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Kanalizacija, dobrina 21. stoletja 
 
Gradili so jo že Stari Grki, izkopanine rimske 
zgodovine pa dokazujejo o kanalizacijskih 
sistemih, ki so še sedanjemu rodu projektantov 
lahko vzor pri projektiranju. Žal niti Stari Grki niti 
Rimljani niso svojega mojstrstva počenjali na 
ozemlju naše občine, so pa svoje sledi pustili 
dvajset stoletij pozneje Grofje celjski, ki pa v očeh 
naših prednikov očitno niso bili tako čislani, sicer 
ne bi za njimi ostala tako žalostna zapuščina. 
Danes želim nekaj spregovoriti o kanalizaciji, ki po 
vrednosti investicije zagotovo sodi v dobrine, ki 
označujejo status razvitosti. Vsekakor pa ni 
mišljena samo kanalizacija, ki rešuje problematiko 
odvajanja odpadnih voda do najbližjega vodotoka, 
temveč vključuje tudi čiščenje, ki odpravlja 
ekološko onesnaženost. V občini v naselju Tabor 
pravzaprav manjši del kanalizacijskega sistema 
obstaja, ki pa nima prečiščevalne funkcije (čistilne 
naprave). Gre torej le za odvajanje onesnaženih 
voda v vodotok Konjščica, kar povzroča 
onesnaženje in slabo ekološko stanje ob povodju v 
Ojstriški vasi. Če upoštevamo še okoliško 
onesnaževanje samega naselja Ojstriške vasi, tudi 
trditev, da je Ojstriška vas mala ekološka bomba, 
niti ni tako pretirana. Načrt za graditev 
kanalizacijskega sistema v Taboru že obstaja iz 
časov skupne velike občine Žalec, vendar je v 
zadnjem času doživel temeljite spremembe 
predvsem zaradi velikih tehnoloških sprememb na 
področju čiščenja voda (ločeni dvocevni sistem, 
čistilne naprave) ter zaradi dejstva, da je konec 
devetdesetih let velik del Ojstriške vasi padel pod 
status poplavnega področja, kar močno vpliva na 
pogoje pridobivanja gradbenega dovoljenja za 
gradnjo kanalizacije na tem področju. Z vstopom 
Slovenije v EU pa je prišlo tudi do zahtev po 
kompleksni ureditvi odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda do leta 2015. Lansko leto je tudi 
naša občina sprejela operativni načrt graditve 
kanalizacije, ki je načelno razdeljen v naslednje 
etape: 
 

 
 

1. naselje Tabor, vrednost 170 mio SIT, do 2008, 
2. naselje Ojstriška vas s centralno čistilno 
napravo, vrednost  190 mio SIT, do 2009, 
3. naselje Pondor, vrednost 95 mio SIT, do 2012, 
4. naselje Kapla, vrednost  126 mio SIT, do 2015. 
 
Skupna vrednost izgradnje primarne in sekundarne 
kanalizacije s centralno čistilno napravo ob reki 
Bolski znaša skoraj 600 mio SIT. 
 
Ostala naselja Miklavž, Loke, Črni Vrh se bodo 
reševala z individualnimi čistilnimi napravami, saj 
je gostota poseljenosti premajhna za graditev 
primarnega in sekundarnega voda. 
 
Seveda se takoj postavi vprašanje, kako zagotoviti 
sredstva. Osnovni vir je seveda okoljska dajatev, ki 
jo plačujemo porabniki pitne vode iz javnega 
vodovoda. Za primerjavo naj povem, da letno v 
občini zberemo na ta način 6 mio SIT, kar pomeni, 
da bi samo s tem virom gradili kanalizacijski 
sistem v Taboru kar 100 let. Ta vir se bo v 
prihodnosti sicer še povečal, saj bodo kmalu začeli 
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plačevati okoljsko dajatev tudi uporabniki zasebnih 
lokalnih vodovodov ter hujši onesnaževalci okolja. 
Vendar kljub temu nismo sposobni v doglednem 
času sami zgraditi ustrezne kanalizacije in ker je 
potrebno zahteve EU spoštovati, išče država tudi 
druge možne vire za pomoč šibkejšim občinam, saj 
so evropska kohezijska sredstva namenjena le za 
izgradnjo velikih sistemov. Eden takšnih virov so 
tudi strukturni skladi EU ter skladi RS za 
regionalni razvoj. Iz teh virov je možno pridobiti 
kar 90% nepovratnih sredstev, vendar je potrebno 
pravočasno zagotoviti projekte in gradbeno 
dovoljenje. V naši občini smo takoj pristopili k 
izdelavi projekta, ki zajema tudi izgradnjo 
centralne čistilne naprave Bolska. Projekt rešuje 
traso primarnega kanala od dosedaj zgrajene 
kanalizacije na začetku Ojstriške vasi do lokacije 
čistilne naprave ob Bolski. Če uspemo pridobiti 
gradbeno dovoljenje do meseca septembra, bi se 
gradnja primarnega kanala skozi Ojstriško vas 
vključno z čistilno napravo Bolska izvajala in 
končala v obdobju 2007-2008. Izgradnja tega 
odseka primarnega kanala s čistilno napravo bi 
namreč omogočala poznejšo sukcesivno izgradnjo 
sekundarne mreže in priključevanje posameznih 
gospodinjstev. Dokler namreč ni zgrajene čistilne 
naprave, ni možno priključevati gospodinjstev, da 
se ne ponovi obstoječa zgodba stare kanalizacije, 
ki priteka iz naselja Tabor v Konjščico.  
 
V mesecu novembra 2005 je prebivalcem Ojstriške 
vasi na javni predstavitvi že bila predstavljena 
trasa bodočega primarnega kanala in ker ni bilo 
bistvenih pripomb, je bil izdelan PGD projekt za 
pridobivanje gradbenega dovoljenja. V mesecu 
februarju 2006, ko pa je PGD dokumentacija že 
bila izdelana, so se začele pojavljati pripombe, ki 
jih je v tej fazi nemogoče upoštevati, saj že poteka 
faza pridobivanja soglasij od različnih 
soglasodajalcev (telekom, elektro, komunala, 
direkcija za ceste…) s popisom pripadajočih 
parcel. Soglasja so se seveda pričela pridobivati 
tudi od lastnikov posameznih parcel, kjer poteka 
trasa. Tu pa se seveda ustavlja. Ojstriška vas je že 
sicer močno hendikipirana zaradi poplavnega 
območja ter težav s podtalnico in bi onemogočanje 
ureditve kanalizacije lahko dokončno zapečatilo 
ureditev in razvoj tega naselja. Vzporedno namreč 
poteka tudi izdelava projekta za odpravo statusa 
poplavnega območja, ki bo predstavljeno občanom 
v mesecu aprilu. Občane Ojstriške vasi bi rad 
vendarle prepričal, da je realizacija tega projekta 
namenjen reševanju prav tistih njihovih težav, ki 
jih stalno poudarjajo, rešile pa se bodo seveda tudi 
ekološke težave naselja Tabor, saj bo to naselje 
dobilo preko primarnega kanala Ojstriška vas  
povezavo s čistilno napravo Bolska. Prav tako je 
potrebno poudariti, da potek trase primarnega 
kanala še ni zacementiran, saj je v okviru istih 

parcel možno premikati potek trase, vendar v 
okviru racionalnosti gradnje, brez pretiranih zahtev 
posameznikov. Po končani izgradnji primarnega 
kanala, ki bo potekal na precejšnji globini, namreč 
ne bo nikakršnih degradacijskih učinkov za 
lastnike posameznih parcel. Celo nasprotno, kajti 
kanal bo poleg fekalij posebej odvajal tudi 
meteorno vodo, ki sedaj zastaja in ima negativen 
vpliv na stanje podtalnice. 
 
Reševanje kanalizacije in podrobnejši terminski 
plan za ostala naselja bom prikazal v naslednjem 
obdobju, še enkrat pa bi rad pozval krajane 
Ojstriške vasi, da s pozitivnim odnosom do 
realizacije tega velikega projekta lahko rešijo 
veliko svojih tegob, omogočijo bistveni dvig 
kvalitete življenjskega okolja ter zase in svoje 
naslednike povečajo vrednost svojih nepremičnin. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
_________________________________________ 

 
Ali je zemeljski plin zanimiv  

tudi za Tabor? 
 

V četrtek, 23. marca 2006, je v prostorih Občine 
Tabor potekala javna obravnava Državnega 
lokacijskega načrta za plinovod M2/1 na odseku 
Rogaška Slatina - Trojane. Organizator javne 
razprave je bilo Ministrstvo za okolje in prostor, 
prisotni pa so bili tudi predstavniki investitorja 
Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana in 
projektantske organizacije Razvojnega centra – 
Planiranje iz Celja. Javne razprave se je udeležilo 
poleg župana tudi nekaj občanov, predvsem iz 
Kaple, kjer je tudi predvidena trasa bodočega 
plinovoda. Javna razprava je bila zelo plodna in 
konstruktivna ter je pokazala, da bo bodoči 
plinovod potekal vzporedno k sedanjemu, le da bo 
kapaciteta pretoka večja in bo zadoščala za vse 
velike sedanje in potencialne bodoče porabnike. 
Tudi Tabor bo s tem lahko pristopil k izkoriščanju 
tega energenta, če bi se pojavila potreba po 
zadostnem odvzemu. Predstavniki ministrstva, 
investitorja in projektantov so povedali, da se v tej 
fazi javne razprave utrjuje predvsem potek trase, 
do konkretnih pogovorov z lastniki zemljišč pa bo 
prišlo v naslednji fazi, ko bo trasa dokončno znana. 
Se pa nekaj stvari dela tudi vzporedno in ni 
izključeno, da ne bodo investitorji vzpostavili stik s 
posameznimi lastniki zemljišč in nepremičnin že 
tudi sedaj. Predvsem občanom na področju Kaple 
priporočamo spremljanje izvajanja celotnega 
projekta oziroma ustrezno organiziranje, za 
eventuelne informacije pa se lahko obrnete tudi na 
organe Občine Tabor. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

Informacijski sistem iOBČINA 
 
Z veseljem sporočamo, da imate vsi občani preko 
internetnih strani prost vstop do pregledovanja 
katastra Občine Tabor s podlago ortofoto 
posnetkov občine. V kartah je vrisana določena 
infrastruktura (npr. ceste, vodovod), zavarovana 
območja (kulturna dediščina).  
 
Na spletnih straneh Občine Tabor (www.obcina-
tabor.si) boste pod rubriko »Povezave« našli 
spletno povezavo z nazivom »Informacijski sistem 
iObčina«. Gesla ne rabite, kliknite le na »Prosti 
vstop«. 

      
  Lilijana Štor Krebs 

_________________________________________ 
 

 

Razvoj podeželja – od ideje do 
priložnosti 

 
Razvoj podeželja je v preteklosti doživel kar nekaj 
papirnih programov, ki niso bili podani v življenje. 
Programi niso sledili ciljem ali niso dosegali 
normativov, katere podpira EU. Predvsem pri 
doseganju normativov je nuno povezovanje občin, 
da bi občine med sabo lahko povezale smiselne 
celote projektov, ki bi bili ovrednoteni v 
zadostnem obsegu in bi dosegali normative EU. 
Podlaga za navedeno je nabor projektov.  
 
Kar nekaj občanov je že v preteklosti izrazilo 
skrito željo, namen ali celo cilj po razvojnih 
aktivnostih na podeželju. Nekateri občani ste 
zavestno naredili korak naprej in preprosto začeli 
svoje cilje uresničevati, pa čeprav na lasne stroške. 
 
Vse želje, namene in cilje, ki so bili podani v pisni 
obliki smo beležili in jih bomo nadalje 
selekcionirali po posameznih področjih in jih 
vključili v ustrezne razpise za pomoč pri 
projektiranju in eventualnih izvedbah, v kolikor se 
bodo odpirali razpisi iz posameznih področjih.    
 
Ob tem bi želela pozvati vse, ki imate nove ideje 
za razvoj podeželja, ste se odločili svojo kmetijo 
usmeriti v razvoj bodisi dopolnilne dejavnosti 
bodisi prenovo kmetije za razvoj zgolj kmetijske 
dejavnosti in svojih idej na občino še niste 
posredovali, hkrati pa bi želeli sodelovati na 
skupnih razpisih, da nam te ideje posredujete 
na občino do 7. aprila 2006. 
 
    Lilijana Štor Krebs 

Cene vrtca 
 

Kljub manjšemu številu otrok v vrtcu Tabor še 
vedno poskušamo ohranjati ekonomsko ceno vrtca, 
katere delež plačujete starši, pod državnim 
povprečjem, ki je v lanskem letu znašalo 92.000,00 
sit na otroka prvega starostnega obdobja. Vsekakor 
v lanskem letu to ni bilo dovolj za pokritje vseh 
osnovnih stroškov delovanja, zato bo občina za 
lansko leto plačala skupaj kar 3 mio dodatnih 
sredstev za pokrivanje izgube vrtca Tabor, ki bi se 
sicer morali pokrivati iz ekonomske cene.  
 
V upanju, da se boste starši v čim večji meri 
odločili vključiti svoje otroke v vrtec Tabor, je 
občinski svet sprejel sklep o povišanju ekonomske 
cene le za 8%. Cena bo tako znašala 89.114,00 sit 
na otroka prvega starostnega obdobja. Kar pomeni, 
da bo še vedno pod lanskoletnim povprečjem. 

      
  Lilijana Štor Krebs 

_________________________________________ 
 

Zbirni center Vransko - Tabor 
 
Radi bi vas ponovno spomnili, da z odprtjem 
zbirnega centra za kosovne odpadke v poslovni 
coni Čeplje, letos in tudi v naprej, odpade klasično 
zbiranje odpadkov s kontejnerji po posameznih 
vaseh in zaselkih. Center je odprt vsako soboto v 
letu od 8. do 12. ure in je opremljen z zabojniki 
za različne vrste odpadkov. Vanj lahko dostavite 
praktično vse; od odsluženih gospodinjskih in 
drugih aparatov do stekla, papirja, plastike, 
avtomobilskih gum, starih akumulatorjev, 
odpadnih olj in drugo. Pred nami so prazniki do 
katerih imamo radi vse pospravljeno in očiščeno v 
hiši in okoli nje, zato se v čim večji meri 
poslužujte te novosti. Pa da se razumemo - ne 
samo pred prazniki, ampak skozi vse leto. In ne 
pozabite na dokazilo, da ste plačnik gospodinjskih 
odpadkov. S tem vam je omogočeno brezplačno 
odlaganje. 
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 
 

Odvoz starih avtomobilov  - 
podaljšanje roka za zbiranje 

 
V prejšnjem Informatorju smo vas pozvali k 
možnosti brezplačnega odvoza starih odsluženih 
avtomobilov, vendar smo do sedaj prejeli 



 4

presenetljivo malo prijav. To nas kar nekako čudi, 
ker na terenu še marsikje opazimo avtomobile, ki 
niso več uporabni niti za rezervne dele. 
 
Rok za prijavo odvoza podaljšujemo do 15. 
aprila, odvoz prijavite na telefon 705 70 85 ali 
GSM: 040 490 711 (Vid Poznič) in ne pozabite 
povedati tipa, letnika in lokacije avtomobila. O 
datumu odvoza in najbližjem zbirališču vas bomo 
pravočasno obvestili.    
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 

Zima se (verjetno) končno poslavlja 
 
Ob koncu dolge in snežene zime, ki bo prav gotovo 
prišla v zgodovino kot ena »takšnih zim, kot so 
bile v starih časih«, vam posredujemo nekaj 
statističnih podatkov. Občina Tabor preko 
pogodbenih izvajalcev pluži cca 85 km javnih cest. 
Čeprav še nimamo zbranih vseh opravljenih 

strojnih ur pluženja in posipanja predvidevamo, da 
jih bo približno 1000 (do 31. 1. 2006 jih je bilo čez 
700) in če jih pomnožite s 5.500 sit, je to že kar 
velika številka za občinski proračun. Sneg je padel 
16-krat, v hribovitih predelih še nekajkrat več, 
obdržal pa se je praktično 4 mesece: od novembra 
do konca marca. Višina snežne odeje se je gibala 
od 15 do 60 cm, kar je še posebej povzročalo 
težave izvajalcem zimske službe v hribih, ko ob 
novozapadlem snegu niso imeli več prostora za 
odriv snega. Da bi bila mera polna, nam niso 
prizanesli niti zameti in plazovi ter poledica. 
Posledice zime se poznajo na asfaltnih in 
makadamskih cestah, kar bomo poskusili omiliti s 
sanacijami v pomladanskem času. 
 
Izvajalce prosimo, da do 15. aprila posredujejo  
dnevnike opravljenih ur in se jim iskreno 
zahvaljujemo za njihovo požrtvovalno delo.  

       
   Vid Poznič 

 

________________________________________________________________________________________________
 

Letovanje vrtčevskih otrok 
 
Obveščamo vse starše,  katerih otroci obiskujejo 
vrtec Tabor oz. se bodo v tem letu še priključili, 
da bo Občina Tabor  pokrila 50 % cene letovanja 
vsem, ki so se za le-to prijavili. Tudi letos 
letujemo v Pacugu od 16. do 19. junija 2006. 
Vabimo vse otroke, da se nam še pridružite. 
 
Občina Tabor načrtuje sofinanciranje letovanja za 
predšolske otroke tudi v prihodnje. 
 

OŠ Vransko – Tabor, OE vrtec Tabor 
________________________________________ 

Nekoga moraš imeti rad …. pa 
čeprav knjigo 

Ko smo v letošnjem šolskem letu z velikim 
pričakovanjem na obrazih zakorakali v novo 
šolsko zgradbo, nas je prvič pričakala tudi šolska 
knjižnica. A žal so bile knjižne police precej 
prazne. 

Zato smo se na šoli odločili, da izvedemo akcijo 
zbiranja knjig in jo poimenovali podarim knjigo 
– podarim prijatelja. Knjižnim založbam, s 
katerimi šola tudi sicer sodeluje, smo poslali 
prijazno pismo in jih poprosili za knjižne 
donacije. Prav kmalu so na šolski naslov pričeli 
romati prvi paketi s podarjenimi knjigami. Naj 
omenim, da so bile knjige čisto nove in seveda 
primerne za naše potrebe. 

Poleg založb so se v našo akcijo vključile nekatere 
organizacije in posamezniki, ki so zbirali rabljene 
knjige. Največ knjig sta zbrala LIONS KLUB 
CELJE – MOZAIK in knjižnica MIŠKO 
KNJIŽKO iz Celja. 

Tako so se od oktobra do januarja naše knjižne 
police vidno polnile. Odziv na akcijo nas je tako 
presenetil, da smo se želeli vsem sodelujočim 
nekako zahvaliti. In smo se. 31. januarja smo 
pripravili zaključno prireditev, na katero smo 
povabili vse donatorje in zanje pripravili darilca: 
Piko Nogavičko, ki so jo izdelali učenci petih 
razredov in knjižna kazala, ki so jih izdelale 
vzgojiteljice v vrtcu. Vsi učenci so ves mesec 
pridno vadili, risali, barvali, rezali in pripravili 
čudoviti sceno, učiteljici Silva Rizmal in Manja 
Drnolšek pa sta jih spodbujali in usmerjali. Na 
pomoč je priskočila še igralka Lucija Čirović, ki 
tokrat v rokah ni držala metle, ampak krokarja 
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Alfreda, s katerim sta nas popeljala skozi celotno 
prireditev. 

Zbranih je bilo nekaj manj kot 900 knjig, z vašo 
pomočjo pa smo jih na prireditvi zbrali še 
dodatnih 120. Ob tej priložnosti bi se želeli 
zahvaliti vsem, ki ste kupili knjigo in jo podarili 
šolski knjižnici. Ravno tako se zahvaljujemo 
založbam, ki so že drugič priskočile na pomoč in 
omogočile, da smo dobili čisto nove knjige po res 
simboličnih cenah. 

Šolska knjižnica je tako bogatejša za 1000 
knjig. Prisrčna hvala vsem.  

                                  Mateja Todorovski, 
koordinatorica projekta 

________________________________________ 

Tekmovanje vesele šole 

Učenci POŠ Tabor smo se v lanskem šolskem letu 
prvič spopadli z izzivom tekmovanja iz Vesele 
šole. Gre za  tekmovanje, na katerega se imajo 
možnost vključiti vsi učenci slovenskih osnovnih 
šol in poteka na treh stopnjah. Na šolskem 
tekmovanju tekmujejo vsi učenci, ki se prijavijo h 
krožku Vesela šola. Letos je to tekmovanje 
potekalo 2. februarja, tekmovalo je deset učencev 
od četrtega do šestega razreda. Tisti, ki so dosegli 
najmanj 70 % točk, so se uvrstili na tekmovanje 
II. stopnje. To je potekalo 9. marca, tekmovalo pa 
je osem učencev. Za uvrstitev na državno 
tekmovanje je bilo potrebno zbrati 80 % vseh 
točk. To je uspelo dvema učencema, ki se bosta 
19. aprila udeležila državnega tekmovanja iz 
Vesele šole.  

Na srečo jima ne bo treba daleč, saj je v letošnjem 
šolskem letu POŠ Tabor organizatorica državnega 
tekmovanja za tekmovalno enoto 72. Vsi skupaj 
držimo pesti za čim boljšo uvrstitev. 

Mateja Todorovski,  
mentorica Vesele šole 

________________________________________ 
 

Preživeli smo resnično zimski teden 
 
V ponedeljek, 13. marca smo se šestošolci 
odpravili v zimsko šolo v naravi na Vojsko. Trdno 
smo upali, da bo snega za smučanje dovolj. In res 
ga je bilo. Snežna odeja je bila debela kar cel 
meter. 
 
Ko smo se po ozki in ovinkasti cesti pripeljali do 
našega doma, kjer bomo bivali cel teden, so nas 
tamkajšnji animatorji zelo toplo sprejeli. 
Razkropili smo se po sobah in čakali navodila za 
delo. Že prvi dan so nas hoteli zelo namučiti z 

namenom, da bomo tako zvečer hitreje in utrujeni 
zaspali, a ni jim uspelo. 
 
Vsak dan našega bivanja je bil malo drugačen. 
Poleg alpskega smučanja, teka na smučeh in 
sankanja, smo imeli še ostale dejavnosti: obisk 
klekljarice in predstavitev značilne idrijske čipke, 
predavanje s poti v Himalajo, spoznali smo 
živalski in rastlinski svet ter zdravilna zelišča. Čas 
po večerji je bil namenjen sprostitvi z različnimi 
smešnimi in družabnimi igricami, nočnim 
pohodom in seveda z zaključnim plesom. 
 
Zadnji dan smučanja smo se pomerili v 
veleslalomu in smučarskih skokih. Na koncu smo 
bili vsi zmagovalci in priznali smo si, da je za 
nami res naporen teden, a smo ga preživeli vsi. 
Veseli smo bili tudi, da so naše noge vse ostale 
cele. Vsi pa smo si priznali, da smo komaj čakali, 
da pride petek, ko bomo krenili proti domu, polni 
novih izkušenj in spoznanj. 
 
                 Učenke in učenci 6.c-razreda OŠ Tabor 
________________________________________ 

 
Izdelovalec violin na naši šoli 

 
V šestem razredu smo pri glasbenem pouku 
spoznali inštrumente. Med skupino godal spada 
tudi violina. Spomnila sem se na svojega prijatelja 
g. Paula Skazo iz Doliča pri Vitanju in ga prosila, 
da nas obišče. Bil je poklicni glasbenik. Igral je 
trobento in bariton v ansamblu Alpenecho iz 
Avstrije. Sedaj pa je zaposlen na glasbeni šoli v 
Slovenskih Konjicah in se v prostem času 
ljubiteljsko ukvarja z izdelovanjem violin. 
 

 
 
Mojemu povabilu se je prijazno odzval in 
predstavil izdelovanje violine kar na obeh šolah - 
Vransko in Tabor. S sabo je prinesel dve škatli 
»rekvizitov«, ki jih potrebuje za izdelavo 
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instrumenta (les, modele, orodje, lepilo…) in dva 
končna izdelka. Violini sta bili prekrasni.  
 
Učenci so ga z zanimanjem poslušali in bili 
presenečeni, kaj vse lahko naredijo roke umetnika 
s srcem in dušo.  
 
Paul pravi, da je izdelal že 24 violin in v vsaki 
pustil del sebe. Zato mu jo je zelo težko prodati, 
saj za izdelavo ene porabi od 250 do 280 ur. 
Violina je sestavljena iz treh vrst lesa in ima v 
 
 

 
 svojem trupu mali košček lesa, ki ga imenujemo 
dušica in brez nje ne bi tako lepo zvenela. Učenci 
so bili nad tem podatkom zelo presenečeni.  
 
Vesela sem, da je bil Paul pripravljen pokazati 
učencem kako se izdela violina in da jim bo ta dan  
ostal v spominu. Želim pa si, da bi lahko še kdaj 
pripeljala na šolo kakšnega umetnika, ki bi pouk 
popestril s prikazovanjem svojega hobija. 
 

Manja Majcen 
POŠ Tabor 

                        
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Društvo se predstavi 
 
Živimo v svetu, v katerem se trenutno dogaja 
mnogo sprememb in to hitro. Lahko bi rekli, da 
doživlja svet in človeštvo z njim, veliko 
preobrazbo. Veliko je že za nami, še več je pred 
nami. Odločitev v naših rokah je, da lahko to 
gledamo z optimizmom ali s pesimizmom. Lahko 
vidimo kozarec na pol prazen ali na pol poln. In 
priznam, po prebranem časopisu, dnevniku na 
televiziji, je mnogo lažje biti črnogled. 
 
In kot vsi vemo, sprememb se ljudje otepamo, 
bojimo. V nas prebujajo strah pred neznanim. Saj 
se vsi lahko spomnimo dogodkov iz svojega 
življenja, ko smo doživljali bolečino, strah, skrbi in 
smo v sebi vedeli kaj bi lahko naredili, kaj bi bilo 
prav storiti, da bi bilo boljše. A tega nismo storili, 
ker nas je bilo bolj strah neznanega. 
 
Čeprav vse preveč ljudi živi v neznosnih razmerah, 
smo velikokrat na to navajeni. In te neznosne 
razmere so lahko čisto materialne narave, 
stanovanjske razmere, denarne težave. Lahko se 
dotikajo naših čustev, nezadovoljstvo s svojim 
delom, s samim seboj, z življenjem pred nami. Vse 
več ljudi je nezadovoljnjih s komunikacijo med 
ljudmi, med partnerji, v družini. Ljudje živimo 
drug mimo drugega. Ne vidimo se. Ne opazimo 
bolečine drugega, želje po pomoči. Prav tako so 
naša srca velikokrat prikrajšana za srečo drugih, 
radost. 
 
Preprosto vprašanje, ki si ga lahko zastavimo je, a 
resnično vemo kaj so srčne želje našega moža, 
žene, naših otrok? A vemo kaj resnično radosti 
nam najbližje? Včasih vemo, še večkrat pa 
mislimo, da vemo. A poznamo talente naših otrok,  
njihove darove? Ali nam to povedo drugi in še 
takrat preslišimo? In predvsem, a vemo zase, kaj so 
moje srčne želje? Po čem hrepenim jaz? Kajti, če 

ne poznamo sebe, bomo težko poznali drugega. In 
velikokrat so to malenkosti, ki pa lahko dajo 
ogromno. 
 
In kaj lahko vsak posameznik glede tega naredi? 
Veliko. Seveda, če je prisotna želja in volja. Stari 
rek pravi, da kolikor velik je problem, tako velika 
je tudi rešitev. 
  
In tako tudi mi, Društvo za planetarno sintezo v 
Sloveniji s pomočjo Občine Tabor, Knjižnice 
Tabor, organiziramo predavanje o tem, kako boljše 
pomagati sebi in drugim. Prav tako bodo skozi 
predavanje predstavljene knjige, ki so v knjižnicah 
in so nam lahko v veliko pomoč pri izboljšanju 
kvalitete našega življenja. Bogastvo, ki ga ne 
poznamo, čeprav je zastonj. 

 
In kdo smo mi – Društvo za planetarno sintezo v 
Sloveniji? 
 
Če uporabim samo nekaj trditev iz deklaracije 
društva, smo skupina ljudi, ki nas druži namen 
pomagati človeštvu. Verjamemo v dobro v vseh 
ljudeh, verjamemo, da je srce človeštva zdravo. 
Prav tako verjamemo v so-bivanje ljudi v miru in 
pravih medsebojnih odnosih in da moč Dobre volje 
zmore ustvariti pravico, mir in napredek za vse 
ljudi sveta.  
 
 
In vprašanje na koncu za vse nas:  
Kakšen bi bil naš svet, če bi vsakdo v sebi čutil 
željo po Dobrem, zase in za vse ostale? 
 

Srčen pozdrav. 
 

Domen Kočevar,  
predsednik društva 
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Čebelarske dejavnosti 

 
Spoštovane občanke in občani, čutimo se dolžne, 
da se Vam že pred razvitjem našega in Vašega 
novega prapora iskreno zahvaljujemo za pomoč, ki 
ste nam jo izkazali. Videli smo, da je zanimanje za 
čebelarjenje v naši občini zelo veliko, zato bomo 
vsakega novega člana z veseljem sprejeli. 
 
In da Vam naštejemo, kaj smo pripravili za 
občinski praznik. Kot prvo bo otvoritev čebelarske 
razstave od začetka čebelarjenja do danes s 
pričetkom v soboto, 22. aprila 2006, ob 18. uri in 
bo trajala tudi v nedeljo. Razvitje prapora z 
blagoslovom bo v nedeljo, 23. aprila 2006, ob 
11.15. V torek, 25. aprila 2006, ob 20. uri bo 
potekalo poučno predavanje mag. Malči 
Božnarjeve iz polhograjskega čebelarskega okoliša 
na temo čebelji proizvodi v zdravi prehrani. 
Predavanje bo brezplačno, zanimivo in poučno, 
zato Vas pričakujemo v čim večjem številu. 
 
Obiščite nas v teh dneh, pripravili Vam bomo 
degustacijo čebeljih proizvodov. 
 

Vljudno vabljeni. 
 
Čebelarsko društvo Tabor 

_________________________________________ 
 

Obvestilo 
 

Društvo žena in deklet obvešča vse občane in 
občanke, da bodo rože za butarice naprodaj v 
nedeljo, 2. aprila, od 7. ure do 12.00 ure, pred 
farno cerkvijo.  

 
V društvu se zavedamo, da je v naši občini še 
veliko neodkritih mojstric in mojstrov v izdelavi in 
peki sladkih dobrot. Zato vabimo vse, ki si želijo, 
pa sami ne upajo, da skupaj z nami razstavijo svoje 
izdelke na letošnjem Šentjurskem sejmu.  
 
Vse dodatne informacije o rožah in razstavi dobite 
pri Mateji na tel. 031 762 324.  
 

Vabljeni! 
 

Društvo žena in deklet 
_________________________________________ 

 

 
Obvestilo 

 
Obveščamo vse občane, da bo možno pred 
občinskim praznikom v prostorih stare pošte preko 
Turističnega društva Tabor (na tel. 051 365 079) 
kupiti občinsko, slovensko in evropsko zastavo. 

 
Turistično društvo Tabor 

 

 
Vabilo 

 
Vsak petek ob 19. uri vas vabimo na igranje 
rekreacijskega nogometa na igrišču v Taboru. 
 
Vabimo tudi vse osnovnošolske otroke, da se nam 
pridružite pri igranju nogometa vsak ponedeljek in 
četrtek ob 17. uri. 
 

Vabljeni! 
 

 Športno društvo TVD Partizan Tabor 
_________________________________________ 

 
Kolesarske majice 

 
Kolesarstvo je zvrst rekreacije, ki je v velikem 
vzponu tudi med našimi občani. Ker pa veliko 
kolesarimo tudi po drugih občinah, želimo, da 
ljudje prepoznajo, od kod prihajamo. Zato se je 
porodila ideja o enotnih kolesarskih majicah z 
našimi simboli (Krvavica, Čemšeniška planina…). 
 
Vsi, ki vas takšna majica zanima ali imate predlog 
o njenem izgledu, nas pokličite: 040 397 376 
(Nejc) in 051365 079 (Lea). 
 

Športno in Turistično društvo Tabor 
_________________________________________ 

 
Obvestilo in vabilo 

 
Vse člane, podporne člane, simpatizerje društva in 
prijatelje Zajčeve koče obveščamo, da smo na 
rednem letnem občnem zboru zaradi visoke cene 
planinskih znamkic sprejeli sklep o t. i. evidenčni 
članarini. S plačilom te članarine, ki znaša 1.000 
sit in je enotna za vse kategorije, posameznik 
postane član društva in uživa vse ugodnosti našega 
društva. Primerna je za posameznike, ki se ne 
udeležujejo pohodov v visokogorje in ne 
prenočujejo v planinskih postojankah. Ta članarina 
torej ne pokriva ugodnosti pri prenočevanju v 
planinskih kočah in domovih po Sloveniji, prav 
tako ne zavarovanja v gorah, pomeni pa zavezanost 
in pripadnost društvu in Zajčevi koči (informacije 
na tel. 5727 049). To članarino bo letos prvič moč 
poravnati tudi 1. maja na Zajčevi koči. 
 
V soboto, 1. aprila, pa vse člane, oskrbnike 
Zajčeve koče in simpatizerje društva vabimo na 
DELOVNO AKCIJO, ki se bo pričela ob 9. uri. 
Uredili bomo notranjost in okolico koče ter jo 
pripravili na novo sezono, ki se začne konec aprila. 
 

Planinsko društvo Tabor 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Občni zbor Društva upokojencev 

Tabor 
 
Društvo upokojencev Tabor je imelo 5. marca 
2006 v Domu krajanov občni zbor, ki se ga je 
udeležilo okoli 70 članov. Zelo smo bili veseli, ko 
smo lahko med nami pozdravili najstarejšo članico 
društva in tudi najstarejšo občanko, gospo Marijo 
Pepel iz Ojstriške vasi, ki bo letos praznovala 95 
let. Od gostov sta nas počastila s svojo prisotnostjo 
gospa Glušič iz ZDU Slovenije in gospod župan 
Vilko Jazbinšek. Po utečenem dnevnem redu je 
vodenje občnega zbora prevzelo izvoljeno 
predsedstvo z g. Lesjakom na čelu. 
 
Vrstila so se poročila, ki jih zahtevajo predpisi in 
izvedeli smo, da je delovanje društva potekalo po 
predpisih in po planu, ki smo si ga zadali pred 
enim letom. Monotonost raznih poročil je 
»razbila« sedma točka dnevnega reda, to je bila 
podelitev priznanja. Prav zaradi tega nas je 
obiskala ga. Glušič. Nagrajenka, gospa Elica 
Veber, je dobila priznanje Republiške zveze 
društev upokojencev za svoje nesebično delo v 
društvu, ki ga opravlja z velikim veseljem in čutom 
odgovornosti. Ga. Glušič ji je izročila priznanje s 
čestitkami v imenu ZDU, v imenu društva pa ji je 
čestital in izročil šopek dolgoletni in prav tako 
prizadevni »kolega« Tone Kozmelj. Gospa Glušič 
je seveda izkoristila prisotnost na našem občnem 
zboru in nam povedala kar nekaj zanimivosti in 
novosti. Tudi g. župan nas je seznanil z novostmi, 
težavami in plani v naši občini.  
 

Pod točko Razno smo imeli kar nekaj burnih debat, 
kaj bi še lahko organizirali. Tako je padla ideja, da 
bi se organiziral računalniški tečaj tudi za starejše 
občane. Zanimiv je bil predlog, da bi se organiziral 
nekakšen tečaj oziroma priprava na prihod eura. 
Ljudje se zavedajo, da prehod na novo denarno 
enoto ne bo tako enostaven, kot nam govorijo 
politiki. Tako smo v novi plan zajeli tudi ti dve 
pobudi. Poleg tega pa planiramo še tri zanimive 
izlete, predavanja, dva pohoda in balinanje. 

 
Po končanem uradnem delu je sledil še družabni 
del s skromno zakusko in kar dolgotrajnim 
druženjem. 
 

za Društvo upokojencev  
Danijela Pajk Zupanc 

________________________________________________________________________________________________ 
 

PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

vabi 

v ponedeljek, 17. aprila 2006, na 

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD V MARIJA REKO. 
 

Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in Kisovarjeve domačije,  
mimo cerkvice sv. Miklavža do Doma pod Reško planino.  

Vračali se bomo po isti poti. 
Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse generacije. 

 

Odhod je ob 9. uri izpred KZ Tabor.   
Vabljeni! 
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VRTEC TABOR  

 
vabi  

 
K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK, STARIH OD ENEGA DO PETIH LET. 

 
 Vpis novincev za šolsko leto 2006/07 bo potekal v vrtcu Tabor (Tabor 23)  

od 10. do 14. aprila 2006  
(vsak dan med 6. uro in 15.30). 

 
Istočasno bodo potekali DNEVI ODPRTIH VRAT, in sicer v omenjenem tednu  

med 9. in 10. uro v prostorih našega vrtca. 
 

PRISRČNO VABLJENI, VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI. 
 

OŠ Vransko – Tabor 
OE vrtec Tabor           

                
                               
 PRAZNOVANJE PRAZNIKA OBČINE TABOR 

 
 

PETEK, 21. APRIL 
 

 18.00  Otvoritev slikarske razstave  Likovne 
sekcije Mavrica  

              Društveni prostor 2 v Domu krajanov  
              KUD Ivan Cankar, Likovna sekcija  
 
 19.30 Slavnostna seja občinskega sveta s 

podelitvijo občinskih priznanj              
ter kulturni  program 

             Dom krajanov  
        

SOBOTA, 22. APRIL  
 

  14.30  Sobotno športno popoldne  
            Otvoritev balinišča in balinarski turnir 

(društva v Občini Tabor) 
            Občinski nogometni turnir,  
            Nogomet Tabor : Vransko (kadeti, pionirji),  
            TVD Partizan 
 
18.00  Otvoritev čebelarske razstave  
            Telovadnica, Dom krajanov  
 
20.00  Mladi pod šotorom 
 Društvo podeželske mladine Tabor 
            

NEDELJA, 23. APRIL  
14. ŠENTJURSKI SEJEM 

 
08.00   Pričetek delovanja sejemskih stojnic   
            
10.00   Maša v cerkvi Sv. Jurija 
 

11.00 Parada: konjeniki,  rogisti, hmeljske 
starešine,  oldtimerji 

          
11.15  Slovesno razvitje  in blagoslov prapora 

Čebelarske družine Tabor 
 Prireditveni prostor pred Domom krajanov  
                         
11.45  Prikaz srednjeveške tržnice  
            Turistično društvo Tabor 
 
13.15   Nastop Mladih talentov  
            KUD Zaka' pa ne  
 
15.00 Zabava pod šotorom z ansamblom  Robija 

Zupana   
 Prireditveni prostor pod šotorom pred 

Domom krajanov 
            (Gostinska ponudba: PGD Loke) 
ZAKAJ BI ZAMUDILI ŠENTJURSKI SEJEM 
ZARADI KUHANJA KOSILA DOMA? PGD 
LOKE VABI NA DOPOLDANSKI GOLAŽ 
ALI SREDNJEVEŠKO KOSILO POD 
ŠOTOROM (svinjska krača z zeljem)! 
 
Spremljevalne prireditve na Šentjurskem sejmu 
od 8. do 17. ure: 
- kmečka tržnica, 
- slikarska razstava likovne sekcije Mavrica v 
društvenem prostoru 2, 
- čebelarska razstava v telovadnici Doma krajanov, 
- razstava dobrot Društva žena in deklet v 
telovadnici Doma krajanov. 
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PONEDELJEK, 24. APRIL 
 

15.00 -17.00 Odprta vrata vrtca in šole Tabor  
 (vabljeni vsi otroci, ki ne obiskujejo vrtca) 
 
17.00   Joga za najmlajše  
18.00   Joga za zrela leta  
19.00   Fitnes joga  
            Telovadnica Dom krajanov 
            Društvo Sončni center 
 
 20.00   Predavanje: Bogastvo kulture branja 
 Občinska knjižnica   
 Društvo za planetarno sintezo v Sloveniji 
 

TOREK, 25. APRIL 
 

18.00  Predavanje: Moč pozitivnega mišljenja in 
pomen prehrane  
(uvodoma nastop najmlajših iz vrtca Tabor) 

           Društveni prostor 2,  Dom krajanov 
          Društvo Sončni center 
 
20.00  Predavanje: Uporaba čebeljih pridelkov 

v vsakdanji prehrani 
           Predava: mag. Malči Božnar           
           Društveni prostor 2, Dom krajanov                 
           Čebelarsko društvo Tabor 
 

SREDA, 26. APRIL 
 

 17.00  Otvoritev prizidka na Lovski koči  
 Lovska koča Tabor 
             Lovska družina Tabor 
 

PETEK, 28. APRIL 
 

18.15  1. kolo taborske lige v malem nogometu  
 Športno igrišče Tabor 
            

SOBOTA, 29. APRIL 
 

20.00  Istrski večer (folklorni plesi Istre in 
okolice Trsta ) 

           Dom krajanov  
           Pevsko društvo Tabor 

 
NEDELJA, 30. APRIL 

 
20.00  Kresovanje na Zajčevi koči  
           Planinsko društvo Tabor 
 

PONEDELJEK, 1. MAJ 
 

09.00  Prvomajski pohod na Čemšeniško 
planino in Zajčevo kočo 

           Planinsko društvo Tabor 

 

 

Ob prihajajočih velikonočnih praznikih  
vam želimo predvsem miru, radosti in majhnih osebnih zadovoljstev 

ter veliko pirhov.   
 

Župan, Občinski svet in 
delavci Občinske uprave Občine Tabor 

 

 

  V majhni hiši je lahko prav toliko sreče kot v veliki. (neznani avtor) 
 

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.


