 
2009 je na pol poti, predvideno naj bi bil 
potrjen do konca februarja oziroma najkasneje 
do polovice meseca marca. Značilnost 
letošnjega proračuna je, da je vrednostno 
najvišji doslej, saj občina prevzema od 
investitorjev novih dveh stanovanjskih naselij 
celotno komunalno infrastrukturo (ceste,  

 
vodovod, javna razsvetljava, kanalizacija) kot 
kompenzacijo komunalnega prispevka v 
vrednosti skoraj pol milijona evrov. Letošnji 
proračun se torej približuje vrednosti dveh 
milijonov evrov, ki pa ga bo v naslednjih dveh 
mesecih zagotovo krepko presegel, saj bo 
verjetno prišlo do odkupa in prodaje dela 
skladovega zemljišča za namen površin za 
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poslovne namene. To zemljišče že ima status 
zazidljivosti v obsegu 1,3 ha in ga je v situaciji 
pomanjkanja poslovnih površin zagotovo 
potrebno aktivirati. O tem nekaj več v 
naslednji številki našega časopisa, današnji 
uvodnik pa je namenjen kratkemu pregledu 
prioritetnih projektov v letu 2009, ki sicer niso 
prioritetni v absolutnem smislu dejanskih 
potreb, vendar nas omejena finančna sredstva 
prisiljujejo v selekcijo projektov, ki smo jih iz 
različnih vzrokov sploh sposobni realizirati. 
Proračunska razprava sicer lahko še marsikaj 
pomeša, vendar je glavnina prioritet naslednja: 
 
1. Izdelava in sprejetje občinskega 
prostorskega načrta – OPN 

Zadnjih pet let se je država krepko trudila, 
da bi končno uredila takšno prostorsko 
zakonodajo, ki bi poenostavila prostorsko 
planiranje in skrajšala postopke. Leta 2003 
sprejeti Zakon o urejanju prostora – ZureP 
je doživel velike kritike in ga je prejšnja 
vlada  začela spreminjati še preden so se 
pokazale vse njegove slabosti v praksi. 
Napovedane hitre in učinkovite 
spremembe tega zakona so se zavlekle v 
sprejetje popolnoma novega Zakona o 
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt, ki je 
ugledal luč sredi leta 2007. V tem 
štiriletnem obdobju praktično ni bilo 
možno sprejemati prostorskih načrtov, žal 
pa je tudi novo sprejeta zakonodaja hitro 
pokazala velike slabosti. Te se izkazujejo 
predvsem v velikih omejitvah razpršene 
gradnje, ki je značilna za podeželje. Prišlo 
je celo do situacije, ko so marsikje na 
podeželju ugotovili, da bi sprejetje 
posameznih OPN povzročilo toliko škode 
in težav, da do razjasnitve določenih 
zakonskih zahtev prostorskih načrtov sploh 
ne bodo sprejemali. V naši občini je 
osnutek OPN pripravljen in bo šel najprej 
v proceduro proučitve na Odboru za 
prostorsko planiranje, kjer bo padla 
odločitev o nadaljnjih postopkih 
sprejemanja prostorskega plana. 
Zavlačevanje sprejemanja tega plana bi 
predvsem prizadelo trenutno določena 
poplavna območja, kjer so še vedno težave 
z gradbenimi dovoljenji, prehitro sprejetje 
plana pa lahko zelo prizadene ureditev 
razpršene gradnje in posameznih kmetij. 
 

2. Priprave za izgradnjo popolne 
devetletne osnovne šole 

Čeprav v letu 2009 nismo uspeli pridobiti 
sofinanciranja Ministrstva za šolstvo za 
potrebe izgradnje devetletke, priprave 
tečejo dalje. Po dvomesečnem usklajevanju 
Obora za izgradnjo šole in arhitektom smo 
prišli do načelne potrditve idejne zasnove, 
ki temelji na izgradnji prizidka kot 
podaljška sedanje zgradbe. Podstrešje se bo 
aktiviralo šele pozneje kot rezervna 
površina za upravni del šole oziroma za vse 
naknadne potrebne površine. V prizidku 
šole bomo pridobili tri nove specializirane 
učilnice s tremi kabineti ter dodatnimi 
sanitarijami za zadnjo triado, za eno 
dodatno igralnico pa se bodo povečale tudi 
kapacitete vrtca, saj se bo šolska knjižnica 
preselila na drugo lokacijo šolskih 
prostorov. Zgrajeno bo preko 600 m² 
šolskih kapacitet v vrednosti med 800.000 – 
900.000 evrov. Izdelava PGD in PZI 
projektne dokumentacije bo potekala 
približno tri mesece, tako da bi jeseni lahko 
pridobili gradbeno dovoljenje, ki nam 
močno povečuje možnosti za sofinanciranje 
Ministrstva za leto 2010. Zagotovo pa bo 
potrebno kljub sofinanciranju Ministrstva k 
investiciji pristopiti z javno zasebnim 
partnerstvom, kar pa je že tudi v fazi 
pogovorov. 

3. Zaključna faza izgradnje mreže 
lokalnih cest 

Spomladi se bo začela zadnja faza projekta 
izgradnje mreže lokalnih cest, ki bo morda 
doživela kakšno nadaljevanje, vendar bo 
naša zmožnost lastnega financiranja za 
naslednji dve leti izčrpana in imamo malo 
možnosti sodelovanja. Ta zadnja omenjena 
faza bo zajela asfaltiranje odseka od kapele 
Sv. Huberta do odseka Kisovar na trasi 
Lovska koča – Čeren. 

4. Izdelava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta – OPPN Tabor – 
jug 

Po lanski uspešni izvedbi spremembe 
namembnosti zemljišča je v teku izdelava 
OPPN za območje doma starejših in 
varovanih stanovanj ter individualnih hiš na 
področju Tabor – jug. Investitor ima velike 
težave pri pridobivanju koncesije 
institucionalnega varstva starejših, kar je 
tudi problem pri ostalih investitorjih (npr. 
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Prebold), vendar je zemljišče za dom 
rezervirano, nemoteno pa se izvaja proces 
izdelave projektne dokumentacije. 

5. Kanalizacija 
Pridobivanje gradbenega dovoljenja za 
kanalizacijo Ojstriška vas zamuja za 
najmanj eno leto, izvedla se je uradna 
cenitev eventualne povzročene škode za 
izkope in občinska uprava pravkar urejuje 
anekse k služnostnim pogodbam. Upam, da 
občani razumete, da vse eventualne 
relativno simbolične odškodnine bremenijo 
isti žakelj in da vendarle ne bo potrebno 
pridobivati celo sodno prisilne služnosti. Je 
pa zaenkrat vlak možnega sofinanciranja s 
strani države odpeljal in bomo morali iskati 
nove vire in je nadaljevanje gradnje 
kanalizacije skozi Ojstriško vas 
prestavljeno za nedoločen čas.  

Uspešno pa smo pridobili gradbeno 
dovoljenje za kanalizacijo Tabor – jug, 
vendar se ta primarni kanal navezuje na 
kanal skozi Ojstriško vas in je končna 
rešitev odvisna od uspešnosti realizacije 
kanala Ojstriška vas ter zaključne centralne 
čistilne naprave ob reki Bolski. 

Je pa potrebno poudariti veliko pridobitev 
pri varovanju okolja v obeh novih naseljih 
(Plankov log, Tabor center), kjer bomo 
aktivirali dve novi čistilni napravi, ki 
zagotavljata pri skoraj 60 gospodinjstvih 
(48 novih, preko 10 obstoječih) čiste 
odpadne vode. 

6. Vodovod 
Prisoten je močan pritisk občanov po 
zamenjavi starih vodovodnih cevnih 
sistemov, vendar so to strašanski stroški, ki 
jih zaenkrat ne moremo pokriti iz 
občinskega proračuna, amortizacija 
obstoječe javne infrastrukture pa zadošča le 
za najnujnejša popravila. Nekaj zamenjav 
starih salonitnih cevi se izvaja ob priklopih 
novogradenj, vendar je to le kaplja v morje. 
Glede možnih investicij v zamenjavo 
salonitnih cevi v naslednjih petih letih bo 
potrebno iskati v kompromisu kaj je 
pomembneje: kanalizacija ali menjava 
vodovodnih cevi!? Zagotovo pa je naša 
obveza oziroma obveza Javnega 
komunalnega podjetja, da rešuje možnost 
zagotovitve pitne vode v najvišje ležečih 
gospodinjstvih, kjer je še vedno edini vodni 

vir – deževnica. Iz komunalnega podjetja 
sem dobil zagotovilo, da pričnejo z 
raziskavo terena in možnosti izvedbe vrtine 
v zgodnjih spomladanskih mesecih. 

7. Razno 
Pod to rubriko se lahko najde marsikaj, kar 
bo prilagojeno času, nujnim potrebam in 
seveda razpoložljivim virom. Moram pa 
vendarle omeniti zaključek adaptacije dveh 
občinskih stanovanj, da smo rešili sramoto 
sredi Ojstriške vasi, kjer je sedaj namesto 
podrtije dokaj soliden izgled 
večstanovanjske zgradbe. Čeprav obstajajo 
posamezne zahteve, da adaptirana 
stanovanja občina aktivira kot neprofitna 
stanovanja, moram povedati, da 
proračunskih sredstev za izgradnjo 
neprofitnih stanovanj nismo planirali, zato 
moramo stroške adaptacije pokriti s prodajo 
teh stanovanj. Se pa pripravlja prijava za 
razpis sofinanciranja nakupa neprofitnih 
stanovanj s pomočjo Republiškega 
stanovanjskega sklada, saj investitorja za 
izgradnjo manjšega večstanovanjskega 
objekta na lokaciji Tabor center že imamo. 
Seveda je potrebno ta objekt ustrezno 
umestiti v prostor, kar zahteva ustrezno 
prostorsko rešitev v okviru sprejemanja 
OPN. 

Vse naštete prioritete niso nujne tako kot so 
razvrščene, verjetno pa so odraz trenutnih 
najnujnejših potreb, ki jih naša občina mora 
realizirati. Vsak pa seveda lahko gleda na te 
prioritete s svojimi očmi, kar je prav, saj 
nekomu v hribovskemu delu občine več 
pomeni asfaltna cesta kot pa kanalizacija, ki 
ljudem ob zasmrajeni Konjščici sredi 
Ojstriške vasi jemlje občutek civilizacije 
21. stoletja. 

Morda pa bo nekaj naših težav odnesel pust 
in prizanesljiva narava. 

 

Vilko Jazbinšek, župan 
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Na podlagi Odloka o istovetnostnih simbolih 
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 
16/05 na osnovi 5. člena statuta), Občina 
Tabor  
 

razpisuje zbiranje predlogov 
prejemnikov priznanj Občine Tabor 
 
Kriteriji 
Občani posamezniki oz. skupina občanov 
lahko predlaga posameznika ali skupino po 
naslednjih kriterijih: 
 
1. »Častni občan« oz. »Častna občanka« ima 
pomen priznanja za življenjsko delo 
posameznika. 
Priznanje »Častni občan« oz. »Častna 
občanka« je najvišje častno priznanje Občine 
Tabor, ki se podeljuje posameznikom oz. 
posameznicam (v nadaljevanju: posameznik) 
za njihovo življenjsko vlogo v razvoju, ugledu 
in uveljavitvi Občine Tabor. Življenjska vloga 
posameznika, ki prejme to najvišje občinsko 
priznanje, je vezana na izjemne osebno-
spominsko trajnostne dosežke na področjih 
kulture, prosvete, znanosti,  gospodarstva, 
športa in rekreacije, naravovarstva, 
humanitarnih dejavnosti ter na vseh tistih 
področjih, kjer se dosežek posameznika lahko 
izkazuje z namenom podeljevanja najvišjega 
občinskega priznanja. 
 
Priznanje »Častni občan« oz. »Častna 
občanka« se lahko podeli občanu oziroma 
prebivalcu Občine Tabor ali od drugod, vendar 
največ en primer na leto. 
 
Imenovano najvišje priznanje obsega 
LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, 
KOVINSKI GRB OBČINE TABOR v šatulji 
ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je 
poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv 
priznanja »Častni občan« oz. »Častna 
občanka« ter ime in priimek dobitnika tega 
častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja 
morajo vsebovati izključno barve in elemente, 
ki so značilni za istovetnostne simbole Občine 
Tabor. 
 

2. »Priznanje Občine Tabor« ima pomen 
priznanja za dosežke v zadnjem letu in 
preteklem obdobju. 
Priznanje »Priznanje Občine Tabor« je po 
rangu drugo najvišje občinsko priznanje. To 
priznanje se podeljuje posameznikom ali 
skupinam oziroma organizacijam, ki so 
dosegle velike uspehe in dosežke v zadnjem 
letu ali preteklem obdobju na različnih 
področjih življenja in bivanja v Občini Tabor. 
S temi dejanji so utrdili medsebojno 
razumevanje in vplivali na splošen razvoj, 
blaginjo in ugled Občine Tabor. 
 
Priznanje »Priznanje Občine Tabor« se 
podeljuje izjemoma največ v treh primerih 
letno, občanom in prebivalcem oziroma 
organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 
 
Imenovano drugo najvišje priznanje obsega 
LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, 
KOVINSKI GRB OBČINE TABOR v šatulji 
ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je 
poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv 
priznanja ter ime in priimek oz. naziv 
dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti 
tega priznanja morajo vsebovati izključno 
barve in elemente, ki so značilni za 
istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 
3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen 
priznanja za pomembne enkratne dosežke na 
različnih področjih ustvarjalnosti ali panogah v 
zadnjem letu ali preteklem obdobju. 
Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja 
»Zlata plaketa Občine Tabor, »Srebrna plaketa 
Občine Tabor« ali »Bronasta plaketa Občine 
Tabor«, ki se podeljujejo glede na rangiranje 
dosežkov v smislu olimpijskega zaporedja 
žlahtnosti odličja. To priznanje je namenjeno 
posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki 
so v zadnjem letu in krajšem preteklem 
obdobju dosegli na različnih področjih in 
panogah uspehe, ki imajo značaj ponovljivosti 
in stopnjevanja in priznanje plakete omogoča 
nagrajevanje preteklih uspehov in vzpodbudo 
za bodočnost.  
 
Priznanje »Zlata plaketa Občine Tabor«, 
»Srebrna plaketa Občine Tabor« in »Bronasta 



 5 

plaketa Občine Tabor« se podeljuje največ v 
treh primerih letno, ne glede na vrsto plakete, 
občanom in prebivalcem oziroma 
organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 
 
Imenovano tretje najvišje priznanje obsega 
LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, 
KOVINSKI GRB OBČINE TABOR v šatulji 
ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je 
poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv 
priznanja ter ime in priimek oz. naziv 
dobitnika tega občinskega priznanja. Vsi 
predmeti tega priznanja morajo vsebovati 
izključno barve in elemente, ki so značilni za 
istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 
Oblika vloge 
Predlog mora vsebovati:  
- točna imena in priimke predlagateljev 

(rojstne datume) oz. naziv pravne osebe,  
- točen naslov predlagateljev,  
- natančno opredelitev, za katero priznanje 

se posameznik predlaga,  
- točna imena in priimke (rojstne datume) 

predlaganih fizičnih oseb oz. naziv 
predlagane pravne osebe, 

- natančno opredelitev, zakaj se predlaganim 
osebam podeljuje določeno priznanje, 

- podpis predlagateljev (pravne osebe 
morajo vloge označiti s štampiljko). 

V kolikor predlog ne bo vseboval vseh 
elementov, se zavrne kot nepopoln. 
 
Predložitev vloge 
Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na 
Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti 
kuverti s pripisom »OBČINSKA 
PRIZNANJA«. Zadnji rok je 20. februar 
2009 do 12. ure. 
Predloge, ki bodo prispeli po navedenem 
datumu, bomo zavrnili. 

Mandatna komisija 
Janko Drča, predsednik 

 
(Vse dosedanje dobitnike občinskih priznanj si 
lahko ogledate na spletni strani Občine Tabor: 
http://www.obcina- 
tabor.si/dokumenti/obcinska_priznanja.pdf) 
_________________________________________

 
Izvajalcem zimske službe 

 
 

Vse izvajalce zimske službe, ki so v tej sezoni ali 
plužili ali posipali ceste prosimo, da nam 

najkasneje do 6. februarja 2009 dostavijo 
izpolnjene dnevnike (sezname) opravljenih 
delovnih ur. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Obvestilo za Odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča 

 
 

Vsi občani, ki so v zadnjih dveh letih kupili, 
menjali ali najeli stanovanje oz. stanovanjsko hišo, 
so dolžni to spremembo javiti na Občino Tabor, 
kjer se dobijo obrazci »Napoved za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča«. Rok 
za oddajo tega obrazca je 13. februar 2009. 
 

Vid Poznič 
________________________________________ 

 

Modernizacija  Doma krajanov  
 
 

Dom krajanov Tabor je bil zgrajen leta 1975 z 
namenom omogočiti krajanom možnost druženja 
in s tem krepitev dobrih medsebojnih odnosov in 
medsebojne pomoči.  
 

Zgrajenih je bilo tudi več društvenih prostorov in 
telovadnica za potrebe krajevnih društev kot so 
Pevsko društvo Tabor, Društvo žena in deklet, 
Športno društvo, Društvo podeželske mladine 
Tabor… 
 

Telovadnica v Domu je poleg potreb domačih 
športnikov po rekreaciji in izvedbe raznih športnih 
tekmovanj iz  različnih disciplin, pokrila tudi 
kasnejše potrebe vrtca in podružnične osnovne šole 
po športnih površinah. 
 

Lokalna skupnost telovadnico oddaja tudi v najem 
fizičnim in pravnim osebam za športne aktivnosti,  
promocijske aktivnosti, praznovanja, potrebe 
vsakoletnega sejma v sklopu praznovanja 
občinskega praznika in drugo in s tem zagotavlja 
del prihodka. 
 

V dvorani (telovadnici) Doma se odvijajo razne 
tradicionalne in druge prireditve pod okriljem 
lokalne skupnosti, Vrtca Tabor, POŠ Tabor, 
lokalnih in drugih društev  (kulturni praznik, 
Valentinov ples, koncerti pevskih zborov, 
prireditve ob zaključku šolskega leta, slavnostna 
seja Občinskega sveta, dramske igre, prireditve v 
sklopu ohranjanja starih ljudskih običajev, 
predavanja…), ki pomembno vplivajo na krajevni 
utrip kraja, turistično ponudbo in dvig kulturnega 
nivoja.  
 

Zaradi povečanega vpisa otrok v POŠ Tabor in 
zaradi dograditve šole z namenom ustanovitve 9-
letke, se je izkazala potreba po modernizaciji 
telovadnice, ki je hkrati dvorana za raznovrstne 
zgoraj navedene prireditve. 



 6 

Zaradi vse večje aktivnosti domačega Športnega 
društva, ki že nekaj let izraža željo po umivalnicah 
in urejenih sanitarijah, da bi med drugim lahko 
organizirali tudi več medobčinskih in državnih 
tekmovanj, smo obnovili in dogradili ustrezne 
sanitarije ter garderobe ter jih primerno opremiti. 
 

Ker smo se v preteklosti soočali  tudi s problemom  
shranjevanja športne in druge opreme ter 
rekvizitov, ki jih koristijo POŠ Tabor, lokalna 
skupnost, športno društvo, sekcije kulturnih 
društev, smo z rušenjem predelnih sten v pritličju 
povečali prostorske kapacitete za tovrstne potrebe,  
hkrati pa zagotovili enostaven dostop do opreme. 
 

 

 
 

 
 

Tudi izgradnja novega zunanjega vhoda za 
športnike, na zahodnem delu Doma, je bila nujno 
potrebna, saj jim je tako omogočen lažji dostop do 
umivalnic, hkrati pa se s posebnim vhodom 
onemogoči nepooblaščen dostop v druge prostore 
Doma.  

 
 
 

Zaradi vseh zgoraj naštetih potreb, je lokalna 
skupnost v proračunu in Načrtu razvojnih 
programov za leto 2008 v ta namen zagotovila 
določen delež sredstev, ki smo jih tako porabili za 
izgradnjo garderob in tuširnic za športnike, z vso 
pripadajočo opremo, izgradnjo prostorov za 
shranjevanje rekvizitov in nabavo pohištva za ta 
namen, vgradnjo oken za prezračevanje 
telovadnice, pleskanje hodnikov in obstoječega 
stavbnega pohištva,  položitev nove keramike, 
osvetlitev dvorane. 

 

 

Skupna vrednost investicije v Dom krajanov znaša 
cca. 50.000,00 eur.  
 

V prihodnjih dveh letih v sklopu modernizacije 
Doma krajanov načrtujemo še prenovo sistema 
ozvočenja v dvorani, prenovo odra, klimatiziranje 
in pleskanje dvorane Doma, vse pa je, kot vemo, 
povezano s finančnimi sredstvi oz. sofinancerskimi 
viri iz naslova javnih razpisov. 
 

Saša Zidanšek Obreza 
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Vabilo k sodelovanju zbiranja 
predmetov vezanih na tematiko 
hmeljarstva in pivovarstva 

 

 
 

V turistični pisarni smo uredili vstopno 
informacijsko točko Tabor v okviru Ekomuzeja 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Skupaj s 
Turističnim društvom Tabor smo v predsobi 
razstavili nekaj starih hmeljarskih slik, balet, 
hmeljarskih oblačil, itd. Pred Domom krajanov 
smo postavili tudi nadstrešek, kjer je razstavljen 
obnovljen mlin, mlatilnica in stiskalnica.  
 
 

Obstoječo zbirko bi radi olepšali, zato vas vabimo, 
da nam pomagate obogatiti vstopno informacijsko 
točko Tabor s predmeti naši prednikov (hmeljarske 
slike, časopise, predmete), ki so vezani na tematiko 
hmeljarstva in pivovarstva.  
Pridobljeni predmeti bodo skrbno varovani, 
razstavljeni približno eno leto in vam jih bomo 
kasneje na vašo željo tudi vrnili. 
 

 
 

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki ste 
nam s svojimi predmeti že olepšali vstopno 
informacijsko točko Tabor. 
 

 

Alenka Kreča

Kaj se nam  je zgodilo v prvi polovici 
šolskega leta: 

utrinki leta 2008 – 3. razred 
 
PREDSTAVA O VESELI KRAVI 
Šli smo na kombi in se odpeljali v Hermanov 
Brlog v Celje. Tam smo najprej napisali, koga 
imamo radi, nato pa smo šli gledat predstavo o 
Veseli kravi. Najprej smo videli, kakšno hišo sta 
imela dedek in babica. Nato sta dedek in babica 
odšla h kralju in ga prosila, če jima zamenja njivo 
za kravo. In to se je tudi zgodilo. Dobila sta kravo. 
Bila je noč in dedek in babica sta spala. Prišla je 
soseda in jima pomolzla kravo. Zjutraj je babica 
hotela pomolsti kravo. Bila je zelo žalostna, ker 
krava ni imela mleka. 

TINA RIBIČ, 3. c 
 

 
ŠPORTNI DAN: POHOD 
Na športnem dnevu smo najprej obiskali sošolca 
Luka, kjer smo videli kužka. Šli smo naprej k hiši, 
kjer stanuje sošolec Jaka. Videli smo 
štirikolesnika. Nekaj časa smo hodili po gozdni 
poti, potem pa po cesti. Hodili smo in hodili. Nato 
smo se ustavili na travniku. Do šole smo prišli 
utrujeni. Posedli smo se na blazine. Dolgo smo 
počivali. Šli smo na kosilo, potem pa na kombi. 

BLAŽ MIHEVC, 3. c 
 
ŠPORTNI DAN: KROS 
Najbolj mi je ostalo v spominu, ko sem na krosu 
bil 6. in sem dobil priznanje. Najprej smo se 
preoblekli, odšli na travnik in se ogreli. Potem pa 
smo štartali zares. Na  koncu smo odšli v razred. 

LOVRO LESKOVŠEK, 3. c 
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ŠPORTNI DAN: KROS 
Imeli smo kros. Bil sem četrti. Zjutraj smo se 
ogreli. Potem smo tekli. Nekateri so dobili 
medalje, drugi pa priznanja. Moji prijatelji so se 
dobro odrezali: Tim je bil prvi, Primož je bil drugi, 
Jaka je bil tretji, Lovro je bil šesti, Blaž je bil 
sedmi, Luka je bil deveti, Matic pa dvanajsti. 

LUKA KOVČE, 3. c 
 
ŠPORTNI DAN: KROS 
Začel se je kros in jaz nisem vedel, katero mesto 
bom zasedel. Začeli smo se razgibavati, nato pa 
teči. Dal sem vse od sebe. Dosegel sem tretje 
mesto. Dobili smo medalje in se slikali. Na 
stopničkah sem stal na najnižjem mestu. 

JAKA KOVAČIČ, 3. c 
 
PIKIN FESTIVAL 
Bili smo v Velenju na Pikinem festivalu. Imel smo 
delavnice, lahko smo si kupili Ficka, ogledali smo 
si Vilo Čira Čara. V njej smo videli Pikino sobo in 
njen zaklad. Lahko smo pomahali z balkona. 
Videli smo tudi žonglerja. Potem smo se z 
avtobusom odpeljali nazaj v šolo Vransko-Tabor in 
se še naprej veselili. 

ALJA CESTNIK, 3. c 
 
PIKIN FESTIVAL 
Na Pikinem festivalu smo lahko kupili Fickote. 
Nekateri smo se tudi našemili. Videli smo Vilo 
Čira Čara. V njej je bil zaklad. Na festivalu je bilo 
veliko Pik. Videli pa smo tudi Pikinega konja in 
gusarje. Naučili smo se izdelovati različne stvari. 
Naredili smo si okvirje za slike. Na festivalu smo 
iskali Blaža in Luka. 

LARA NOVAK, 3. c 
 
OBISK BOŽIČKA 
Prišel je Božiček in prinesel bonbone ter druga 
darila. Najprej smo nastopali s hoppy žogami. Nato 

smo dobili darila. Cel razred skupaj je odprl darilo. 
Nato nam je Božiček vrgel še bonbone. Ko smo 
odšli v razred, smo se igrali. Sestavljal sem 
sestavljanko in se igral z avtomobilom. 

TIM NOVAK, 3. c 
 
OBISK BOŽIČKA 
Božiček je prišel v telovadnico. Bil je samo eden 
Božiček. Metal je bonbone. Bili so zelo okusni.  
Nato se je začela predstava. Bilo mi je zelo lepo. 
Mi smo igrali na hoppy žoge. Papirčke od 
bonbonov smo vrgli v koš. Ko smo prišli iz 
telovadnice, smo se šli igrat. 

LUKA KREČA, 3. c 
 
OBISK GRAJSKEGA PISARJA 
Všeč mi je bilo, ko smo odšli na Vransko. V razred 
je prišel grajski pisar in nam je pripovedoval 
pravljico. Potem nam je dal knjige. Ni jih imel 
dovolj, zato so jih nekateri dobili kasneje. 

PRIMOŽ STANKO, 3. c 
 
OBISK GRAJSKEGA PISARJA 
 S kombijem smo se odpeljali na Vransko. Tam 
smo videli grajskega pisarja. Bral nam je pravljico. 
Bila je zanimiva, saj je pripovedovala o 
zaljubljenem grofiču Frideriku. Bil je nesrečno 
zaljubljen v Veroniko Deseniško. Njegovi ljubezni 
je nasprotoval njegov oče Herman. Na srečo se je 
pravljica srečno končala. 

MATIC MATKO, 3. c 
 
OGLED ETNOLOŠKE ZBIRKE PRI GOSPODU 
LUDVIKU PIKLU 
Pri gospodu Piklu smo si ogledovali stare stvari. 
Gospod je bil oblečen v sivo majico in  sivo modre 
hlače. Ludvik nam je pokazal veliko stvari. Videli 
smo staro igrico, cepec in še veliko drugega. Na 
koncu nam je dal bonbone. 

MATEVŽ LESJAK, 3. c 

 
Nekdo je prebil led… Bravo! 

 

Mlade dogodivščine (leto 1973) 
 

Bilo nas je dvanajst mladih planincev, ki smo si 
želeli osvojiti vse vrhove v Sloveniji, ki so višji od 
2000 m in to-naenkrat! Bili smo še mladi in 
neumni, tudi na pare nismo bili, pa še poljubljati se 
nismo znali! Družila nas je ljubezen do gora, do 
petja, do narave.  
 

Povzpeli smo se iz »Žgane peči«(glej zemljevid 
Kamniških Alp) po dobri poti do Cojzove koče na 
Kokškem sedlu. Prijetno je sedeti v družbi  

 
planincev, ki so že bili v tem skalovju, prijetno pa 
je tudi, ko slišiš nekoga, ki je prvič v teh lepih 
gorah. V družbi starejših (mi smo bili mladiči) smo  
marsikatero besedo slišali, a obenem smo imeli 
rdeča lica od sramežljivosti! 
 

Zjutraj ob 3.30 vstanemo, popijemo čaj, ki ga je 
oskrbnik že pripravil. Nadenemo nahrbtnike in 
gremo z normalnim korakom proti cilju - 
Grintovcu. V začetku  skupine nekdo zapoje, 
pesem se razpotegne čez celo skupino! Nekdo v 
sredi se oglasi z vicem, ki ga je včeraj zvečer slišal. 
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Polagoma smo se vzpenjali, tudi počivali in 
malicali smo, tako, da so bili nahrbtniki lažji. 
 

Bili smo na vrhu Grintovca (2538 m), gledali smo 
v dolino iz steze, ki vijuga med prodnatimi potmi 
do Savinje. Žigosali smo v planinske knjižice, kot 
dokaz nejevernim Tomažem v dolini! Pomagali 
smo si navezati se zaradi varnosti in krenili proti 
Mlinarskemu sedlu, saj naš cilj je bila Kočna (2483 
m). 
 

V skupini sem bil zadnji, saj sem moral varovati 
dve deklici, ki sta bili prvič v visokogorju! Prišli 
smo na vrh Kočne, naredili gasilske slike, krstili 
dve mladi pristopnici in zaradi oblakov, ki so s 
svojimi težkimi trebuhi grozili, smo hitro 
»odrajžali« proti Češki koči. 
Mir je trajal samo pol ure… Dež je pričel iz 
oblačnih zaves ulivati svojo mokroto, še malo 
mrzlote, da je bila še sodra - nazadnje pa še sneg, 
in to meseca junija 1973! 
 

Prenehalo je snežiti in kot »ziheraš« (človek, ki 
želi biti varen v vsaki situaciji), sem se razvezal, pa 

še danes ne vem, zakaj! Spodrsnilo mi je, hvala 
bogu, da sem imel zadaj nahrbtnik, s katerim sva 
drvela 20 m navzdol. Ustavila me je skala, ki je 
bila na robu prepada. Skalo imam še danes rad, pa 
čeprav mi je izpulila šopek las.  
 

Obvezali so me, in kaj sem najprej naredil? Pil 
sem!! Oskrbnik mi je dal žganje s čajem, ne čaj z 
žganjem! 
Še danes se mi pozna nesreča iz gora… pleša na 
glavi. 
 

Gledala sem ga… 
bil mi je všeč, 

pa čeprav sem vedela, da njegov lik, 
morda rahlo moteč, 

je vzburjal 
starajoče se srce! 
Gledala sem ga! 

A vendar se mu nikoli nisem, nikoli – približala! 
 

TKS-m 

 

Obvestilo upokojencem 
 
Društvo upokojencev Tabor obvešča vse 
upokojence, da se bo pobirala članarina za leto 
2009 prvo nedeljo v februarju, to je 1. februarja  
2009, od 8. do 11. ure. Člani UO društva bodo 
pobirali članarino za članstvo in vzajemno pomoč 
v Domu Krajanov v društvenih prostorih v pritličju 
(kuhinja).  

 

Vabljeni vsi zvesti ter novi člani! 
 

UO Društva upokojencev Tabor 
_____________________________________ 

 

7. kviz gasilske mladine Slovenije 
 
V mesecu oktobru in novembru smo se pionirji in 
mladinci dokazovali v gasilskem znanju. Kviza se 
je udeležilo 5 ekip iz naše občine, in sicer 2 ekipi 
starejših pionirjev iz PGD Loke ter 2 ekipi mlajših 
pionirjev in ekipa mladink iz PGD Kapla-Pondor.  
Kviz občinskega poveljstva je potekal v gasilskem 
domu v Lokah. Zaradi pomanjkanja konkurence 
smo vse ekipe nadaljevale na naslednji stopnji. 26. 
oktobra 2008 smo se odpravili v Trnavo, kjer je 
potekal kviz Gasilske zveze Žalec. V kategoriji 
mlajših pionirjev so Smrkci (Tjaša Stiplošek, Tajda 
Remic, Gregi Jelen) zasedli 4. mesto in le za 0,8 
točke zgrešili regijsko tekmovanje, na katerega so 
se z 2. mestom uvrstile Čebelice. V kategoriji 
starejših pionirjev nobeni ekipi ni uspelo izpolniti 

norme za naslednjo stopnjo, saj je ekipa Loke 2 
(Neža Lesjak, Sabina Sirše, Veronika Čulk) 
zasedla 8. mesto, ekipa Loška mafija (Petra  
 
Tekavc, Tina Jelen, Saša Jelen) pa 4. mesto. V 
kategoriji mladincev pa smo mladinke prepričljivo 
opravile s konkurenco in zasedle 1. mesto. 
 

Naslednja stopnja je bil kviz Savinjsko Šaleške 
regije. Potekal je 9. novembra 2008 v Preboldu. 
Ekipa Čebelice (Klavdija Bastl Enci, Sergeja Bec, 
Tea Pustoslemšek) je zasedla 3. mesto in za dobro 
 točko zgrešila državno tekmovanje. Z ekipo 
mladink pa smo zopet osvojile 1. mesto. Tako smo 
se na državno tekmovanje odpravili le z eno ekipo, 
in sicer z mladinkami. Tekmovanje je bilo 
organizirano 22. novembra 2008 na osnovni šoli v 
Puconcih. Tja smo se, skupaj z ostalimi ekipami iz 
GZ Žalec, odpeljali z avtobusom. Kviz se je začel 
z otvoritvijo v premajhni jedilnici. Nadaljeval se je 
s pisnim delom v premajhni telovadnici. Sledil je 
praktični del: spajanje cevi na trojak in vezanje 
vozlov. Nato smo odšli na kosilo in čakali na 
rezultate. Mladinke (Alenka Jelen, Mija 
Pustoslemšek, Anja Pustoslemšek) smo med 30 
ekipami zasedle 7. mesto. 
 

Zadnji - državni kviz je bil eden izmed slabše 
organiziranih. Pogrešali smo večje prostore in 
redarje, ki bi nas usmerjali. Prav tako bi bilo 
potrebno navodila za navezavo ročnika napisati 
natančneje, saj si jih vsak organizator razlaga 
drugače, tukaj pa je vidna prednost domačega 
društva, zveze. 
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V imenu vseh tekmovalcev se naj zahvalim vsem 
mentorjem: Martini Pustoslemšek, Jani 
Pustoslemšek, Maji Drča, Mojci Hrastnik, Petru 
Bokalu, Milanu Pustoslemšku, Ivču Derči in vsem 
ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli k našemu 
uspehu. Na koncu pa še čestitke vsem ekipam za 
dosežene uspehe! 

 
 

Anja Pustoslemšek, 
PGD Kapla-Pondor   

_________________________________________ 
 

Občni zbor  
PGD Ojstriška vas - Tabor 

 

 
 

V soboto, 24. januarja, smo se gasilci in gasilke iz 
Ojstriške vasi in Tabora zbrali na 106. rednem 

letnem občnem zboru. Po izvolitvi delovnega 
predsedstva so o minulem delu poročali: 
predsednik, tajnik, blagajnik, nadzorni odbor, 
referent za delo z mladimi, referentka za članice... 
Minulo leto je bilo za nas uspešno, saj smo s 
prostovoljnim delom realizirali vse načrtovane 
aktivnosti in naloge. 
 

Največji zalogaj preteklega leta je zagotovo 
predstavljala obnova strehe gasilskega doma in 
obnova gasilskega stolpiča. Poleg tega smo s 
pomočjo prispevkov krajanov kupili nov društveni 
prapor, ki smo ga razvili na prireditvi ob 
Šentjurskem sejmu. Na tej prireditvi smo poskrbeli 
za gostinski del ponudbe. Poveljnik Drago Vranič 
je v svojem poročilu o delu operative poudaril, da 
smo dokupili precej nove gasilske opreme. 
Zahvalil se je še Občini Tabor za odplačilo 
leasinga za gasilsko cisterno in kombi, ki sta tako 
prišla v last našega gasilskega društva. Občni zbor 
so pozdravili vsi prisotni gostje, med njimi nam je 
nekaj spodbudnih besed namenil župan Vilko 
Jazbinšek. Tistim, ki v gasilstvu vztrajajo že dolgo 
in požrtvovalno delajo, smo podelili priznanja za 
dolgoletno delo, in sicer: priznanje za 40 let dela v 
gasilstvu so prejeli: Pavel Ribič, Zvone Urankar, 
Maksimiljan Gržina, Marjan Leskovšek in Hinko 
Zupančič, zahvale za delo v društvu so prejeli: 
Marjan Leskovšek, Gregor Basle, Jože Ribič in 
Darja Turnšek. 
 

Letos bomo tudi poskušali uresničiti nekaj 
zastavljenih ciljev, kot so: pleskanje notranjosti 
gasilskega doma, nakup dodatne opreme za 
orodjarno in intenzivno delo z mladimi desetinami. 
Po končanem občnem zboru smo se zadržali ob 
dobri hrani, ki so jo pripravile članice našega 
društva. Veselimo se novih priložnosti letošnjega 
leta in upamo, da nam bo gasilska sreča 
naklonjena.  

 

PGD Ojstriška vas – Tabor 
Alojz Ribič 

 

  

Božično vzdušje v Domu krajanov  
 

Tabor se vsako leto v prednovoletnem času ovije v 
praznično odejo. Prireditve se kar vrstijo in ena od 
teh je bil tudi božično novoletni koncert Mešanega 
pevskega zbora Tabor, pod vodstvom Milana 
Kasesnika.  
 

V soboto, 20. decembra 2008 je Mešani pevski 
zbor Tabor izvedel tradicionalni božično-novoletni 
koncert v polni dvorani Doma krajanov Tabor. 
Letos so ga dodatno popestrili gostje: Moški 
pevski zbor Savinjski zvon Šempeter, pod  
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vodstvom Mete Jagodič Pogačar in Godalni kvartet 
glasbene šole Velenje.  

 

MoPZ Savinjski zvon je redni udeleženec 
občinskih in medobčinskih revij. Sodelujejo na 
mnogih prireditvah v domačem kraju, že deset let 
sodelujejo na Taboru slovenskih pevskih zborov v 
Šentvidu pri Stični, vsako sezono pa pripravijo 
samostojni božični in letni koncert v domači 
cerkvi. Že nekaj let se udeležujejo 
»ZVONARIJADE«, prijateljskih srečanj zborov z 

imenom »zvon«. Prijetno petje in druženje je 
postalo tradicionalno in 20. maja 2009 bo 11. 
Zvonarijada v Šempetru, kamor nas že sedaj 
prisrčno vabijo.  

 

Šlo je torej za še enega nepozabnih božično-
novoletnih koncertov, ki so lepa spodbuda za 
nadaljnje delo Mešanega pevskega zbora Tabor. Že 
teden kasneje je zbor gostoval v Vojniku, kjer smo 
v njihovi cerkvi skupaj z Moškim pevskim zborom 
Vojnik pripravili še en čudovit koncert. 

 

Lepo je odzvenela pesem, ki jo je MePZ odpel v 
spremljavi Godalnega kvarteta glasbene šole 
Velenje.             

 

 MoPZ Savinjski zvon Šempeter so odpeli lep  
venček božičnih pesmi. 

Pevsko društvo Tabor 

 
 

Božiček v vrtcu Tabor 
 

Božiček je v sredo, 24. decembra, ob 9. uri obiskal 
otroke v vrtcu Tabor, v katerem so štirje oddelki. V 
vrtcu je 45 otrok. V prvi skupini, od 1. do 2. leta 
starosti je 5 otrok, v drugi skupini od 2. do 6. leta 
starosti je 16 otrok, v  tretji skupini  od 2. do 6. leta 
je 16 otrok, v četrti skupini od 3. do 6. leta,  je 8 
otrok. 

 

 
 

Otroci so z Božičkom rajali in plesali ter z 
navdušenjem odpirali darila, ki jim jih je podaril 
(didaktične igrače primerne njihovi starosti). 
 

Tatjana Kovče 
 

 

Božiček  v  šoli 
 

 
 

Zadnji  dan v starem letu je na šoli Tabor vedno 
nekaj posebnega. Tako je bilo tudi letos. Malo pred 
10. uro smo veselo odhiteli v telovadnico. Kar 
naenkrat je prišel Božiček, prijazno pozdravil in 
razdelil je nekaj bonbonov ter sedel na stol zraven 
smreke. Vsak razred je nastopal z eno zabavno 
točko. Eni so peli, drugi plesali, tretji odigrali 
igrice… 
 

Po programu, ki si ga je z velikim zanimanjem 
ogledal tudi Božiček, nam je Božiček razdelil 
darila, ki so bila pod okrašeno smreko. Vsak razred 
je dobil svoje darilo. Neučakano smo odprli darila. 
Dobili smo veliko igrač, ki smo se jih zelo 
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razveselili. Nato je Božiček v zrak metal bonbone 
in mi smo jih navdušeno lovili ter se posladkali. 

 

Nazadnje smo plesali z Božičkom. Vsi smo se 
imeli zelo lepo. 
 

Literarni krožek OŠ Tabor   
Anja Lončarek, 6.c 

Klavdija Bastl Enci, 6.c 
Urša Semprimožnik, 5.c 

_________________________________________ 
 

Košarkarski turnir TROJK 
 

 
 

V soboto, 27. decembra 2008, je v Domu krajanov 
potekal vsakoletni košarkarski turnir trojk. Poteka 
za pokal Športnega društva Partizan Tabor, ki ga 
tudi organizira. Tekmovale so ekipe iz občine 
Tabor in gostje z Vranskega ter Polzele. Ekipe so 
bil dokaj izenačene, sam turnir pa je potekal v 
sproščenem in tekmovalnem vzdušju. Slavili so 
Vrani iz Vranskega, drugo mesto so osvojili 
Komšije iz Tabora in tretje mesto Stepih boys iz 
Ločice pri Polzeli.  
 

Vsem zahvala za udeležbo, ob koncu leta pa se 
zopet vidimo. 

ŠD Partizan Tabor 
_________________________________________ 
 

Novoletni nogometni turnir 
 
Tudi letos se je na novega leta dan odvijala 
tradicionalna nogometna tekma med ekipama 
starejših in mlajših nogometašev v občini Tabor na 
travnatem igrišču malega nogometa v Ojstriški 
vasi. Nogometna zelenica je bila prekrita s 
snegom, tako da je bilo igranje na njej še toliko 
bolj zabavno. Začetek tekme je pripadel selekciji 
mlajših igralcev, nakar je po nekaj nesmiselnih 
potezah igralcev mlajše ekipe pobudo prevzela 
ekipa starejših, izkušenejših igralcev. Le-ti so z 
golom razlika vodili do konca rednega dela tekme. 
Glavni sodnik je zaradi prekinitev v rednem delu 
tekme le-to za nekaj minut podaljšal, kar so igralci 
mlajše selekcije s pridom izkoristili in v 
sodnikovem podaljšku izenačili rezultat na 5:5, kar 

je bil tudi končen rezultat tekme. Bilo je precej 
zanimivih potez igralcev ene in druge ekipe, tako 
da so tudi gledalci prišli na svoj račun. Po videnem 
bi lahko dejali, da rezultat najbolj ustreza 
prikazanem na igrišču.  
 

ŠD Partizan Tabor 
_________________________________________ 
 

Sedmo srečanje s podjetniki in kmeti 

Minuli četrtek so se na povabilo župana občine 
Tabor Vilka Jazbinška zbrali na tradicionalnem 7. 
srečanju podjetniki in kmetje taborske občine. Tudi 
letos se ga je udeležilo nekaj gostov in sicer 
sekretar Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec 
Danilo Basle, direktorica Razvojne agencije 
Savinja Žalec Danica Korent in predstavnik Pošte 
Slovenije, namestnik direktorja PE Celje Jože 
Kužnik. Srečanje je z glasbo obogatil Robi Zupan, 
zbranim pa je ob njegovi spremljavi zapela mlada 
Nina Kreča. Za še prijetnejše druženje pa je s 
tekočo in kulinarično ponudbo poskrbel domačin 
in gostinec Stane Gržina.   
 

 
 

Zbrane je najprej pozdravila direktorica občinske 
uprave Občine Tabor Saša Zidanšek Obreza in ob 
tem tudi predstavila program srečanja. Za njo je 
prisotne nagovoril župan Vilko Jazbinšek, ki je 
predstavil aktivnosti in delovanje občine Tabor, ki 
se vedno bolj razvija tudi na področju podjetništva. 
Ob tem je poudaril, da razvoj podjetništva prinaša 
tudi delovna področja - proste poslovne cone za 
domače podjetnike, ki bi želeli preseliti svojo 
dejavnost iz neprimernih prostorov v primerno 
okolje. Prav tako upajo na zainteresiranost 
podjetnikov iz drugih okolij, da v njihovem 
prostoru maksimalno razvijajo svoje podjetniške 
ideje in načrte in s tem omogočijo tudi nova 
delovna mesta za ljudi iz njihove občine. Ob tem je 
izrazil tudi obžalovanje,  da  jim za te namene ni 
uspelo pridobiti toliko zemljišč v prostorskem 
planu kot so želeli, vsekakor pa upajo, da bodo z 
državo oziroma s Skladom kmetijskih zemljišč  
našli skupni jezik. Kot je dejal,  pa je minulo leto 
bilo za občino Tabor investicijsko zelo razgibano 
in plodno. Investicije so potekale predvsem na 
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cestnem področju, kar je omogočal skupen 
evropski projekt izgradnje mreže lokalnih cest. 
Občina pa je iz  proračuna namenila velik delež za 
investiranje na področju obče uprave, požarne 
varnosti, športa in kulture ter na stanovanjskem 
segmentu, kar bo izboljšalo demografsko podobo 
občine. Kar nekaj besed  je župan namenil tudi 
svetovni recesiji  in ob tem izrazil upanjem, da bo 
Slovenija in s tem tudi lokalne skupnosti znala in 
zmogla prebroditi to krizo. 
V nadaljevanju srečanja sta zbrane nagovorila še 
sekretar Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec 
Danilo Basle  in direktorica Razvojne agencije  
Savinja Žalec Danica Korent, ki sta poudarila 
razvojno naravnanost občine Tabor in rezultate, ki 

jih dosegajo na področju podjetništva, saj se je v 
zadnjih letih povečalo za preko 500 odstotkov. 
Vsak iz svojega področja pa sta podala tudi nekaj 
zanimivih informacij in vsem skupaj zaželela 
uspešno poslovno leto. K tem željam se je ob 
zaključku uradnega dela pridružil še predstavnik 
pošte Jože Kužnik.  
 

Srečanje župana s podjetniki in kmeti je bilo tudi 
tokrat nadvse prijetno in doživeto. Poleg številnih 
zanimivih informacij in družabnosti pa je srečanje 
pomenilo tudi zaključek leta 2008 in uspešen 
začetek leta 2009, ki bo po vseh napovedih zaradi 
vsestranske finančne krize eno najtežjih doslej. 
 

Darko Naraglav

        
 

 

 
Pevsko društvo Tabor 

 

vabi na 
 
 
 

  PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU 
ki bo v nedeljo, 8. februarja 2009,  

ob 16. uri v Domu krajanov. 
 
 

Sodelujejo: - KUD Ivan Cankar z sekcijami, 
                   - učenci POŠ Tabor, 
                   - Pevsko društvo Tabor.                                  

Vabljeni! 

 
 
 

                
              Vse otroke vabimo na  

               OTROŠKO MAŠKARADO, 
  

                  ki bo v nedeljo, 22. februarja 2009, 
                     od 15. do 16. ure, 

                  v Domu krajanov Tabor. 
 

                                           Pustni pozdrav! 
 

 

       

 
Turistično društvo Tabor 
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So dnevi, so leta in so pomladi, ko se imamo preprosto radi,  
so trenutki, ko je treba na novo začeti  

in so ljudje, ki jih je treba preprosto objeti… 
 

VALENTINOV PLES 
 

Društvo podeželske mladine Tabor prireja  
11. GALA VALENTINOV PLES. 

 

Pripeljite svoje najdražje, da se  poveselimo in skupaj preživimo ta 
romantičen večer ob zvokih ansambla 

 SPEV. 
  

Vabimo Vas, da se nam pridružite v soboto,  
14. februarja 2009, ob 20. uri 

V DOMU KRAJANOV TABOR. 
 

Vljudno vabljeni! 
 

� vstopnice se bodo prodajale od 2. februarja 2009 
� vstopnice lahko kupite pri Ini Gržina, tel.: 041 497 087  

� in Jerci Gržina, tel.: 040 595 194 
� dodatne informacije pri predsedniku društva Alenu Kovačiču, tel.: 051 234 575 

 

 

 Ljubiti ne pomeni gledati drug drugega, ampak skupaj gledati v isto smer! (A. de Saint-Exupery) 
 
 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 480 izvodov - BREZPLAČNO. 
Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. 
Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so 
prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. 
Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 
 


