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Poslovna cona, dom starejših… 
 
Medtem ko zima počasi zgublja bitko s 
prihajajočo pomladjo, se bitke na področju 
planiranja razvoja naše občine v prihodnosti 
šele pošteno razplamtevajo. Danes bi rad podal 
osnovne informacije okrog razvojnih načrtov 
za izgradnji poslovne cone in doma starejših. 
O obeh zadevah že kar nekaj časa govorimo 
tudi na nivoju občinskega sveta, da ne 
omenjam različnih ugibanj po kuloarjih. 
Čeprav gre za poslovne zadeve, ki jih je 
potrebno občasno informacijsko zadrževati, je 
le osnovna pravica občanov, da so seznanjeni s 
potekom dogodkov. Na hitro lahko rečem, da 
se zadeve razvijajo ugodno, čeprav je celoten 
razplet izredno zapleten in dolgotrajen. 
Predvsem pa je za nekatere presenetljiv, češ, le 
kaj se tako mala občina vpleta v tako velike 
projekte. Toda, spoštovane občanke in občani, 
ni velikih in malih projektov. So samo 
pomembni in nepomembni projekti z vidika 
možnosti razvoja občine. Med tem ko se mesto 
Ljubljana ukvarja s tistimi, ki se jim ne ljubi 
hoditi peš, da jih na grad pelje z vzpenjačo, 
moramo mi razmišljati o gradnji navadne 
makadamske poti do zadnje kmetije v 
hribovitih delih občine. Za Ljubljano je to 
sicer velik, a nepomemben projekt, za nas pa 
prav tako velik, a izredno pomemben, saj 
pomeni življenje v vseh kotičkih našega 
teritorija. Toda najpomembnejši projekti ne 
morejo biti vezani samo na gradnjo 
makadamskih cest in asfalta. Če se tokrat 
izognem seveda tudi še ne v celoti rešene 
problematike vodooskrbe, bi rad nakazal nujo 
po realizaciji zelo pomembnih projektov, ki so 
lahko usodni za bodočnost naše občine. Če se 
ponovno povrnem na zgoraj omenjena 
projekta, je zanju predvsem značilno to, da 
kljub velikim naporom za njuno realizacijo ne  

 
bo trpel ne razvoj gradnje cestne in komunalne 
infrastrukture ne katera koli druga življenjsko 
pomembna, a še ne rešena občinska 
problematika. Nasprotno, vse te naše tegobe 
lahko s tem samo pridobijo na hitrosti 
reševanja, saj bosta oba velika projekta 
pospešila razvoj celotne infrastrukture in 
množico vzporednih dejavnosti. Pa še nekaj je 
zelo pomembno. Celotni finančni vložek v oba 
projekta v ničemer ne obremenjuje občinskega 
proračuna, saj je za njuno realizacijo 
zainteresiran tuji kapital, ki pa si obeta seveda 
tudi primernega oplemenitenja. Morda se vam 
postavlja vprašanje, kako se naj v občini Tabor 
oplemeniti tuji kapital? Nakazal bom samo 
nekaj možnosti. Prva je ta, da ležimo na 
strateški lokaciji, ki bo z izgradnjo tretje 
razvojne osi (hitra cesta Koroška - Bela 
Krajina) ležala na križišču sever–jug, vzhod-
zahod. Zgodovinska in sedanja dejstva kažejo, 
da so takšne lokacije izredna priložnost za 
trgovski in logistični razvoj. Prvi znaki 
investicijskega povpraševanja so se že pojavili 
in kje smo mi? Lahko povem, da so se prvi 
razgovori z lastnikom zemljišča (Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov) že pričeli in da 
je v teku ustrezna priprava prostorskih aktov. 
V prvi fazi bo poslovna cona obsegala 9 ha 
zemljišč na lokaciji ob regionalni povezavi 
Celje-Ljubljana. Občina praktično ne bo imela 
nikakršnih finančnih obremenitev, pridobila pa 
bo sredstva za komunalno ureditev. Drugi 
veliki projekt predstavlja lokacija Tabor-jug, 
kjer je občina pridobila preko 2 ha kmetijskih 
zemljišč, ki so prav tako v fazi urejanja 
prostorskih aktov in intenzivnih pogajanj s 
potencialnimi investitorji v stanovanjsko 
gradnjo ter gradnjo doma starejših. Ker je 
potrebno veliko stvari peljati vzporedno, je že 
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v fazi prostorskega urejanja potrebno pridobiti 
tudi investitorja, saj mora ta izdelati in 
financirati lokacijski načrt. Na zadnji seji 
občinskega sveta je bil sprejet sklep o prodaji 
zemljišča investitorju, ki bo v svoji ponudbi 
poleg ugodne cene ponudil najboljši razvojni 
program za to območje. Celotni projekt ima 
vrednost nekaj deset milijonov evrov in 
usoden vpliv na našo razvojno bodočnost. 
Strah pred tem, da nas bodo preplavili tujci 
(priseljenci) je popolnoma odveč, saj gre za 
sistematično urbano urejeno zadevo, ki bo 
prinesla nam, domačinom, samo prednosti. Naj 
jih naštejem samo nekaj: zdravstveni dom, 

razvoj trgovine, gostinstva in turizma, 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, komunalna, 
cestna in komunikacijska infrastruktura, 
popolno devetletko… To ni utopistično 
razmišljanje. To je realnost, ki je tu. V 
naslednjih šestih mesecih bodo o tem tekle 
tudi javne razprave in pričakujem tako mnenja 
za kot tudi proti. O tem, ali se bo kapital 
ustavil pri nas ali bo šel dalje, je torej odvisno 
od nas samih.   
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
J A V N A   R A Z G R N I T E V 

 
PRORAČUNA OBČINE TABOR 

 ZA LETO 2007 
 

Predlog proračuna Občine Tabor za leto 
2007 je na vpogled na spletnih straneh 
Občine Tabor in v prostorih občinske 

uprave do 2. marca 2007. 
 
Vse občane občine Tabor vabimo, da podate 
pripombe na predlog Proračuna Občine Tabor 
za leto 2007. 
 
 

Vsaka pripomba mora upoštevati ravnovesje 
proračuna in točno navedbo, na katerih kontih 
se sredstva zmanjšujejo in na katerih kontih 
povišujejo.  
 
Da pripomb ne bi zavračali kot neutemeljenih, 
vam predlagamo, da se za oblikovanje 
pripomb posvetujete s svetniki občinskega 
sveta v vašem okolju ali na občinski upravi. 
 
Pripombe pošljite v pisni obliki na Občino 
Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, najkasneje do 6. 
marca 2007. 

Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Bili smo na otvoritvi likovne razstave 
 

 

Učenci šestih razredov so pod mentorstvom 
gospoda Vlada Korošca letos že drugič 
sodelovali na mednarodnem Lions likovnem 
natečaju za plakat miru. Letošnja tema je bila 
»MIR BREZ MEJA«, dela pa so na ogled v 
galeriji Zavoda za zdravstveno varstvo Celje. 
Otvoritev razstave z deli vseh sodelujočih je 
potekala 1. februarja, kjer smo učenci 
orffovega krožka na vabilo organizatorjev 
pripravili kratek kulturni program. Da je bilo 
bolj pestro, smo k sodelovanju povabili še 
kitarista Primoža in flavtistki Klavdijo ter 
Veroniko. 
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Po končanem programu in ogledu je Lions 
klub Celje – MOZAIK pripravil še kratko 
pogostitev, potem pa je bil že čas, da se 
odpravimo domov.   
 

                                            Mateja Todorovski, 
mentorica nastopajočih 

_________________________________________ 
 

Ste opazili naš ekološki otok? 
 

 
V začetku šolskega leta smo se obvezali, da 
bomo poskušali živeti čim bolj v skladu z 
naravo in jo varovati. In med to zagotovo sodi 
tudi ločevanje odpadkov. Pričeli smo s 
papirjem, sedaj pa vas z veseljem obveščamo, 
da imamo s pomočjo posredovanja župana, 
gospoda Vilka Jazbinška, pred šolo svoj 
lastni ekološki otok. 

 
 
Seveda smo nanj izredno ponosni, saj lahko 
odslej poleg papirja in starih baterij ločujemo 
še steklo in plastično embalažo. Kot vedno, 
vabimo tudi vas, da se nam pridružite v skrbi 
za našo naravo in uporabljate ekološki otok 
skupaj z nami. 
 

  Mateja Todorovski, 
ekokoordinatorica 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Dobili smo bralni kotiček 
 
V zadnjih letih učitelji opažamo, da je 
zanimanje za branje vedno manjše. Posledično 
so otroci vedno slabši bralci, saj se spretnost 
branja ne razvija v taki meri kot bi se lahko. 
To pa seveda našim otrokom povzroča resne 
težave. 

 
Svečana otvoritev bralnega kotička, 7. 2. 2007 
 

Prav zato smo se na šoli odločili in vključili v 
projekt »Bralne mreže«, ki teče po slovenskih 
osnovnih šolah. Znanje ter ideje pridobivamo 
in črpamo na podlagi petnajstletnih angleških 
izkušenj. Glavni cilj je motivirati otroke za 
branje in s tem izboljšati bralno pismenost.  

S tem namenom smo na zgornjem hodniku 
šole uredili bralni kotiček, ki je vsak trenutek 
dostopen vsem otrokom.  
 

                                  

Ponudili smo jim zanimive revije z raznoliko 
tematiko, ki so spravljene v ličnih lesenih 
škatlah, ki nam jih je izdelal gospod IVAN 
MIHEVC iz Čepelj. Veseli smo, da se mu 
lahko tudi javno od srca zahvalimo in 
pokažemo, da smo dodali še nekaj svojega 
dela in truda. Vse škatle smo namreč tematsko 
pobarvali glede na to, kakšne revije lahko v 
njih najdemo. 
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Kot vidite na sliki, je ob kotičku velik pano, ki 
je zaenkrat še prazen. Upamo, da ne bo dolgo 

tako, saj je namenjen za izmenjavo sporočil o 
dobrih knjigah in drugim sporočilom o branju.  
 

kolektiv POŠ Tabor  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Občinska knjižnica Tabor 
Bilo je novembra, ko me je poklicala gospa 
Metka Poček, rojena Cukala. Iz izpraznjene 
Cukalove hiše v Ojstriški vasi je knjižnici 
želela podariti nekaj knjig. Ob pregledu tega 
gradiva pa sem naletel na obilico dokumentov 
o neki polpretekli dobi. Žal se je zaradi spleta 
okoliščin veliko gradiva uničilo. Ob gradivu, 
ki je ostalo, se mi je porodila ideja o manjši 
razstavi fotografij, knjig, zemljevidov in 
ostalega gradiva, ki je na ogled v občinski 
knjižnici. 
 
Hkrati je ta razstava namenjena vzpodbudi 
tistim, ki doma hranite stare fotografije, na 
katerih je zabeležena polpretekla doba, razni 
dogodki in kraji. V knjižnici se bodo te 
fotografije ali dokumenti »skenirali« in 
shranili v digitalni obliki. Tako bodo na voljo 
vsakomur, ki bo iskal kakšne podatke, 
predvsem pa se bo na strokoven in enoten 
način zbiralo narodno blago. Zato se tistim, ki 
so nam že prisluhnili in prinesli gradivo, 
iskreno zahvaljujemo. 
 
V nadaljevanju vam predstavljam nekaj 
utrinkov zgodovine. 
 
 

 
PRVOTNA  CUKALOVA DOMAČIJA  

V OJSTRIŠKI VASI 
 

 
SPREJEM V OJSTRIŠKI VASI 

 

 
SLAVJE OB OTVORITVI TRANSFORMATORJA V 

TABORU 
 

Sv. Jurij ob Taboru,15.5.1938: 
»Tega dne je bila blagoslovitev in otvoritev električnega 
daljnovoda iz Velenja. Priprave so trajale cel teden. 
Pred Kosovim Francem v Taboru so naredili slavolok iz 
dveh smrek, pred transformatorjem pa velik 
slavolok…«, je zapisala Marija Cukala leta 1938. 
 
Še nekaj zanimivosti, ki jih je zabeležila Marija Cukala 
v svojih zapiskih: 
»20.3.1932. Cvetna nedelja. Vse v snegu. Zjutraj 
pomrznjeno, čez dan pa luža …« 
»27.3.1932. Velika sobota. Zjutraj mrzlo, 6 stopinj pod 
ničlo. Snega na prostem še 40 cm, je tako trd, da lahko 
vozijo s kolesom po celem …« 
»(brez datuma) Tako nekako v novembru je bila zopet 
senzacija za Št.Jur. V občinsko pisarno je bilo 
vlomljeno in mobilizacijski zaboj odnešen na našo njivo 
pri pekarni. Vlom se je izvršil od sobote na nedeljo.« 
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»Celo leto je bilo polno težav in bridkosti. Zaslužek ne 
posebno dober. Nemirno pa je bilo zaradi političnih 
stvari.« K temu samo še dodajmo. Nič novega! 
 
 

Na koncu naj vas torej povabim v našo 
knjižnico in hkrati napovem, da bodo v drugi 
polovici marca v  Občinski knjižnici Tabor na 
ogled stari, predvsem šolski zemljevidi. 
Vabljeni. 

Uroš Zorenč 
_____________________________________________  
 

Dijaki Srednje šole za gostinstvo in 
turizem v Taboru 

 
Pozdravljeni! Moje ime je Urša Pungartnik in 
obiskujem 1. letnik Srednje šole za gostinstvo 
in turizem Celje, smer turistični tehnik z 
evropsko in globalno dimenzijo. V šoli smo 
imeli projekt Moj domači kraj, kjer smo 
opisovali svoj domači kraj. Jaz sem seveda 
opisovala Tabor, ker tukaj živim.  
 

Profesorji so izmed 28 izdelkov izbrali enega, 
v katerega smo odšli v ponedeljek, 12. 
februarja 2007 na izlet. Ta kraj pa je bil, ne 
boste verjeli, ravno Tabor. Tako smo prišli 
obiskati moj domači kraj, ker sem izdelala 
najboljši projekt.  
 

Zahvaljujem se vsem, ki ste mi dali podatke in 
ki ste reševali anketo. Še posebej pa gospe Lei 
Rančigaj, ki mi je pomagala pri izdelavi 

projekta in izvedbi izleta, gospodu Janezu 
Rajovcu in gospodu Jožetu Bokalu za prevoz, 
gospodu Leopoldu Selčanu, da smo si lahko 
ogledali cerkev ter gospodu Branku Lesjaku, 
da nas je sprejel na svojo domačijo ter nam 
pokazal motorje in avtomobile. Še enkrat 
hvala in lep pozdrav! 
  

                                                 Urša Pungartnik 
_____________________________________ 

 
Vabilo 

 
Spoštovani občani in občanke! 
 
Ste si kdaj zaželeli, da bi znali izdelati nekaj 
povsem unikatnega, svojega. Ponujamo vam, 
da se priučite raznih spretnosti naših babic. Ob 
torkih zvečer se v gasilskem domu v Ojstriški 
vasi zbira skupina domačink, ki  plete, kvačka, 
štrika… Prisluhnejo pa tudi vašim željam in 
skupno se boste naučili teh ročnih spretnosti 
ali obnovili morda že pozabljene vzorce.  
 
Torej vabljeni vsak TOREK ob 19. uri v 
Gasilski dom v Ojstriški vasi, čaka vas prijeten 
ambient in dobra družba, ne pozabite pa na 
pletilke, kvačke, volno in dobro voljo.  

 
Skupina pletilj 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Novice KGZS  
 

Inštrukcije za subvencije 2007 - 5. marec 2007, ob 
10. uri (velja za SKOP), v sejni sobi Občine Tabor. 
 

KGZS - Zavod NM 
_________________________________________ 

 
Vabilo 

Na UPI-Ljudski univerzi Žalec letos za vas 
ponovno pripravljamo nov sklop srečanj v okviru 
študijskega krožka z naslovom RAZLIČNE POTI 
DO ZDRAVJA, ki smo ga prvič uspešno izvedli 
lani. 

Na 1. srečanju, ki bo že 
v četrtek, 1. marca 2007 ob 16. uri v 

prostorih Občine Tabor,  
 
 

  
se boste naučili, kako poskrbeti za kožo in kako 
prelisičiti naravo, da bomo lepi vsak dan, doma in  
v službi. Vsakdanjega in poslovnega ličenja se 
bomo učili skupaj z go. Majo Kuret, ki ima na 
področju kozmetike večletne izkušnje. 

 
Drugo in tretje srečanje bo vodila ga. Simona Šket, 
mlada mamica, ki je premagala raka. Na srečanju z 
naslovom Prehrana ima velik vpliv na naše 
zdravje, se bomo pogovarjali o postenju, ločevalni 
dieti, BIO prehrani, hrani za dušo ipd. Na tretjem 
srečanju z naslovom Naučimo se srečnega 
življenja pa se bomo posvetili tematikam, kot so: 
bolezni nastajajo tudi zaradi zamer, poiščimo v 
vsakem človeku tisto najlepše, za nas ni več slabih 
dni, vsak dan nam mora pomeniti novo leto, 
zavedajmo se, da imamo vsi napake ipd. 

Prijazno vabljeni! 
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Udeležba je brezplačna, število mest pa omejeno, 
zato si čim prej zagotovite svoje mesto! 

Informacije in prijave na telefonski številki: 03 713 
35 65 ali na e-naslovu: isio@upi.si. 
 

                                                                                      

____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Taborski čebelarji zborovali 
V društvenih prostorih Doma krajanov so v 
soboto, 17. februarja zvečer imeli svoj 100. 
občini zbor čebelarji občine Tabor. Že 
dopoldan so po zaslugi  Pepelovih ta visoki 
jubilej obeležili z odprtjem čebelarskega 
muzeja v Ojstriški vasi, na občnem zboru pa 
so temu namenili tudi uvodni del. 
 

 
 
V njem je predsednik društva Mile Gržina 
podal zgodovinsko pot čebelarjenja na 
območju Tabora.  Pri tem je povedal, da je 
prav na ta dan pred 100 leti bil v Sv. Juriju ob 
Taboru čebelarski shod s predavanjem, ki ga je 
organizirala kmetijska podružnica s sedežem v 
Celju. Predavatelj je bil čebelarski potovalni 
učitelj Ivan Jurančič iz Andraža v Slovenskih 
goricah, ki je bil hkrati tudi predsednik 
čebelarskega društva za Spodnjo Štajersko, ki 
je imelo sedež v njegovem kraju. S tem 
shodom se je ustanovila tudi čebelarska 
podružnica Sv. Jurija ob Taboru, ki pomeni 
tudi začetek organiziranega čebelarjenja, za 
kar ima veliko zaslug prav Anton Pepel, 
kateremu v čast so dopoldan tudi odprli 
čebelarski muzej. 
 
Občnega zbora so se poleg članov udeležili 
predstavniki Čebelarske zveze Spodnje 
Savinjske doline ter čebelarji iz  ČD občine 
Prebold in občine Polzela, ki so izrekli čestitke 
za tako visoki jubilej. Spregovorili pa so tudi o 

delu, uspehih in težavah čebelarjenja, ki se 
mora prilagajat zakonodaji in naravi.  
 
Sprejeli so tudi program dela društva za leto 
2007. Poleg opravil v lastnih čebelnjakih, jih 
čakajo zaključna dela na čebelarski koči pod 
Krvavico, ki jo bodo predali svojemu namenu 
24. junija.  
 
V oktobru naj bi bila slavnostna seja ob 100. 
obletnici prvega občnega zbora, ki jo 
načrtujejo za 20. oktober 2007. Vseskozi bodo 
v sodelovanju s čebelarsko svetovalno službo 
spremljali problematiko s področja 
čebelarstva. Tako kot že lansko leto pa bodo v 
dogovoru s ČZ Spodnje Savinjske doline 
organizirali tudi spominsko mašo v spomin na 
umrle čebelarje. 
 
Na občnem zboru so tokrat podelili tudi nekaj 
društvenih priznanj. Te so prejeli čebelarji 
Martin Kranjc, Ivan Zupančič in Milan Verdel, 
ki se s čebelarstvom že vsi ukvarjajo preko 60 
let. Štiri priznanja pa so namenili tudi svojim 
največjim donatorjem, in sicer Občini Tabor, 
BSH Nazarje, Zvonetu Štormanu in Darku 
Nemivšku. 

                  
Darko Naraglav 

_________________________________________ 
 

Vabilo 
 

Obveščamo vas, da bo redni letni občni zbor 
Planinskega društva Tabor v soboto, 3. marca 
2007, 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 2007.  
 

Vabljeni! 
 

Planinsko društvo Tabor 
Milena Lenko
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Ob kulturnem prazniku v Taboru, 7. 
februarja 2007 

 
Dovolite mi, da nocoj podam nekaj mojih 
razmišljanj o kulturi in umetnosti,s katerima smo 
in bomo neločljivo povezani, pa se večkrat 
sprašujemo, zakaj? 
-Na splošno se kar precej let zapored  slovenska 
kulturna javnost in vsi, ki nam kultura pomeni 
nekaj več, srečujemo na različnih počastitvah 
našega velikega poeta.  
-Poleg slovesnih počastitev, na obletnico rojstva 
Franceta Prešerna kulturni hrami na stežaj odpirajo 
vrata  svojih prostorov in svojih zakladov. S tem 
želijo javnosti povedati  dvoje: prvič, da kultura ni 
zloščen muzejski eksponat za redko praznično 
rabo, ampak nujni del osebnega in narodnega 
vsakdana (o čemer nazorno priča prav ohranitev 
slovenske identitete v slovenstvu in Slovencem 
večkrat nenaklonjenih okoliščinah); in drugič, da je 
kultura odprta  za vsakogar, ki to hoče in  ki si sam 
želi biti njen del.  
-Zakaj naj bi se namreč kulturi odpirali in se z njo 
trudili, če pa od nje ne kratkoročno ne dolgoročno 
nič nimamo!? 
-Ko človek razmišlja, ko posluša nek notranji glas 
ali pa samo sledi vzgibom, ki ga ženejo, da se-kot 
to radi rečemo- kulturno udejstvuje, kaj ga torej 
pritegne ali pa odvrača od umetnosti. Če smo se že 
spraševali o koristnosti umetnosti in kulture, se 
moramo sedaj obrniti na dva, človeku tako ljuba 
mita. In sicer mitu o napredku in k človekovi želji 
vse razumeti. 
-Tako si je v svoj program  moderno človeštvo 
vstavilo vsemogočni mit o napredku, katerega 
osnovno prepričanje je: kar so napravili in povedali 
stari, naj bo to v še tako dovršeni obliki, je 
zgodovinsko, intelektualno preseženo, zastarelo. 
Njihovi izdelki so kakor prazne školjke na obali, v 
katerih je nekoč sicer bilo nekaj živega, pa ni več. 
Cerkve, knjižnice, galerije so le muzejski objekti, 
primerni za potešitev naše radovednosti, o 
aktualnem življenju in o prihodnosti, ki ji gremo 
naproti, pa nimajo kaj povedati.  
-Enako kot mit o naprednosti pa preveva ljudi 
našega časa tudi nerazložljiva želja, da moramo 
nasploh vse razumeti in da naj kultura ter 
umetnost temu kar najbolj zadostita. Ljudje so 
samoumevno prepričani, da je resnična kultura vse, 
kar ustreza njihovemu okusu, in "norost" vse, kar 
mu ne ustreza. Pretirana želja, da bi se kultura in 
umetnost približali povprečnemu okusu 
posameznika, namesto da bi se posameznikov okus 
s trudom približal visoko kultiviranim standardom 
umetnosti, danes mnoge veže na oblikovno in 

duhovno nezahtevno produkcijo, ki pa se na veliko 
reklamira kot umetnost.  
In kot, da je o tem razmišljal že Prešeren, ko je 
zbadljivo zapisal: Prišli bi že bilí Slovencem zlati 
časi, ak' klasik bil bi vsak pisar, ki nam kaj kvasi.  
-Ampak bogastvo izražanja v materinščini  nikakor 
ni stvar, ki bi se dotikala samo kulture, temveč je 
to stvar najbolj elementarne življenjske nuje in 
širine vsakogar: pa bodi si to na kmetiji, v šoli ali 
na delovnem mestu.  
-Pa se ravno tu  vsakodnevno srečujemo s poplavo 
tujk, plehkih vsebin, površnosti in tudi pritlehnosti. 
Če se mogoče sam izrazim malo nekulturno, se 
»napojimo« z besedno nesnago in kaosom 
vsakdanjega življenja. In prepričan sem, da vsak 
od nas mnogokrat nekje v sebi začuti, da mu ob 
vsem preobilju nekaj manjka, da nečesa ni. 
-Zato se sprašujem, če ni ravno to, čemur pravimo 
kultura, varno zavetje pred to nesnago, kaosom, 
neredom v mislih in besedah, oblikah in dejanjih? 
Ali ni kultura kot ogromno cedilo, skozi katerega 
spuščamo naš vsakdan in poskušamo ohraniti tisto, 
tisto dobro, kar v cedilu ostane. Kultura in 
umetnost nas ograjujeta od divjega, razčlovečenega 
vsakdana, nagonskega vedenja in nekritičnosti.  
-Najbrž bi se  strinjali z mano, da si prostovoljno 
takšnega življenja, torej brez kulture, nihče ne 
more želeti.  
-Vsakdo od nas v dvorani, ki se tako ali drugače 
ukvarjamo s kulturo, najbrž po svoje občuti njen 
pomen in vpliv na življenje. Le-ta se mnogokrat 
kaže kot bežen lesket v očeh, ob pogledu na 
prečudovito naravo, pevcem kar zaigra v srcih, ko 
spomladi ptice upevajo svoja grla. Tudi ljubitelji 
knjig mnogokrat s svojimi besedami ne znamo 
opisati občutij ob dobri knjigi. Ne skrbite, to je 
umetnost, to je kultura. Kultura in umetnost sta 
torej temelja življenjske modrosti, modrosti 
razuma, čustev in telesa. Zato modrost, ki jo 
umetniki odkrivajo, ni in ne sme biti rezervirana le 
za izbrance.  
 
-Za konec vam od srca zaželim: da bi iz dneva v 
dan bolj spoznavali praktični pomen kulture in 
umetnosti in da bi si z njima lahko pomagali skozi 
življenje. Ne samo na kulturne, vesele dneve in 
praznike, ampak vse dni. Še posebej takrat, ko vam 
vse uspeva, pa je kljub temu treba držati pravo 
mero, in takrat, ko je zares težko, pa je kljub temu 
potrebno ostati človek. 

Uroš Zorenč 
 

 
 



 8

Čebelarski muzej v Ojstriški vasi 
Minulo soboto so v občini Tabor, v Ojstriški 
vasi pri Pepelovih, predali namenu Čebelarski 
muzej Antona Pepela in obeležili 100-letnico 
ustanovitve čebelarske podružnice 
Čebelarskega društva sv. Jurij ob Taboru. 
Odprtje muzeja se je zgodilo točno ob  100–
letnici ustanovitve podružnice (17. februar 
1907 - 17. februar 2007), kar je naredilo 
dogodek še bolj slovesen. 
  

 

 
Slovesnosti so se udeležili sorodniki, prijatelji, 
znanci, sosedje, čebelarji in drugi gostje. Med 
njimi  župan občine Tabor Vilko Jazbinšek, 
direktorica Razvojne agencije Savinja Žalec 
Danica Jezovšek-Korent, predsednica TD 
Tabor Lea Rančigaj, predsednik medobčinske 
čebelarske zveze Žalec Mile Gržina, etnolog 
dr. Vito Hazler, ki je bil glavni svetovalec pri 
ureditvi muzeja in geograf prof. dr. Milan 
Natek, ki je z vztrajnim raziskovanjem v 
narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani 
prišel do verodostojnih podatkov o tem, kaj se 
je pred sto leti dogajalo v Sv. Juriju pri 
Taboru. 
   
Zbranim je spregovoril Branko Pepel, ki je 
osvetlil življenjsko pot svojega prastrica 
Antona, ki je bil med ustanovitelji čebelarske 
podružnice in eden najvidnejših čebelarjev v 
takratni regiji.  
 

»Anton Pepel se je že zelo kmalu po ustanovitvi 
društva  s svojimi čebelarskimi proizvodi udeležil 
tekmovanja za širše območje Celja, pa tudi 
tekmovanja v Ljubljani. Obakrat je dobil denarni 
nagradi, ki jo je vložil v materialno dobro svojega 
čebelnjaka, ki še danes stoji, prenovljen seveda, v 
neposredni bližini njegovega domovanja, kjer je 
sedaj muzej. Znano je, da je v najboljših letih 
svojega življenja imel celo do 120 panjev čebel. Iz 

zapiskov je razvidno, da je bilo čebelarstvo v sv. 
Juriju pri Taboru med najbolj razvitim v vsej 
savinjski regiji. Velika zaslugo za to pa je imel 
prav Anton Pepel, ki je željan znanja čebelarskih 
veščin našel pot v šolo Petra Pavla Glavarja na 
Gorenjskem. Dveletno pridobljeno znanje je potem 
s pridom prenašal na mlajše čebelarje. Bil je eden 
izmed vodilnih strokovnjakov takratnega časa pri 
razvoju naprednega čebelarjenja in to ne samo v 
domači podružnici, ampak v širši savinjski regiji.  
Anton Pepel je bil tudi  med prvim, ki se je vozil s 
Puchovim kolesom, le redki so si takrat lahko 
privoščili takšno prevozno sredstvo. Imel pa je tudi 
kotel za kuhanje žganja in z njim hodil kuhat 
povsod kjer so ga prosili.«    
 

Najbolj zaslužna za muzej sta pranečaka Mira 
in Lovro Pepel, ki sta z lastnimi sredstvi in 
delom preuredila njegovo nekdanjo hišo in ob 
strokovni pomoči etnologa dr. Vita Hazlerja, 
ki bo tudi v prihodnje glavni svetovalec pri 
dopolnjevanju muzeja, omogočila odprtje te 
etnološko-turistične pridobitve v občini Tabor. 
To je na slovesnosti poudaril tudi župan Vilko 
Jazbinšek in vsem, ki so sodelovali pri tem 
projektu čestital za opravljeno delo, še 
posebno zahvalo pa je namenil Pepelovim, 
Miri in Lovru, brez katerih tega muzeja 
zagotovo ne bi bilo.  
 

 
 

Blagoslov te nove pridobitve je opravil 
taborski župnik, dekan Leopold Selčan. 
Slovesnost pa je s svojim čudovitim petjem 
obogatil kvartet Idila iz Slovenske Bistrice ter 
glasba prapranečaka Grega. 
 

Darko Naraglav 
_________________________________________ 

 
Otroška maškarada 

 
Vsi, ki smo se v nedeljo zbrali v Domu 
krajanov na veselem popoldanskem pustnem 
rajanju, smo bili enotnega mnenja – prehitro je 
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minilo. Tako je bilo lepo, da bi lahko še 
trajalo.  
Poleg krofov, plesa, pesmi in smeha ni 
manjkalo niti sladkih daril. Veseli klovn 
Franci, ki je animiral male maškare in jih vabil 
k mikrofonu, ni imel težke naloge. Male 
maškare zelo rade pojejo, na koncu pa so bili 
še bolj vesele zaslužene nagrade.  
 
 
 
 

Torej drugo leto na ponovno snidenje na 
pustno nedeljo vam želijo vaši prizadevni člani 
Turističnega društva Tabor, ki so se trudili za 
vas dragi otroci, starši, dedki in babice.   
 
Naslednje leto pa le glejte, da boste vsi 
maškare – tudi starši!  To je vendarle edini dan 
v letu, ko nam je dovoljeno zapustiti svoje 
obličje in si nadeti drug obraz… 
 

Turistično društvo Tabor

 

 
 
 
 

Gledališka družina »Teloh« 
Kulturno društvo »Ivan Cankar« Tabor 

 
vabi na 

ogled gledališke igre 
 

ODKRITOSRČNA LAŽNIVKA 
avtorja: Marcela Acharda 

 
Na preiskovalnem sodišču se bodo 

lagali, zapletali, tajili in odkrivali 
 

odkritosrčna lažnivka Josefa Ksenija Kovče 
preiskovalni sodnik Sevigne Peter Cestnik 

njegova žena Antoniette Teja Goropevšek 
sodni pisar Morestan Jože Zupančič 

bankir Benjamin Beaurevers        Gorazd Kovče 
njegova žena Marie-Dominique      Tatjana Bojinović 

inšpektor Lablache Žiga Laznik 
odvetnik Cardinal                 Gregor Kovče 

 
 

s pomočjo 
JOŽICE OCVIRK. 

 
Ponovitev 

»JAVNE OBRAVNAVE« 
bo v nedeljo, 11. marca 2007, ob 15. uri 

v dvorani Doma krajanov Tabor. 
 
 

PRISOTNOST LJUDSTVA JE ZAŽELENA V ČIM VEČJEM ŠTEVILU! 
Dovoljeno se bo celo smejati! 
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Vabimo vas na ogled komedije 
Tomaža Mahkovica: 

 

OBČINSKI PROBLEMI: 
OBČANI IN PSI 

 

REŽIJA: 
Tomaž Mahkovic 

 
sobota, 17. marec 2007, 

ob 20. uri v Domu krajanov Tabor. 
REPRIZA: 

04. 0Igrajo:Vid Križnik – Pepi,Maja Jerman – tajnica, Goran Aleksić – župan, Tinka Karničnik – 
Vrzelka, Anuška Križnik – konjederka, Romuald Paulič – hišnik. 

  
 

 ŠEPETA: Andreja Drolc LAJA: Fucelj 
 

VABLJENI! 
                                                                                                                             

 Zohn Teater Vransko 
 
 

 
 

 
 

Vse matere, žene in dekleta vabimo na 
 

PROSLAVO OB MATERINSKEM DNEVU, ki bo v Domu krajanov v torek, 
27. marca 2007, ob 17. uri. 

 

Prisrčno vabljene! 
 

Šolsko kulturno društvo 
 

 

  Ženske so na svetu zato, da jih ljubimo, ne pa, da bi jih razumeli. (Oscar Wilde) 
  
 

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.


