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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Odšel je prijatelj Tabora 
 

 

 
V taborski knjižnici 8. februarja 2006, foto D. N. 
 
Na Prešernov dan, kulturni praznik, ki smo ga v 
Taboru praznovali zelo slovesno, med številnimi 
obiskovalci nisem mogel spregledati krepke 
postave našega velikega prijatelja Tabora in 
mojega osebnega prijatelja profesorja Milana 
Dobnika. Krepak stisk rok in prijazen nasmeh mi 
je pokazal, da smo še vedno njegovi in da ga naši 
uspehi zelo veselijo. Še posebno, če je to 
povezano s kulturo, saj je bil profesor Dobnik zelo 
načitan človek, ki je verjel, da toliko veljaš, 
kolikor znaš. Vsa leta je to poudarjal tudi pri 
predavanjih svojim nekdanjim učencem in 
dijakom, v zadnjem času svojega ravnateljevanja 
pa tudi sodelavcem. Zelo je bil nesrečen, ker 

novodobni razvoj naše mlade demokracije, katere 
pobudnik je bil tudi sam, tega njegovega 
prepričanja ni potrjeval. Profesor Dobnik se je vse 
življenje izobraževal, bral filozofe, proučeval 
razliko med komunizmom in kapitalizmom in za 
določeno obdobje vstopil tudi v aktivno politiko.  
 
Po dveh mandatih županovanja je spoznal, da 
dobrota in razumevanje drugih ni vedno vrlina, ki 
žanje uspehe in polni lastno dušo. Prav v tem 
obdobju, do leta 1998, ima profesor Dobnik, kot 
župan tedaj skupne občine Žalec, ogromno zaslug 
za razvoj in napredek Tabora, saj je bil rojen na 
kmetih in je imel prefinjen občutek za potrebe 
takšnega okolja. Iz najinih pogovorov sem 
spoznal, da je zelo dobro poznal naš teritorij in 
ljudi, posebno pa se je vedno razživel, ko je 
pogovor nanesel na našo Krvavico. Za letos sva se 
zagotovo dogovorila, da greva na vrh skozi okno, 
toda… Sva pa zato skupaj z mnogimi planinskimi 
prijatelji prečesala Julijske Alpe, kjer smo vedno 
radi zavzeto prisluhnili njegovemu poznavanju 
zgodovine in geografije, kar pa je bilo vedno 
začinjeno z njegovim edinstvenim kmečkim 
humorjem. Redko je bil slabe volje, še v časih 
aktivne profesure se ga njegovi dijaki spomnijo, 
da je namesto povzdigovanja glasu raje zarobantil: 
»Sto gromskih medvedov!« Po postavi je bil velik 
človek, še večji po srcu. In to srce se je venomer 
razdajalo. In v določenem trenutku je prenehalo 
biti. 
 
Hvala Ti, Milan, v mojem imenu in v imenu 
občank in občanov Tabora. 
 

 
Vilko Jazbinšek, župan 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Na podlagi odloka o istovetnostnih simbolih 
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 s 
spremembami in dopolnitvami), 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 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:  
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- 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 do 22. marca 2006 do 12. ure. 
Predloge, ki bodo prispeli po navedenem datumu, 
bomo zavrnili. 
 
Dodatna pojasnila 
V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila, vam 
jih bo posredovala, v času uradnih ur Občine 
Tabor, Lilijana Štor, in sicer po telefonu št. 03 705 
70 82 ali pa se osebno zglasite pri njej na Občini 
Tabor. 

Vilko Jazbinšek, l.r. 
župan 

_________________________________________ 
 

Pomoč družini na domu 
 
Občinski svet je na svoji 25. redni seji v 
ponedeljek, 30. 1. 2006 sklenil, da se cene storitve 
pomoči družini na domu povišajo le za stopnjo 
inflacije v letu 2005. Letni indeks le te je v mesecu 
decembru 2005 znašal 2,3 %. 
    Lilijana Štor Krebs 
_____________________________________________ 
   

Obvestilo izvajalcem zimske službe 
 
Izvajalce zimske službe obveščamo, da smo do 
roka, ki je bil naveden v prejšnji številki 
Informatorja, prejeli le dobro polovico poročil o 
opravljenih urah in bo zaradi tega prišlo do zamika 
plačila 1. akontacije.  Izplačila bodo izvedena v 
mesecu marcu, zato vas prosimo za razumevanje. 
 
Iz poročil je razvidno, pa tudi sicer je jasno, da je 
bila letošnja zima ena od najbolj hladnih in s 
padavinami bogatih zim v zadnjih desetletjih. 
Postregla je z veliko količino snega, pojavile so se 
zelo nizke temperature in s tem v zvezi poledica, 
veter je posebno v višje ležečih predelih delal 
velike zamete. Zaradi vseh teh težav se je vsaj za 
tretjino povečalo število opravljenih ur, kar se bo 

kar krepko poznalo v občinskem proračunu. 
Ugotavljamo pa, da so bila dela v večini primerov 
dobro izvedena, za kar gre prav gotovo zasluga 
vsem, ki ste podpisali pogodbo.  

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Akcija odvoza starih avtomobilov 
 
Tako kot v lanskem letu, tudi letos nadaljujemo z 
brezplačnim odvozom starih avtomobilov, ki so 
veliko breme našega okolja. Vsaka takšna akcija 
ima svoja pravila, zato nam morate vsi, ki bi se 
radi znebili teh starih bremen, do 17. marca 2006 
javiti lokacijo, tip avtomobila in po možnosti tudi 
letnik.  
 
Prijave sprejemam Vid Poznič na telefonu 705 70 
85 ali GSM 040 490 711. Ko bomo zbrali podatke, 
vas bomo obvestili, na katero zbirno mesto 
dostavite odslužen avto, da lahko organiziramo 
odvoz. 
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 

Zbirni center Vransko in 
pomladanska čistilna akcija 

 
Glede na to, da bliža pomlad in s tem tudi čas, ko 
se ponavadi doma pripravljamo na praznike, se 
marsikdo odloči, da se bo znebil odsluženih 
kosovnih odpadkov, ki so se mu nabrali med 
letom. Z odprtjem zbirnega centra kosovnih 
odpadkov na lokaciji poslovne cone Čeplje, o 
čemer smo vas obvestili v novembru 2005, se je 
rešil problem odlaganja teh odpadkov. Radi bi vas 
ponovno spomnili, da deluje zbirni center vsako 
soboto od 8. do 12. ure in apeliramo na vse, da se 
ga v čim večji meri poslužujete. V zbirni center 
lahko pripeljete praktično vse vrste odpadkov: od 
odpadnih gospodinjskih strojev, plastike, papirja, 
akumulatorjev, starih gum ipd. Z rešitvijo 
problema odlaganja kosovnih odpadkov odpade 
klasična pomladanska akcija odvoza odpadkov s 
kontejnerji. 
 
Kljub vsem naporom, da se zagotovi čisto, 
neokrnjeno in zdravo okolje ugotavljamo, da je 
veliko javnih površin, to so predvsem gozd pri 
Domu krajanov in brežine potokov, v takem stanju, 
ki nam nikakor ne more biti v ponos. Te površine 
bodo počistili učenci POŠ Tabor ter člani društev. 
Nosilec akcije bo Turistično društvo Tabor, 
pričakujemo pa tudi tradicionalno sodelovanje 
ostalih, predvsem športnikov, planincev, lovcev in 
članov gasilskih društev. O samem poteku akcije 
se bomo naknadno pogovorili, predviden datum pa 
je sobota, 25. marec.     
              Vid Poznič  
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Obvestilo glede časopisa Utrip 
Spodnje Savinjske doline 

 
Občanom sporočamo, da je sklep Občinskega 
sveta 25. redne seje s 30. januarja 2006, da bo 
vsako gospodinjstvo vsak mesec do 

nadaljnjega prejemalo časopis Utrip Spodnje 
Savinjske doline. Dosedanje naročnike tega 
časopisa pa obveščamo, da ga bodo odslej 
prejemali brezplačno. 
 

Tatjana Kovče 

________________________________________________________________________________________________
 

Občinska knjižnica Tabor 
 

Letošnji kulturni praznik smo Taborčani in 
Taborčanke praznovali še posebej slovesno. 
Kulturna dejavnost je v občini pridobila zavidanja 
vredne pogoje za delo. Seveda govorimo o 
otvoritvi novih prostorov Občinske knjižnice 
Tabor, ki bo sedaj lahko ponudila še več. Novi 
prostori nam omogočajo res dobre pogoje za delo, 
saj so prijazni do vas bralcev, kot tudi do 
knjižničarjev. Za otroke je na voljo kotiček, kjer 
lahko v miru pregledujejo gradivo, starši si lahko v 
prostem pristopu ogledajo literaturo. Vsi internetni 
navdušenci imajo možnost dostopa do spleta na 
dveh modernih računalniških terminalih. Ob 
otvoritvi smo poskrbeli za kar sto novih knjižnih 
naslovov. Da vam še bolj približamo »novo« 
knjižnico, vas vabim, da nas obiščete in izkoristite 
brezplačno vpisnino do 15. marca 2006. 

 

 
Ob prerezu traku, foto T. K. 
 
Vsem, ki ste nam pomagali, da je nova knjižnica 
odprta, se zahvaljujemo. 

Uroš in Barbara 
________________________________ 

 
Modri medvedek in medvedek Jaka 

 
V vrtcu Tabor smo v novo leto skočili zdravi, 
veseli, predvsem pa polni energije novim 
dogodivščinam nasproti. 
 

Ker nam je zima postregla z obilico snega in ker se 
radi oprimemo reka ZDRAV DUH V ZDRAVEM 
TELESU, smo si vsako dopoldne oblekli vso 
zimsko opremo in se podali na bližnje griče in 
strmine ter se prepustili zimskim radostim. Da smo 
res polni energije, so med spuščanjem po belih 
strminah opazili tudi snemalci VTV in nas povabili 
k snemanju oddaje Mojca in medvedek Jaka. 
Povabilu smo se z veseljem odzvali in pet otrok s 
spremljevalkama je odšlo  v Velenje, kjer je 
potekalo snemanje. Vse skupaj je bilo za male 
nadobudneže kar naporno, a ker so vedeli, da je pot 
do slave težka, so se potrudili, zbrali še zadnje 
atome moči in še isti večer so lahko sami sebe 
gledali po televiziji, vsi ostali pa smo bili ponosni, 
da so izbrali ravno otroke iz našega vrtca. 
 
Vsi otroci smo si v mesecu januarju v vrtcu 
ogledali igrico Medvedka na saneh, ki sta nas 
nasmejala do solz, ko sta po gozdu delala 
neumnosti in lovila snežinke. Da pa je bil mesec 
res medvedje obarvan, nas je v vrtcu obiskal Modri 
medvedek iz Cicibana. Skupaj smo plesali, peli in 
ne boste verjeli, prinesel nam je tudi darila. 31. 
januarja je bila v Domu krajanov prireditev 
PODARIM KNJIGO, PODARIM PRIJATELJA, 
kjer smo se med nastopajočimi predstavili tudi 
otroci iz vrtca. Tisti najmlajši so s sabo prinesli 
medvedke, da jim je bilo lažje, ko so se prvič 
predstavili pred takšno množico radovednih 
obrazov. Ob strani pa sta jim stali tudi vzgojiteljici, 
ki sta jih spodbujali in jim pomagali pri plesnih 
korakih. Predstavili smo se tudi otroci starejše 
skupine, a ker smo mi že res veliki, smo zaplesali 
kar sami in na to smo še prav posebej ponosni.  
 
V mesecu februarju pa smo se spomnili kulturnega 
praznika in odprlo se je več različnih vsebin na 
temo kultura. Tudi ljubezen ne more mimo nas, 
zato smo si priredili Valentinov ples, naše 
Valentine pa so si s srčkom v roki izbrale svojega 
Valentina in ga povabile na ples. Bliža se tudi pust, 
ki se ga že veselimo. Vsaj za kratek čas bomo 
lahko postali tisto, kar si res želimo in nam tega ne 
bo nihče zameril. 
  
Pa da ne pozabimo, naj povemo še to. Na kulturni 
praznik je bila v Taboru otvoritev občinske 
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knjižnice, ki jo bomo prav gotovo z veseljem 
obiskovali, saj tam najdemo svojega najboljšega 
prijatelja.  
 
Pa lep pozdrav do prihodnjič!     
                                

Otroci in kolektiv vrtca Tabor 
_____________________________________ 

 
Obiskal nas je Modri medvedek 

 
Na mrzel zimski četrtek smo imeli na naši šoli in v 
vrtcu prav poseben obisk. Obiskal nas je MODRI 
MEDVEDEK. Res, prav ste prebrali, bil je modre 
barve. Prišel je iz naših otroških revij Cicido in 
Ciciban in tisti, ki ju prebiramo, ali pa nam 
zgodbice berejo starši, ga zelo dobro poznamo.  
 
Skupaj z njim smo zapeli, zaplesali in prebrali 
zanimivo pravljico. Da se ga bomo spominjali še 
dolgo in še bolj z veseljem brali naprej, smo dobili 
v dar tudi nove knjigice ter revije. Obljubil nam je 
tudi, da pride tudi v prihodnje, če bomo pridno 
brali še naprej. Le pridi še, medvedek… 
 
                       Učenci 1. triade in otroci vrtca Tabor 
_________________________________________ 
 

Šolarji v Taboru ne počivamo 
 
Je že res, da imamo čisto novo šolo, a pouk v njej 
ni vse. Na naši šoli se venomer kaj dogaja in zdi se 
nam prav, da o tem zveste kaj še vi. 
 
Zraven rednega pouka na šoli deluje kar nekaj 
krožkov in učenci jih z veseljem obiskujemo. Za 
vsakega se najde nekaj. Pevci se pridno učimo 
novih pesmic, orffovi krožkarji pripravljamo spet 
nekaj novega, veselošolci smo se skoraj vsi uvrstili 
v nadaljnje tekmovanje. Da nam delo ni 
prenaporno, se sprostimo in zdivjamo pri športu za 
zdravje, glave nam postanejo malo bolj oglate pri 
računalniškem krožku. Pa kaj, če so računalniki 
tako »cool«. Da ne bomo pozabili, kako so se 
zabavali nekoč, se nižji razredi učimo stare 
folklorne plese, mladi planinci pa pridno 
raziskujemo hribovito okolico tudi pozimi. Me, 
šolarke višjih razredov, pa pridno vse beležimo in 
o tem obveščamo vas, bralci. Seveda tudi ušpičimo 
kakšno, da to kar prehitro zveste. 
 
Nekaj našega naučenega znanja smo nedavno 
prikazali na prireditvi Podarim knjigo - podarim 
prijatelja, kjer smo zbirali knjige za našo šolsko 
knjižnico in to zelo zelo uspešno. Kaj pa se bo še 
dogajalo še v prihodnje, zveste prihodnjič. 

                                                                                  
Mlade novinarke šole Tabor 

Projekt zbiranja igrač za revne 
otroke po Sloveniji, Bosni in 

Hercegovini ter Srbiji  
 

Na OŠ Vransko-Tabor, podružnici Tabor, so se 
petošolci z njihovo mentorico ga. Manjo Majcen 
pri pouku glasbene vzgoje pogovarjali o 
dobrodelnem koncertu.  
 

 
Z zbranimi medvedki, foto M. M. 
 
Otroci so se spraševali, le kaj neki bi lahko 
pomenila beseda dobrodelnost? No, pa so dobili 
odgovor na zastavljeno vprašanje. To je pomoč 
ljudem v stiski, ki je ponujena iz srca in ki le tem 
da vedeti, da so na svetu tudi taki ljudje, ki lahko z 
drobno pozornostjo preženejo delček teme – iz srca 
in iz misli.  
 
 
Ob tej razlagi so se odločili, da bi tudi sami radi 
postali preganjalci teme in tako začeli z akcijo 
zbiranja igrač za otroke po Sloveniji in bivši 
Jugoslaviji.  
 
Te igrače so morale biti cele in čiste – takšne, da bi 
jih tudi »preganjalčki« sprejeli, če bi bili na 
njihovem mestu. Pregledovala jih je posebna 
komisija, sestavljali pa so jo »preganjalčki« sami. 
Zbrali so  kar 5 vreč, v vsaki pa je bilo preko 100 
igrač. Igrače so s pomočjo ge. Marjetke Čas 
darovali Karitasu Ljubljana, ta pa bo z njimi 
obdaroval otroke po Sloveniji, Bosni in 
Hercegovini, ter Srbiji.  
 
Verjamemo, da so »preganjalčki« prižgali 
marsikatero lučko veselja in radosti, predvsem pa 
so poskrbeli, da bodo malčki, kot so tudi sami, 
preživeli lepe in nepozabne trenutke v objemu 
plišastih živalic.  
 

Manja Majcen 
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Varno uživanje perutninskega mesa 

in izdelkov ter jajc 
 

Direktorat za varno hrano Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano priporoča upoštevanje 
naslednjih nasvetov za preprečitev morebitnega 
prenosa virusa ptičje gripe na ljudi: PERUTNINSKO 
MESO IN IZDELKI, KI PRIHAJAJO NA TRG IZ 
ODOBRENIH OBRATOV, KI SO POD 
VETERINARSKIM NADZOROM, SO VARNI ZA 
POTROŠNIKE.  
 
Pri pripravi hrane iz perutninskega mesa in jajc je 
potrebno vedno upoštevati naslednje nasvete: 
- meso perutnine naj bo pred uživanjem dobro 
pečeno oziroma kuhano. Temperatura  70° C uniči 
virus, 
- dobro kuhana ali pečena jajca so varna za uživanje,  
- potrebno je poskrbeti, da ne pride do stika med 
surovim in kuhanim ali pečenim perutninskim 
mesom, 
- pomembna je higiena rok, delovnih pripomočkov 
(noži, deske za rezanje, posoda…) in delovnih 
površin v kuhinji. 
 
Nasveti za preprečevanje okužbe z virusom ptičje 
gripe iz okolja: 
- izogibati se je treba tesnemu stiku s prosto živečimi 
pticami in trupli poginulih ptic, 
- domača perutnina ali ptice ne smejo priti v stik z 
divjimi pticami, ki so lahko prenašalke virusa, 
- skrbite za primerno osebno higieno,  posebno za 
pogosto umivanje posebno za pogosto umivanje rok. 

 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Direktorat za varno hrano 
_________________________________________ 

 
Ukrepi v zvezi s ptičjo gripo - 

obvestilo 
 
Obveščamo vas, da je v Uradnem listu Republike 
Slovenije št. 16/2006 objavljen Pravilnik o 
spremembah Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z 
aviarno influenco (ptičjo gripo). Območje z 
izrazitim tveganjem obsega celotno ozemlje 
Republike Slovenije, kar pomeni, da so na 
celotnem ozemlju RS uvedeni naslednji ukrepi: 
- prepovedano je gojenje perutnine in drugih 
ptic gojenih v ujetništvu, na prostem: VURS 
(Veterinarska uprava Republike Slovenije) lahko 
dovoli gojenje določenih vrst perutnine v 
ograjenem prostoru, če se perutnina oskrbuje s 

krmo in vodo v zaprtih prostorih ali če je 
zagotovljeno krmljenje in napajanje na način, ki 
preprečuje divjim pticam dostop do krme in vode; 
- ločevanje domačih rac in gosi od druge perutnine; 
- vodna zajetja na prostem, ki so za nekatere vrste 
perutnine potrebna zaradi dobrega počutja živali, 
morajo biti zaščitena na način, ki preprečuje dostop 
divjim pticam; 
- perutnino je prepovedano oskrbovati z vodo iz 
površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop 
divje ptice, če voda ni obdelana na način, ki 
zagotavlja uničenje virusa aviarne influence. 
     

   Darja Grimšič Paulič, dr.vet.med.  
direktorica Območnega urada VURS Celje 

_________________________________________ 
 

Prostorska konferenca poteka trase 
prenosnega plinovoda 

 
Na podlagi 43. člena v povezavi z 49. 

členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
41/04) in v povezavi z 31. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – 
popr. 58/03 – ZZK-1) ter na podlagi 28. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1) minister za 
okolje in prostor sprejme  
 

S K L E P 
o javni razgrnitvi predloga strokovne 

rešitve poteka trase prenosnega plinovoda 
M 2/1 Rogaška Slatina–Trojane, okoljskega 

poročila in revizije okoljskega poročila 
 

in 
 

SKLIC 
2. prostorske konference 

 
I. 
 

Minister za okolje in prostor odreja javno 
razgrnitev: 

1. predloga strokovne rešitve poteka trase 
prenosnega plinovoda M2/1 Rogaška Slatina–
Trojane, ki ga je pod številko projekta 50/04 maja 
2005 izdelal Razvojni center Planiranje, d. o. o., 
Celje (v nadaljnjem besedilu: predlog strokovne 
rešitve); 

2. okoljskega poročila za celovito presojo 
vplivov na okolje za državni lokacijski načrt za 
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prenosni plinovod M2/1 na odseku med Rogaško 
Slatino in Trojanami, ki sta ga pod številko 
projekta P4M21RT – B114/123B novembra 2005 
izdelala IBE, d. d., Ljubljana, in Razvojni center 
Planiranje, d. o. o., Celje (v nadaljnjem besedilu: 
okoljsko poročilo); 

3. revizije okoljskega poročila, ki sta jo 
oktobra 2005 izdelala okoljska izvedenca mag. 
Zoran Stojič in mag. Martin Žerdin, ter 

4. povzetka za javnost. 
 

II. 
       
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 3. 
marca 2006 do 3. aprila 2006, in sicer:  
− na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu 
za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,  
− v prostorih Občine Lukovica, Lukovica pri 
Domžalah 46, Lukovica, 
− v prostorih Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. 
avgusta 5, Zagorje ob Savi, 
− v prostorih Občine Vransko, Vransko 59, 
Vransko, 
− v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, Tabor, 
− v prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22, 
Braslovče, 
− v prostorih Občine Polzela, Polzela 8, Polzela, 
− v prostorih Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 
Žalec, 
− v prostorih Mestne občine Celje, Trg Celjskih 
knezov 9, Celje, 
− v prostorih Občine Šentjur, Mestni trg 10, 
Šentjur, 
− v avli Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, 
Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah in 
− v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška 
ulica 2, Rogaška Slatina. 
 
Javne obravnave bodo: 
− 9. marca 2006 z začetkom ob 17. uri v dvorani 

Kulturnega doma Janka Kersnika, Lukovica 46, 
Lukovica, 

− 13. marca 2006 z začetkom ob 16:30. uri v 
dvorani Kulturnega doma Vransko, Vransko 134, 
Vransko, 

− 13. marca 2006 z začetkom ob 19. uri v sejni sobi 
Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 
Zagorje ob Savi, 

− 20. marca 2006 z začetkom ob 17. uri v sejni sobi 
Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 
Rogaška Slatina, 

− 20. marca 2006 z začetkom ob 19. uri v sejni sobi 
Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 
Celje, 

− 21. marca 2006 z začetkom ob 17. uri v avli 
Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev 
trg 20, Šmarje pri Jelšah, 

− 21. marca 2006 z začetkom ob 19. uri v sejni sobi 
Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, 

− 22. marca 2006 z začetkom ob 16:30 uri v sejni 
sobi Občine Polzela, Polzela 8, Polzela, 

− 22. marca 2006 z začetkom ob 19. uri v dvorani 
gasilskega doma Žalec, Ulica heroja Staneta 1, 
Žalec, 

− 23. marca 2006 z začetkom ob 17. uri v sejni sobi 
Občine Braslovče, Braslovče 22, Braslovče in 

− 23. marca 2006 z začetkom ob 19. uri v sejni sobi 
Občine Tabor, Tabor 21, Tabor. 

 
III. 

 
Med javno razgrnitvijo in javnimi obravnavami 
ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe k 
predlogu strokovne rešitve in okoljskemu poročilu. 
Pripombe in predlogi se do 3. aprila 2006 lahko 
dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v 
knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na 
javni obravnavi ali pa se pošljejo na elektronski 
naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki 
"Zadeva" navedejo ključne besede "plinovod: 
Rogaška Slatina–Trojane". 

 
O pripombah in predlogih, danih med javno 
razgrnitvijo, odloči pripravljavec državnega 
lokacijskega načrta po predhodnem mnenju 
pobudnika izdelave predloga tega načrta.  
 

IV. 
 

Med javno razgrnitvijo iz I. točke tega sklepa 
imajo v postopku celovite presoje vplivov na 
okolje pravico dajati mnenja in pripombe fizične 
ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katero se 
predlog strokovne rešitve nanaša, stalno 
prebivališče ali sedež ali v lasti nepremičnino, ter 
nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. 
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
41/04). 
 

V. 
 

Med javno razgrnitvijo iz I. točke tega sklepa 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 
prostor, vabi na 2. prostorsko konferenco, ki bo 28. 
marca 2006 z začetkom ob 14. uri v sejni sobi 
Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za 
prostor, Dunajska 21, Ljubljana, v podhodu. 
 
Na prostorski konferenci bodo predstavljene 
strokovne podlage za državni lokacijski načrt za 
prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina–Trojane. 
Nanjo so vabljeni zlasti predstavniki lokalne 
skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj, 
organizirane javnosti in nosilcev urejanja prostora. 
 
Gradivo iz prvega odstavka te točke je na vpogled 
na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za 
prostor, Dunajska 21, Ljubljana, vsak delovni dan 
med 13. uro in 15.30, na sedežih Občine Lukovica, 
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Občine Zagorje ob Savi, Občine Vransko, Občine 
Tabor, Občine Braslovče, Občine Polzela, Občine 
Žalec, Mestne občine Celje, Občine Šentjur, 
Občine Šmarje pri Jelšah in Občine Rogaška 
Slatina, in sicer med uradnimi urami, na spletnih 
straneh Urada za prostorski razvoj: 
http://www.gov.si/upr/aktualno.php, v rubriki 
Obvestila za javnost.  

 
 
 
 
 

VI. 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in 
prostor (www.gov.si/upr), v časopisu Večer ter na 
krajevno običajen način na Radiu Celje, Radiu 
Štajerski val, v časopis Novi tednik in Rokovnjač 
ter na lokalnih televizijskih postajah ETV, TV 
Celje in 1TV. 
 

Janez Podobnik, minister

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Obvestilo mladim talentom 
  
V okviru občinskega praznika Občine Tabor, 
ki bo 23. aprila 2006, dajemo priložnost vsem 
mladim talentom od 5. do 20. leta, da se 
predstavijo s petjem (karaoke) ali igranjem na 
kakršen koli inštrument. Sodelovanje na tem 
nastopu ni tekmovalnega značaja... 
 
Prijava naj vsebuje ime in priimek, telefonsko 
številko in ali gre za petje ali igranje 
inštrumenta ali kakšno drugo spretnost.  
 
Prijave lahko oddate in dodatne informacije 
dobite na e-naslovu: info@zakapane.com ali 
na GSM: 041/576-193 (Blaž Lesjak). 
 

Vabljeni v čim večjem številu,  
da bo zares veselo! 

 
KUD Zaka' pa ne 

_____________________________________ 
 
 

Iz dejavnosti čebelarskega društva 
 

Čebelarsko društvo Tabor želi v svoje vrste 
privabiti mlade, da bi se pričeli ukvarjati s to 
čudovito dejavnostjo, ki je močno povezana z 
naravo.  
 
V ta namen želimo ob koči na Flinksovem 
postaviti manjši čebelnjak, v sami koči pa 
urediti prostore Čebelarskega društva. To 
prostori bi bili namenjeni vsem, ki na kakršen 
koli način pomagajo pri razvoju čebelarstva. 
 

Kot simbol društva pa želimo v bližnji 
prihodnosti pridobiti društveni prapor. Ker je 
to povezano s stroški, ki precej presegajo naše 
finančne zmožnosti, se obračamo na vas, 
spoštovani, da s svojim prispevkom pomagate 
uresničiti to zamisel. 
 
Lahko kupite spominski trak, ki stane 24.000 
tolarjev ali graviran zlati žebljiček za 5.000 
tolarjev. Dobrodošel bo vsak prispevek. 
 
Hvala!  
 
Pokličete lahko na tel št. 041 325 982 ali 031 
766 533. 
 

Čebelarsko društvo Tabor 
_____________________________________ 

 
 

Vabilo 
 

Obveščamo vas, da bo redni letni občni zbor 
Planinskega društva Tabor v soboto, 11. marca 
2006, ob 19. uri, v društvenih prostorih v 1. 
nadstropju Doma krajanov. 
 
Po občnem zboru bo organizirano žrebanje 
dežurstev na Zajčevi koči, hkrati bo možno 
plačati članarino za leto 2006. 
 

Vabljeni vsi člani in simpatizerji! 
 

Planinsko društvo Tabor 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

Tradicija se nadaljuje! 

Za slovenski prostor je bilo in je še značilno, da 
neporočeni fantje ob poroki dekleta iz njihove vasi 
postavijo šrango. V naši občini so šraganje 
opravljali predvsem v Miklavžu, miklavški fantje 
so zadnjo šrango postavili pred približno 
petnajstimi leti. Ženinu se postavijo vprašanja, da 
se preveri, kako dobro pozna svojo izvoljenko. 
Poleg vprašanj lahko ženina čaka še kakšno 
tradicionalno opravilo, npr. žaganje hloda z žago, 
klepanje kose… Mnogi izmed nas še nikoli v celoti 
niso videli, kako poteka in kaj se pravzaprav počne 
na šranganju. S tem namenom smo se pred 
organizacijo šrange posvetovali pri izkušenih 
šrangarjih. V soboto, 28. januarja 2006, pa smo 
miklavški fantje postavili šrango za Danijela 
Zupančiča. Šranganje je potekalo pri Ribarjevi 
domačiji. Ženinu smo zastavljali vprašanja, vmes 
pa je za zabavo poskrbel ansambel Zaka' pa ne. Za 
svojo izvoljenko Mihaelo Matko iz Miklavža je 
odštel čez 170.000 tolarjev. Mladoporočencema 
smo nato pred župnijsko cerkvijo in na njunem 
skupnem domu postavili smrečici z napisom 
dobrodošlice. Po polnoči pa smo ju presenetili z 
darilom in ansamblom Zaka' pa ne. Vse to 
dokazuje, da mladi cenimo slovensko kulturno 
dediščino in da jo bomo poskušali ohraniti tudi za 
naslednje generacije.  

 

Med šranganjem, foto Ž. L. 
Danijelu in Mihaeli pa želimo vse najboljše na 
njuni skupni poti.   

             Žiga Laznik 
_____________________________________ 

 

Ta veseli dan kulture 
 

Vsaj enkrat na leto se večina Slovenk in Slovencev 
sreča s poezijo. In za to srečanje je namenjen prav  

 
poseben dan. 8. februarja večini ni treba v službo, 
zjutraj malo poležimo, izobesimo slovensko 
zastavo, če jo premoremo in obiščemo kakšno 
kulturno prireditev. 

 
Otroci med nastopom, foto D. N. 
 
Letos je bilo v Taboru še posebej slovesno, saj smo 
na ta dan otvorili nove prostore knjižnice. Poleg 
tega pa je Zveza borcev Tabor predstavila 
prestavljeno obeležje iz NOB. Likovna sekcija 
Mavrica pa je v društvenem prostoru II, ki je bil 
pred časom popolnoma obnovljen, predstavila 
svoja nova dela. Najprej je Kulturno društvo Ivan 
Cankar poskrbelo za prijeten kulturni program, ki 
bi se lahko kosal tudi z državnim. V programu so 
sodelovali Savinjski rogisti, Moški pevski zbor KD 
Ivan Cankar, Pevsko društvo Tabor, Dramska 
skupina Teloh, otroci iz osnovne šole v Taboru, 
Žiga Lukman, Gašper Jazbinšek in ansambel Zaka' 
pa ne.  
 
Med posebnimi gostjami so bile dr. Silva Novljan 
iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, 
direktorica Medobčinske matične knjižnice Žalec 
Anka Krčmar in predsednica sveta zavoda 
Medobčinske matične knjižnice Jolanda Železnik, 
ki je knjižničarju Urošu Zorenču izročila 
simbolično darilo. 
 
Po kulturnem programu v nabito polni dvorani smo 
se vsi obiskovalci povzpeli v zgornje nadstropje. 
Tam so trak, ki je do tedaj zapiral knjižnične 
prostore, slovesno prerezali župan Vilko Jazbinšek, 
direktorica Medobčinske matične knjižnice v Žalcu 
Anka Krčmar ter zvesti bralki in redni obiskovalki 
taborske knjižnice Frančiška Bergant iz Črnega 
Vrha in Katja Strouhal iz Tabora. Za sladke 
prigrizke in pijačo po slovesnosti so poskrbele 
članice Društva žena in deklet. 
 

Tatjana Kovče 
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Zapustil nas je najstarejši občan  
 

V sredo, 15. februarja je v Radečah, kjer je 
preživljal zadnje obdobje svojega življenja v 
96. letu starosti umrl najstarejši občan Občine 
Tabor, gospod Franc Kumer. 
 
Hčerki Bredi in njeni družini izrekamo naše 
iskreno sožalje, nam pa bo ostal v spominu kot 
iskriv človek in vedno dobrovoljen 
sogovornik. 

Tatjana Kovče 
________________________________ 

 

Gasilci podpisali pogodbo 
 

Pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne 
službe predstavnik, Gasilske zveze Žalec, 
župan in predstavniki posameznih društev 
ponavadi podpišejo v drugem mesecu 

tekočega leta. Letos so pogodbo svečano 
podpisali 22. februarja.  
 
S to pogodbo se občina obvezuje zagotavljati 
sredstva gasilskim društvom. S to pogodbo 
podpisniki tako uredijo vsebino, obseg, način, 
financiranje in druge pogoje za delovanje 
javne gasilske službe v občini.  
 
Za Gasilsko zvezo Žalec jo je podpisal 
predsednik Franci Skok, za Občino Tabor 
župan Vilko Jazbinšek, v imenu občinskega 
gasilskega poveljstva Ivan Derča, v imenu 
gasilskih društev so to storili predsednik PGD 
Ojstriška vas - Tabor Gregor Basle, predsednik 
PGD Loke Filip Tekavc in podpredsednik 
PGD Kapla – Pondor Janko Drča. 
 

Tatjana Kovče 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Gledališče GEOSS  
Vače 

 

vabijo na komedijo 
BURKA O JEZIČNEM DOHTARJU 

 

v soboto, 25. marca 2006, ob 19.30,  
v Domu krajanov Tabor. 

 
Burka o jezičnem dohtarju je srednjeveška komedija ob kateri se boste dohtarjevi pretkanosti in 
zmešnjavam do solz nasmejali. Jezični dohtar meni, da je on najbolj pretkan med vsemi in, da lahko 
s svojim spretnim govoričenjem opehari in okrog prinese vsakogar. Vendar pa na koncu spozna, da 
je lahko tudi kdo drug še pametnejši in bolj prebrisan od njega. 
 
Cena vstopnice samo 1.200 tolarjev, otroci imajo popust. 

Veselimo se vašega obiska. 
 

Gledališče Geoss Vače 

  Včasih moraš izgubiti, da vidiš, kako zelo si dober. (Halzer) 
 

Informator je informativna tiskovina Občine 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: obcina.tabor@siol.net, najkasneje do 17. v 
mesecu.


