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informator 
OBCINE TABOR 

 
Št.4/II                                                                April 2004 

 
Praznicno vošcilo in povabilo 

 
Letošnje skupno praznovanje obcinskega praznika s Šentjurskim sejmom ter vstopa v EU, ne 
omalovažuje nobenega izmed praznikov, temvec predstavlja odmevni dogodek za našo obcino, ki 
bo dostojno proslavila svojo identiteto hkrati z identiteto slovenske nacije v evro integraciji. Lepo 
se bo spominjati, da smo Slovenci vstopili v EU prav na dan Šentjurskega sejma, ves dogodek pa se 
nam bo vtisnil v spomin, ce se ga bomo udeležili v cim vecjem številu. S tem ne mislim samo na 
dan Šentjurskega sejma, v soboto, 1.maja 2004, temvec tudi vse ostale dni praznovanja, saj bo v vse 
prireditve vloženega ogromno truda in sredstev. V petdnevne prireditve so vpletena vsa naša 
društva, ki samostojno organizirajo posamezne prireditve pod koordinacijo turisticnega društva 
Tabor. Pred nami vsemi je velika preizkušnja, ki bo dala pozitvne rezultate samo, ce bomo tako 
hoteli mi sami. Zato sklenimo v torek, 27. aprila, pohodniško deteljico obcinske meje v cimvecjem 
številu in pozdravimo v vecernih urah junake tradicionalnega nocnega teka. Ker je ta dan tudi hkrati 
državni praznik, dan upora, bodimo uporni in pridimo tudi na vecerno zabavo ansambla Zaka´pa ne. 
Komur so ljubše tradicionalno bogate kulturne prireditve s skeci in zborovskim petjem, bo prišel na 
racun v sredo, 28. aprila. Najvecja nagrada kulturnim delavcem je polna dvorana. Najslovesnejši 
trenutek obcinskega praznika bo seveda slavnostna seja Obcinskega sveta v cetrtek, 29. aprila, kjer 
bomo tudi letos pocastili obcinske nagrajence. Slavnostnemu delu bo sledil koncert, ki si ga bomo 
zapomnili. Zapomnili pa si bomo tudi domacih dobrot, s katerimi nas bo po prireditvi pocastilo 
Društvo žena in deklet iz Tabora. Posebej bi rad poudaril, da je slavnostna seja odprtega tipa in ste 
povabljeni vsi obcani. Športnim in ostalim spretnostim je namenjen petek, 30. april, ki se bo 
zakljucil s kresovanjem in druženjem ob živi glasbi. O sporedu Šentjurskega sejma, v soboto, 1. 
maja,  ki je razviden iz priloge današnjega glasila, bi dejal samo to, da bo zahteval izredno 
organiziranost, saj je dogodkov toliko, da bo uživalo oko in uho. Jutranje postavljanje štantov, 
slavnostna maša, parada konjenikov, gasilcev in oldtimerjev z godbo na pihala, dvigovanje 
evropske zastave s himno, prevzem novega gasilskega vozila PGD Kapla – Pondor, spremljajoce 
razstave in glasbena revija odlicnih ansamblov je zagotovilo, da bomo  dostojno zakljucili 
praznovanje naše obcine in dneva, ko smo vstopili v EU ter, nenazadnje, bo to tudi dostojno 
praznovanje praznika dela. Ne dvomim, da ne bomo teh praznikov praznovali  skupaj in v velikem 
številu.  
 
Da pa bi na prvi delovni dan v EU lahko že pošteno zagrabili, si bo možno brencanje v glavi 
odpraviti s tradicionalnim pohodom na Cemšeniško planino, v nedeljo, 2. maja. In ker bo vreme 
zagotovo lepo, nas bo Evropa cakala tudi na Zajcevi koci. 
 
Ceprav bo še dovolj priložnosti, pa vam, spoštovane obcanke in obcani, tudi po tej poti izrekam 
iskreno vošcilo in dobre želje k praznikom, dnevu upora, prazniku Obcine Tabor in dnevu vstopa 
Republike Slovenije v EU. 
 
           Vilko Jazbinšek 
                  Župan 
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Porocilo o delu obcinske knjižnice Tabor 

v mesecu aprilu 2004 
 
Obcinska knjižnica Tabor je v mesecu aprilu pridobila 15 metrov novih knjižnih polic, tako da sedaj knjige 
»lažje« dihajo. Prirast gradiva je zadovoljiv. V aprilu smo opravili še zadnje potopisno predavanje pred 
poletjem. Obiskovalci so lahko videli zelo zanimivo predavanje o Kitajski. Vsem, ki jih ni bilo,  je lahko žal! 
Barbara bo v sredo, 28.4. ob 17. uri imela pravljicno urico za najmlajše z naslovom ŽIVŽAV SREDI TRAV. 
 
Knjižnica bo maja odprta po ustaljenem urniku, ki bo obešen na vhodnih vratih. Izvajanje drugih dejavnosti 
je povezano z rešitvijo nekaterih tehnicnih težav z racunalnikom.  
 
Vse bralce knjižnice, ki imajo gradivo izposojeno že dalj casa (vec kot dva meseca), pozivamo, da v zacetku 
marca vrnejo gradivo, saj bomo v nasprotnem primeru prisiljeni poslati opomine in racunati zamudo. 
 
Tiste, ki pa še niso vpisani v knjižnico Tabor, vabimo, naj nas obišcejo in si izberejo kakšno knjigo ... 
                                
           Uroš in Barbara 
 

 
Seminar Osebnostne  rasti v obcini Tabor 

 
Ljudje vse bolj spoznavamo, da informacijska doba, od vseh nas zahteva precej drugacnih sposobnosti, kot 
smo jih potrebovali doslej. Nenehne spremembe terjajo stalno prilagajanje, sposobnosti samonadzora in 
veliko samozavesti. Nastajajoca družba potrebuje odlocne in odgovorne ljudi, ki znajo razumno uporabiti 
svoje sposobnosti, izražajo svoja custva, uveljavljati svoje pravice in uspešno sodelovati z drugimi. 
 
Ce sta bila izpopolnjevanje in stalna osebnostna rast v preteklosti zaželjena sta zdaj  za uspešno in 
zadovoljno življenje nujna. Glede na zahtevnost tega casa, postaja obcutek lastne vrednosti izredno 
pomemben za preživetje, saj daje cloveku notranjo moc, da obvladuje življenjske izzive, izraža svojo 
ustvarjalnost in se lažje spopada z vsakodnevnimi težavami. Spodbujanje clovekovega obcutka lastne 
vrednosti, kot najpomembnejšega dejavnika za zagotavljanje psihološke odpornosti ter doseganje osebne in 
družbene uspešnosti, pa ne naše sedanje poslanstvo. 
 
Naš kolektiv vam ponuja ravno to, seminarje o osebnostni rasti, ki jih bosta vodila priznana strokovnjaka pri 
nas na tem podrocju g. Borislav Tomašic in poslanec DZ gospod Mirko Zamernik.  
 
Nudimo vam predavanja, seminarje, in delavnice s podrocja  osebnostnega razvoja, saj je obcutek lastne 
vrednosti prepoznan, kot temeljni in edini dolgorocno ucinkovit dejavnik za uresnicevanje  naših 
potencialov, vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov, doseganje uspešnosti na delovnem mestu in 
zadovoljstva v življenju. Cloveku daje notranjo moc in odpornost, da obvladuje probleme in se sooca z 
življenjskimi izzivi. 
Izobraževalni programi s podrocja osebnostnega razvoja so namenjeni pridobivanju vešcin, ki krepijo in 
ohranjajo clovekov obcutek lastne vrednosti.  
 
POSTAVLJANJE CILJEV IN ORGANIZACIJA CASA 
RAZVOJ SAMOZAVESTI IN USTVARJALNOSTI 
KONFLIKTI, KOT PRILOŽNOST ZA NOV NACIN KOMUNIKACIJE TIMSKEGA DELA  
UCINKOVIT VODJA – GIBALO RAZVOJA 
MOC SAMO PODOBE   
 
Vse dodatne informacije o potekih seminarjev, ki se bodo vršile v prostorih sejne sobe obcine Tabor  
lahko dobite na št. 031 207 251. 
 
                                                                                                                               Branka Gorišek 
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Vabilo na okroglo mizo 
 
Najbrž ste že kdaj slišali, da ni dobro vseh jajc nositi v eni košari. Zelo podobno velja tudi za vaše 
premoženje. Premoženje posameznika ali družine je stvar, ki ji je treba nameniti precej vec casa, kot ga 
nameni povprecen Slovenec. V zacetni fazi razmišljamo o njegovem ustvarjanju, kasneje pa o pametnem 
ravnanju z njim, da bi se njegova vrednost ohranila in plemenitila. 
 
Vabimo vas na predstavitev vzajemnih skladov KD, ki bo v cetrtek, 6.maja 2004, ob 19. uri v sejni sobi 
Obcine Tabor. 
 
        zaupanje ima ime – vzajemni skladi KD 
 
 

 
Vabilo na nocni tek 

 
V okviru obcinskega praznika obcine Tabor vas vabimo na 15. tradicionalni nocni tek v Taboru, ki 
bo v torek 27.4.2004 ob 20 uri. 
Start in cilj bo pred obcino Tabor.  
Prijave tekmovalcev-k se sprejemajo od 18 ure dalje, na sam dan nocnega teka, na startu. 
 
Program 15. nocnega teka: 
 

cas  dogodek razdalja 
20.00 tek: mlajše deklice, starejše deklice, mlajši decki, starejši decki 600 m 
20.10 tek: mladinke, mlajše clanice, starejše clanice, veteranke 1200 m 
20.25 tek: mladinci, mlajši clani, starejši clani, veterani 5000 m 
21.00 razglasitev rezultatov v šotoru  
 
Med in po prireditvi bomo poskrbeli za hrano in pijaco, v vecernih urah pa bomo lahko še zaplesali in se 
poveselili ob zvokih ansambla “Zaka' pa ne”. 
 
Še enkrat vabljeni, da se udeležite nocnega teka ali pa da si tekmovanje ogledate. 
 
                                                           PGD Ojstriška vas-Tabor -športna sekcija  
                                                                                                                 Viki Urankar           
        
                                                                                        

Ponudba cvetja na Šentjurskem sejmu 
 
Ker smo že kar pošteno zacutili pomlad bi si verjetno vsi radi polepšali okolico svojih domov, seveda pa pri 
tem ne smejo izostati tudi rože, ki poživijo že tako lepo zeleno naravo okoli nas. Zato smo se v Turisticnem 
društvu odlocili, da vam pri tem pomagamo. V tokratnem informatorju objavljamo cene posameznih rož, ki 
jih boste lahko kupili na naši stojnici na Šentjurskem sejmu. 
 
CENIK ROŽ:  
230 sit - bršljanke,  strukturke, fuksije, milijon zvonckov    
300 sit - begonije  
380 sit - nova gvineja (vodenke)        
                                                                                                             Turisticno društvo Tabor 
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Plesne vaje 
 
Vsem, ki se radi zavrtite sporocamo, da v nedeljo 9. maja v Domu Krajanov Tabor pricnemo z 
utrjevanjem osvojenega znanja . 
 
Vse dodoatne informacije na telefonu:  
5727077 (Jernej)  
7001497 (Damjana)  
          Jernej Gregl 
 

Dobrote naših žena in deklet 
 
Društvo žena in deklet obcine Tabor vljudno vabi na razstavo domacih dobrot, ki bo v soboto 1. maja od 
9.00 ure dalje v Domu krajanov Tabor. 
 
Vljudno vabljeni vsi sladokusci! 
          Društvo žena in deklet 
 

Vabilo 
 
Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor- Likovna sekcija  vabi na razstavo likovnih del domacih 
ustvarjalcev v Domu krajanov, v soboto, 1. maja od 09.00 ure dalje . 
                                                                              
                                                                    Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor- Likovna sekcija 
 
 

PGD  Kapla – Pondor   vabi  na praznovanje 105. obletnice obstoja 
 
Prostovoljno gasilsko društvo je bilo ustanovljeno 12.3.1899 z naslovom PROSTOVOLJNA POŽARNA 
BRAMBA SVETI JURIJ OB TABORU. Torej je 12.marca 2004 preteklo že castitljivih 105 let njegovega 
delovanja. Zapisniki sej in obcnih zborov so vodeni v slovenšcini, vse od leta 1914 dalje. Ohranjena je tudi 
105 let stara Ustanovna listina. 
 
Društvo se je v tem casu dokaj hitro razvijalo in izpopolnjevalo, vsaj je že v zacetku imelo manjši dom in 
rocno brizgalno, katero so vlekli konji. Leta 1928 je bila nabavljena že druga motorna brizgalna. Zasluge za 
nabavo le-te  je imel baron Gustav Witenbach, ki je pisal prve gasilske zapiske v slovenšcini, kljub 
dolgoletnemu zatiranju slovenskega jezika.  Ta brizgalna je brezhibno služila svojemu namenu kar 40 let, vse 
do leta 1970, ko je bila nabavljena zdajšnja brizgalna Rosenbauer. 
PGD Kapla-Pondor je v tem casu imelo vec avtomobilov in sicer je bil leta 1936 nabavljen Schevrolet, ki je 
bil eden prvih avtomobilov v Savinjski dolini. Naslednji gasilski avto je bil kupljen leta 1973 in sicer 
poltovorni FIAT, ki ga je 1983 zamenjalo Orodno vozilo TAM, katerega bomo zamenjali  letos.  Novo 
gasilsko vozilo IVECO bomo prevzeli 01.05.2004  ob naši  105 obletnici, katero bomo praznovali v okviru 
praznovanja obcinskega  praznika obcine Tabor in vstopa v EU. 
Prevzem in blagoslov novega vozila, bo po koncani gasilski paradi. 
 
Vabimo vas, da se praznovanja naše 105. obletnice  in vseh spremljajocih prireditev udeležite v cim vecjem 
številu.  
Za pijaco in jedaco bomo poskrbeli gasilci iz Kaple in Pondorja, za prijetno razpoloženje pa šopek priznanih 
ansamblov. 
                            Na pomoc! 
                                                                                              UO in NO PGD Kapla-Pondor  
                                                                                                           tajnica Milena Derca 
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SiOL ADSL – ne dopustimo, da ostanemo v informacijskem zaostanku 
 
SiOL je od uvedbe širokopasovne povezave v svet omenjeno storitev pripeljal v že skoraj vsako slovensko 
vas. Naša obcina je iz igre pri nadgrajevanju central, ki bi omogocila storitev, izpadel vendar si nekateri že 
nekaj casa prizadevamo, da bi pristojni za širitev storili korak naprej tudi v obcini Tabor. Le-ti stalno 
poudarjajo, da bi bila storitev omogocena na podlagi zadostnega zanimanja/povpraševanja obcanov. 
In kaj bi nadgradnja centrale sploh pomenila za naše obcane? 
 
V naslednjih nekaj vrsticah bi vam rad na kratko predstavil glavne prednosti, ki jih nudi asimetricna digitalna 
narocniška linija (ADSL) napram klasicni analogni povezavi: 
 
stalna povezljivost v medmrežje (t.i. 24/7 – 24 ur dnevno, 7 dni v tednu) 
veliko višje hitrosti prenosa podatkov (v primerjavi s hitrostmi klasicnih analognih linij (5-7kb/s) oz. ISDN 
linijo (16kb/s) je že osnovni ADSL paket 1024/256, 20 oz. 8 krat hitrejši). Vse to se odraža na veliko 
hitrejšem odpiranju spletnih strani ter prenosu podatkov. 
fiksno mesecno narocnino brez placevanja dodatnih impulzov (najcenejši paket za fizicne osebe stane okrog 
8 tisocakov, pri cemer imajo študentje in dijaki še poseben popust – pri osnovnem paketu dobra 2 tisocaka) 
veliko dodatnih storitev: ADSL TV, video na zahtevo,... 
 
Predpogoj za pridobitev pa je, na žalost, še vedno (v prihodnje naj bi bilo mogoce tudi brez) ISDN 
prikljucek. 
 
Še vec dodatnih informacij dobite na spletni strani http://adsl.siol.net/ 
 
V nadaljevanju je objavljen obrazec s katerim želimo Telekomu kot operaterju dokazati, da bi bila njihova 
investicija glede na zanimanje upravicena. Apeliram na vse tiste, ki izkazujete interes za ADSL, da 
prijavnico izpolnite in jo oddate na OBCINI TABOR. Sama prijava NI OBVEZUJOCA za sklenitev 
narocniškega razmerja v primeru realizacije projekta, lahko pa pomaga pri pobudi, ki jo bo na Telekom 
vložila Obcina Tabor.  
 
           Matjaž Drca 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
S i O L  A D S L  
 
IME IN PRIIMEK:_____________________________ 
 
NASLOV:____________________________________ 
 
STATUS: fizicna / pravna oseba (ustrezno obkrožite) 
 
S svojim podpisom potrjujem zanimanje za širokopasovni dostop do interneta (ADSL) in se ne zavezujem za 
sklenitev narocniškega razmerja. 
 
Podpis:_____________ 
 
Datum:_____________ 
 

 
 

Obvestilo podjetnikom 
 
Obvešcamo vse podjetnike v Obcini Tabor, da RA Savinja Žalec pripravlja razpis za 19. natecaj za 
pridobitev podjetniških kreditov. Razpis bo objavljen na internetnih straneh RA Savinja Žalec. 
 
          Tatjana Kovce 
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PEVSKO DRUŠTVO TABOR 
VABI NA 

 
SLAVNOSTNI KONCERT OB 

15. OBLETNICI USTANOVITVE MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA. 

 
Koncert bo v soboto, 15. maja 2004 ob 
20.00 uri v Domu krajanov v Taboru. 

 
VLJUDNO VABLJENI! 

 
Naj pesem ostane naše poslanstvo. 
Ne bomo ga prepustili razjedam  
in muhavosti casa. 
Pojemo iz src za srca naših prijateljev. 
Hvala, da ste med njimi tudi vi. 
 
 
 
 

 
Veselimo se praznikov 

Obletnica kmeckih uporov 
God zavetnika obcine Tabor sv. Jurija 

Dan boja proti okupatorju 
Vstop v Evropsko unijo 

 
Štirje vzroki, da proslavimo, da izobesimo zastavo in povemo, 

da smo ponosni in zavedni Slovenci 
in da s tem ponosom prihajamo v Evropo. 

 
Želimo vam veliko kulturnih in zabavnih užitkov in sprostitve v teh praznicnih dneh. 

 
                                                         Obcinska uprava 
 
 

 
 

Obvestilo 
 
Spoštovane obcane in obcanke obvešcamo da je prišlo pri nekaterih prireditvah do sprememb in sicer so se 
spremenile ure. Te spremembe še niso bile upoštevane na razobešenih plakatih. Tako bo v sredo 28.4.2004 
fotografska razstava ob 19.00 in ne ob 18.00 uri, istega dne bo zvecer ob 20.00 kulturni vecer. V cetrtek pa 
je slavnostna seja prestavljena na 19.30 uro. 
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Program praznovanja Obcine Tabor 2004 
 

Torek, 27.04.2004 
 
09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 
 
 
20.00 
 
 
 
21.00 
 
 
 
 
9.00 do 
10.30 
 
 
19.00 
 
 
 
20.00 
 
 
 
 
 
9.00 do 
10.30 
 
19.30 
 
 
 
 
 
 
 

Planinsko društvo Tabor organizira Pohod v obliki štiriperesne deteljice, zbor    
pohodnikov je pred Domom krajanov . 
 
      Pohod bo imel štiri variante: 
Tabor, Zaglink, Klovn, Gomilsko, Šmatevž, Otoki, Ubožno, Kapla, Pondor, Tabor – 
približno 3 ure; 
Tabor, Ojstrica, domacija Kreže, (Krvavica), Zajceva koca, domacija Šnep, domacija 
Šekovar, Konjšcica, Loke, Tabor – približno 4 ure in pol; 
Tabor, Gozdnica, Lovska koca, Zibmoharja, Cankarjeva tehnika, Konjšcica, Loke, 
Tabor - približno 3 ure in pol; 
Tabor, Lepe Trate, domacija Janka Šmita, Podlog, Blate, Prekopa, kužno znamenje, 
Pondor, Tabor – približno 2 uri in pol. 
 
Pohod se bo zakljucil pred Domom krajanov, kjer bo PGD Ojstriška vas-Tabor      
poskrbelo za topel obrok. 
 
Športna sekcija PGD Ojstriška vas – Tabor organizira tradicionalni Nocni tek. Start in 
cilj bosta pred Domom krajanov v Taboru. Prijave na tekmovanje zbira na startu pol 
ure pred zacetkom teka g. Viki Urankar. 
 
Razglasitev rezultatov, ki se bo nadaljevala z zabavo pod šotorom z ansamblom ZAKA' 
PA NE. 
 

Sreda, 28.04.2004 
 
Pod šotorom bo potekala likovna delavnica za predšolske otroke, ki jo organizirata 
podružnicna šola in vrtec Tabor v sodelovanju z  KD Ivan Cankar Tabor, likovna 
sekcija. 
 
V sejni sobi Obcine Tabor bo slovesna otvoritev dveh fotografskih razstav, in sicer 
gostujoce fotografske razstave Tomaža Škorjanca, ki jo bo spremljala stalna 
fotografska razstava Mirana Orožima. 
 
Kulturni vecer s Savinjskimi rogisti, z Moškim pevskim zborom, z Dramsko sekcijo 
Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor, z Gašperjem Jazbinškom in Pevskim druš tvom 
Tabor. 
 

Cetrtek, 29.04.2004 
 
Pod šotorom bo potekala likovna delavnica za vse otroke od 1 .razreda dalje, ki jo tudi 
organizirata OŠ in vrtec Tabor ter KD Ivan Cankar Tabor, likovna sekcija. 
 
Slavnostna seja ob Šentjurskem prazniku v Domu krajanov. Vabljeni vsi obcani.  
Spored slovesnosti:  
- prihod praporšcakov z Zelenim Jurijem 
- slavnostni govor župana, 
- podelitev obcinskih priznanj, 
- kulturni program. 
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16.00 
 
20.00 
20.30 
 
 
 
 
 
07.00 
10.00 
11.00 
 
 
 
 
 
11.30 
 
12.00 
13.00 
 
 
 
 
 
 
 
14.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.00 

Na slovesnosti bodo sodelovali: 
        - Pevsko društvo Tabor, 
        - Savinjski rogisti, 
        - Kvartet Akord s solistko Andrejo Zakonjšek. 
 
Po koncani slovesnosti bo družabno srecanje, ki ga bo pripravilo Društvo žena in 
deklet. 

Petek, 30.04.2004 
 
TVD Partizan Tabor organizira obcinski turnir v malem nogometu, lokostrelstvu 
(možnost streljanja z lokom) in igrah za vse (Kako do kraškega pršuta?). 
Prižiganje kresa.  
Pricetek vaških iger brez meja, do poznih nocnih ur ter  zabava pod šotorom z živo 
glasbo. 

 
Šentjurski sejem 

Sobota, 01.05.2004 
 
Postavitev sejemskih stojnic 
Sveta maša posvecena vstopu v Evropsko unijo, 
Gasilska parada izpred KZ Tabor 
            -  konjeniki konjenice Mustang 
            -  godba na pihala iz Prebolda 
            -  praporji gasilcev in gasilci 
            -  oldteijmerji pod vodstvom Branka Lesjaka iz Miklavža pri Taboru 
 
Otvoritev sejma (govor župana, dvig evropske zastave, ki simbolicno predstavljata 
vkljucitev Slovenije v Evropsko unijo), 
Prevzem gasilskega vozila ob 105. obletnici PGD Kapla - Pondor, 
Zabava pod šotorom z:  
ansamblom Braneta Klavžarja, 
Navihankami, 
Iskricami, 
Vitezi polk in valckov,  
Modrijani, 
ansamblom Hazard. 
 
Prihod »TRIKOV«  – tri kolesni motorji, predelani iz avtomobilov.  
 
Za gostinski del prireditve bodo poskrbeli clani in clanice PGD Kapla – Pondor. 
Spremljevalne dejavnost: 
- razstava in prodaja dobrot Društva žena in deklet v Domu Krajanov 
- slikarska razstava Likovne sekcije Mavrica v Domu Krajanov  
- razstava malih živali, pod kozolcem kmetije Lukman 
 

Nedelja, 02.05.2004 
 
Pohod na Veliko ali Cemšeniško planino in Zajcevo koco (zbor pred KZ Tabor). 

 
 
Informator je informativna tiskovina Obcine Tabor. Avtorji clankov so odgovorni za vsebino in 
slovnicno formo clankov. Clankov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) v 
bodoce ne bomo objavljali.  


