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Zopet praznujemo 
 
Tudi po občinskem prazniku se lahko meri, kako 
čas hitro teče. Ne samo leto, tudi štiriletno obdobje 
je minilo kot bi trenil. V mislih imam torej mandat 
župana in Občinskega sveta, ki bo ob letošnjem 
občinskem prazniku v takšnem sestavu formalno 
zadnjikrat zasedal na slavnostni seji. Temu 
primerno bo tudi priložnost za predstavitev 
opravljenega dela, ne samo v zadnjem letu, temveč 
v preseku celotnega mandata. Vse seje Občinskega 
sveta so seveda javne. Še posebno pa je javna 
slavnostna seja, zato vabim vse občanke in občane, 
da se te seje v čim večjem številu udeležite, saj je 
še posebej slovesen trenutek, ko prejmejo občinska 
priznanja prav tisti, ki ste jih predlagali vi sami in 
je zagotovo ta dogodek še posebej vznemirljiv prav 
za  nagrajence. To še posebno velja za letošnji 
razpis, ko je bilo predlogov za nagrajence več, kot 
jih je po veljavnem občinskem odloku možno 
podeliti. To je pokazatelj izredne dinamike in 
vpetosti posameznikov ter društev v vsakdanjem 
življenju naše občine. Razveseljivo pa je, da to 
opazijo sokrajani, ki se na ta način zahvaljujejo 
vsem, ki s prostovoljnim in požrtvovalnim delom 
delajo za dobrobit naše lokalne skupnosti. V 
primerjavi s strukturo nagrajencev v ostalih 
občinah je sicer opaziti primanjkljaj kandidatov z 
gospodarskega področja ter študijskih dosežkov, 
vendar je takšna tudi struktura v občini z 
ekonomsko-družbenega vidika. Je pa tudi pri nas v 
razvojni fazi nekaj gospodarskih subjektov, ki 
bodo v prihodnosti zagotovo zagotavljali močnejši 
gospodarski učinek, ki je ta trenutek v slovenskem 
merilu nekje na repu. In ravno zato so vsi naši 
vidni dosežki še toliko vrednejši. Večkrat je 
namreč slišati po kuloarjih ali v medijih 
omaložujoče  izjave o nesposobnostih malih občin 
za samostojno življenje, pri čemer gre običajno za 
nestrokovne komentatorje, ki so se rodili v ne vem 
katerem nadstropju stolpnice z dvigalom, 
podzemno garažo, z internetom v steni, masažno 
kadjo v kopalnici in širokim razgledom po asfaltu. 
Na podeželju te danosti izgledajo malce drugače in 
do pridobitve vseh gornjih dobrin je dolga pot.  

 
Tudi županska funkcija se močno razlikuje med 
protokolarnim statusom v mestu ter čisto 
operativno funkcijo na podeželju. Pa se tega nič ne 
sramujem, nasprotno. Županovanje na podeželju je 
izkušnja, ki je ne pridobiš na fakulteti in ponosno 
izjavljam, da se je moj osebnostni nazor 
razumevanja medčloveškega funkcioniranja močno 
okrepil in, upam, dokončno oblikoval, kar me 
izpopolnjuje in mi daje osebno zadoščenje. 
Spoznal sem namreč, da so ljudje v osnovi dobri in 
pripravljeni na sodelovanje. Njihova 
nekooperativnost in kljubovalnost je po navadi le 
posledica negativnih življenjskih izkušenj iz 
preteklosti. Brez kooperativnosti pa premikov v 
razvoju podeželja ne more biti, kajti ljudje so tu 
preveč odvisni drug od drugega. Te soodvisnosti v 
mestu seveda ni. Sosedje se med seboj ne poznajo, 
saj drug drugemu ni potrebno podeljevati 
služnostnih pravic, njihovi občinski nagrajenci pa 
so običajno ljudje, ki so že itak plačani za svoje 
početje. Če pa so še posebej prizadevni, so za to 
nagrajeni. Upam, da nisem sam prestopil praga 
omaloževanja drugih, vendar želim poudariti 
razlike in pomen občinskih priznanj v mestu in 
podeželju ter s tem tudi v naši občini. Zato iskreno 
čestitam vsem letošnjim nagrajencem in vabim vse 
vas, spoštovane občanke in občani, da se v čim 
večjem številu udeležite slavnostne seje 
Občinskega sveta Občine Tabor, ki bo v petek, 
21.4.2006, ob 19.30 v Domu krajanov, kjer bomo 
zaploskali letošnjim občinskim nagrajencem za 
njihov prispevek k povečanju blaginje in kvalitete 
življenja našega  kraja. 
 
Zagotovo je urnik prihodnjega praznovanja zelo 
natrpan, vseeno pa ste še posebej vabljeni na ogled 
številnih prireditev ob občinskem prazniku Občine 
Tabor. Še posebej zanimiv pa bo letošnji Šentjurski 
sejem, ki tudi v primeru slabega vremena ni 
ogrožen, saj bodo loški gasilci postavili velik šotor, 
gostili pa se bomo med drugim s pečenimi kračami 
in zeljem, kar bo še posebej teknilo ob bogatem 
glasbenem repertoarju Robija Zupana in njegovih 
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glasbenih gostov. Pridimo in pokažimo pripadnost 
svojemu kraju! 
 
Vsem občankam in občanom pa ob občinskem 
prazniku iskreno čestitam v svojem imenu in v 
imenu Občinskega sveta ter želim prijetnega 

občutka sobivanja in medsebojnega razumevanja. 
Čestitke veljajo tudi ob praznovanju dneva upora 
ter praznika dela. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

Enkratni denarni prispevek 
novorojenčkom in prvošolčkom POŠ 

Tabor 
 
V preteklem letu se je veliko govorilo o 
zmanjševanju rojstev v preteklih letih in o novi 
šoli, ki bi lahko z vključitvijo šoloobveznih otrok 
iz šolskega okoliša Tabor v POŠ Tabor bila po  
normativih ena najboljših šol. Pa ni tako, saj je 
stekla s septembrom 2005 v oddelku 1. in 2. 
razreda kombinacija, ki žal ni nudila priložnosti, da 
bi izkoristili možnosti, katere smo z investicijo 
skupaj  občani pričakovali. Da je pouk stekel 
kvalitetno je občina končno določila doplačilo 
strokovne sodelavke v kombiniranem oddelku. Iz 
tega vzroka smo izhajali pri ciljih, ki smo jih želeli 
doseči pri vzpodbudi občanom pri odločitvi, da 
sprejmejo novega člana družine in odločitvi, da 
vključijo svojega otroka v izobraževalni sistem v 
domačem kraju in hkrati dajo možnost, da s krajem 
zaživijo. 
  
Občinski svet je kljub deljenim mnenjem na svoji 
27. seji dne 27. 3. 2006 potrdil, da je prav, da 
prispevek dobijo starši novorojenčkov in 
prvošolčkov POŠ Tabor. Beseda je tekla glede  
diskriminatornosti. Zakaj bi ločili prvošolčke na 
tiste, ki se vključujejo v domače okolje in tiste, ki 
imajo možnost, pa se ne vključijo in tiste, ki zaradi 
določenih ovir nimajo možnosti. Prav je, da se 
zavedamo, da je občina dolžna kriti prevozne 
stroške tudi tistim otrokom, ki ne obiskujejo šole v 
domačem kraju. Vemo, da je pri šoli največji 
strošek prevoz otrok. Vsem otrokom, ki zaradi 
psihofizičnih ovir ne morejo hoditi v redno šolo je 
dana posebna pozornost. Za te otroke plačujemo 
materialne stroške za ustanove ne glede na 
lokacijo, prevozne stroške, celo stroške bivanja v 
domu in jim pomagamo pri nakupu za njih 
prilagojenih predmetov za boljši razvoj. Vse to iz 
naslova izobraževanja in sociale. Upamo, da otroci 
in starši občutijo to posebno skrb občine do teh 
otrok. Kaj pa starši in otroci, ki želijo in vztrajajo, 
da se v kraju ne izgubi otroški vrvež in da otroci 
spoznavajo in živijo s krajem, kaj naredimo 
posebej za njih? Predvsem smo jim hvaležni. 
 
 

 
Mnenja bodo vedno različna, tako kot so različni 
vzroki, zakaj starši otroka vključijo v drugo šolo. 
Zato smo na občini vedno pripravljeni usklajevati 
različna mnenja občanov, veseli pa smo, če ta 
različna mnenja spremljajo tudi predlogi o rešitvi 
problematike. 
    Lilijana Štor Krebs 
_________________________________________ 
 

Za občino so pomembni, 
občanom poznani nagrajenci…  

 
Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Tabor 
bodo v petek, 21.4.2006, ob 19.30 uri podeljena 
priznanja, tistim, katerih rezultate so občani, 
občinski svet ali župan prepoznali kot zgledne za 
razvoj občine in vzpodbudo za nadaljnje delo. 

 
Občinski svet je na seji 27. redni seji  

sprejel sklep, da se:  
 
- na pobudo župana in po predhodnem pozitivnem 
mnenju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, podeli »PRIZNANJE OBČINE 
TABOR« g. Antonu Sitarju, stanujočem Črni Vrh 
23, 3304 Tabor, za velike zasluge pri izgradnji šole 
in vrtca ter  cestne infrastrukture. 
 
- na pobudo Lovske družine Tabor, Komisije za 
podeljevanje priznanj pri LD in po predhodnem 
pozitivnem mnenju Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, podeli 
»PRIZNANJE OBČINE TABOR« Lovski družini 
Tabor, ob 60. letnici ustanovitve ter za velike 
zasluge razvoja občine Tabor in njene 
prepoznavnosti. 

 
- na pobudo Lovske družine Tabor, Komisije za 
podeljevanje priznanj pri LD in po predhodnem 
pozitivnem mnenju Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, podeli 
»PRIZNANJE OBČINE TABOR« g. inž. Dušanu 
Husu, stanujočem Miklošičeva 11, 3000 Celje, za 
40 let članstva v LD Tabor in velike zasluge za 
razvoj gozdne infrastrukture v občini Tabor. 

 
- na pobudo Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor 
in po predhodnem pozitivnem mnenju Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podeli 
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»ZLATA PLAKETA OBČINE TABOR« g. 
Francu Kovčetu, stanujočem Tabor 12 č, 3304 
Tabor, za dolgoletno delo na kulturnem področju 
in za zasluge pri promociji občine Tabor. 

 
- na pobudo Čebelarskega društva Tabor in po 
predhodnem pozitivnem mnenju Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, podeli 
»SREBRNA PLAKETA OBČINE TABOR« g. 
Emilu Verdelju, stanujočem Loke 19, 3304 Tabor, 
za dolgoletno delovanje na področju čebelarstva in 
nesebično pomoč soobčanom. 

 
- na pobudo Društva žena in deklet Občine Tabor 
in po predhodnem pozitivnem mnenju Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podeli 
»BRONASTA PLAKETA OBČINE TABOR« ga. 
Tereziji Ribič, stanujoči Tabor 24, 3304 Tabor, za 
dolgoletno nesebično delo na področju negovanja 
tradicije etnološke kulture. 

 
Župan je odločil, da  

 
- na pobudo Pevskega društva Tabor podeli 
»PRIZNANJE ŽUPANA« g. Dragu Šmitu, 
stanujočem Tabor 39, 3304 Tabor, za dolgoletno 
aktivno petje in delo arhivarja pri Pevskem društvu 
Tabor. 

 

- na pobudo KD Ivan Cankar Tabor podeli 
»PRIZNANJE ŽUPANA« Moškemu pevskemu 
zboru KD Ivan Cankar Tabor, za dolgoletno 
negovanje pevske tradicije in bogatenje kulture v 
občini Tabor. 

 
- na pobudo PGD Kapla-Pondor podeli 
»PRIZNANJE ŽUPANA« ga. Martini 
Pustoslemšek, stanujoči Kapla 23, 3304 Tabor, za 
prizadevno delo v PGD Kapla-Pondor ter 
nesebično pripravljenost pomagati vsem pomoči 
potrebnim. 

 
- na pobudo PGD Loke podeli »PRIZNANJE 
ŽUPANA« ga. Danici Cafuta, stanujoči Loke 12, 
3304 Tabor, za dolgoletno požrtvovalno in 
prizadevno delo na gasilskem področju v PGD 
Loke. 

 
- na pobudo gospoda Marka Semprimožnika podeli 
»PRIZNANJE ŽUPANA«  kuharski ekipi PGD 
Ojstriška vas–Tabor, za vrhunske kulinarične in 
gurmanske dosežke na različnih velikih prireditvah 
v Občini Tabor. 
 
Vse občane vabimo na slavnostno sejo Občinskega 
sveta Občine Tabor ob tem slovesnem dogodku. 

      
                   Lilijana Štor Krebs 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Delitve in diskriminacija na 
račun prvošolčkov 

 
Dogajanja v zvezi z Odlokom o 

enkratnem denarnem prispevku za 
novorojence in prvošolce  

POŠ Tabor v Občini Tabor 
 

Na 27. redni seji je Občinski svet Občine Tabor na 
predlog župana sprejel Odlok o enkratnem 
denarnem prispevku za novorojence in prvošolce 
POŠ Tabor v Občini Tabor (v nadaljevanju Odlok). 
 
Na prvi pogled zelo vzpodbuden Odlok, s katerim 
občina izkazuje podporo družinam z novorojenci in 
ob vstopu otroka v šolo. Ampak enkratni denarni 
prispevek je namenjen zgolj in samo prvošolcem 
podružnične šole Tabor. To dejstvo po mojem 
mnenju in prepričanju deli bodoče prvošolce na 
naše in vaše, ali pa na prve in druge, ali pa na, kot 
v lokalnem jeziku radi rečemo, »Vranšane« in 
»Taborčane«, ….. Zakaj? 
 
Odlok v svojem 3. členu kot pogoj za dodelitev 
sredstev zahteva, poleg stalnega prebivališča v 

Občini Tabor (kar je povsem razumljivo in 
korektno), še vpis v podružnično OŠ Tabor. In tu 
vidim srčiko problema. S tem pogojem  so namreč 
za sredstva prikrajšani vsi tisti prvošolčki, ki jih 
bodo starši vpisali drugam, v drugo osnovno šolo. 
Pravica staršev namreč je, da svojega otroka 
vpišejo v katerokoli osnovno šolo. Z omenjenim 
pogojem je po mojem mnenju narejena nepravična, 
nemoralna in v mnogih pogledih vprašljiva delitev. 
Na omenjeni seji sta bila na pomisleke, ki sem jih 
podal dva izstopajoča argumenta za takšno 
odločitev: 
- takšen odlok je neka oblika vzpodbude za vpis 

v POŠ Tabor, 
- tudi pri podeljevanju različnih nagrad 

(odličnim učencem, drugače uspešnim 
učencem, če ostanemo samo pri šolstvu) 
ustvarjajo delitve in da to ni nič novega. 

 
V nadaljevanju bom navedel nekaj 
protiargumentov. 
 
Pri podeljevanju različnih nagrad učencem je v 
naprej znano, da dobijo to odlični ali kako drugače 
uspešni učenci in je to predvsem vzpodbuda tako 
za njih, kot za druge, ki se bodo še bolj trudili. 
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Tudi število učencev, ki ustrezajo pogojem 
nagrajevanja in bodo prejeli nagrado, je v naprej 
jasno določeno. Čudno bi bilo recimo, če bi bila 
nagrada za odličen uspeh, pa bi jo dobili samo 
nekateri odlični učenci. To bi bilo podobno pogoju 
o katerem govorim in bi ustvarjalo nove delitve. 
Zavedati se moramo, da imajo vsi bodoči 
prvošolčki skupno lastnost, da se prvič vpisujejo v 
šolo in Občina Tabor se je tudi v prejšnjih letih 
odločila, da bo otrokom in staršem z denarnim 
prispevkom pomagala pri tem enkratnem koraku. 
Zaradi tega ne zdrži tudi argument, da brez Odloka 
ni možno izplačevanje prispevkov. 
 
Vzpodbude za vpis v POŠ Tabor, morajo biti 
povsem drugačne. Nekaj jih ponuja že sama nova 
zgradba šole (oprema, ugodni pogoji, lokacija v 
prelepem okolju, itd.), druge pa bi morale biti 
predvsem  kakovost pouka, kompetetntnost 
učiteljev, solidarnost, prijaznost vseh udeleženih v 
šoli, sprejemljivost v okolju, vzpodbuda lokalne 
skupnosti in ustrezna promocija.  
 
Tu je potrebno omeniti, da je imel Občinski svet 
Odlok na mizi tudi v lanskem letu, vendar ga 
zaradi delitev nismo sprejeli oziroma je bil po 
razpravi umaknjen. Ampak v tistem pogojevanje 
za izplačilo denarnega prispevka s vpisom otroka v 
POŠ ni veljalo za učence s posebnimi potrebami 
(invalidi, gluhi, naglušni, slepi, slabovidni, 
invalidni, …), ki zaradi specifične oviranosti ne 
morejo biti vključeni v običajen (normalen) učni 
proces. V sprejetem odloku te izjeme ni več!!!???  
To pomeni, da tudi učenci, ki se bodo zaradi 
specifičnih potreb vpisali na osnovne šole, 
prilagojene njihovim potrebam, prispevka ne bodo 
prejeli. To pa ne govorimo več zgolj le o delitvi, 
ampak celo diskriminaciji. 
 
Da bo mera polna, Odlok predvideva podelitev 
vzpodbud na posebni prireditvi ob dnevu družine. 
In vabljeni bodo le tisti, ki bodo prejeli odločbe, 
torej tisti, ki bodo vpisani v POŠ Tabor. So starši, 
ki ne vpišejo svoje otroka v POŠ Tabor tam 
nezaželeni? Veste, spoštovane občanke in občani, 
tudi oni imajo prvošolčke in tudi oni se ubadajo s 
podobnimi tegobami in veseljem, ki pa jih ne bodo 
mogli deliti z drugimi. Ja, to so delitve. Zavedam 
se, da delitev v vsakdanjem življenju in v 
vsakdanjih odnosih med ljudmi ne moremo 
odpraviti. Nevarne pa postanejo takrat, ko se 
institucionalizirajo in ko človekove pravice, 
postanejo odvisne od proste presoje tistih, ki si 
lastijo pravico do lastne interpretacije. In prav nič 
vzpodbujajoče ni dejstvo, da najvišji organi naše 
lokalne oblasti sledijo tej strategiji ravnanja. 
 
Takšna izključevalska politika vzpostavlja razliko 
med ljudmi (v tem primeru zgolj glede odločitve  
vpisa otroka v drugo šolo zaradi interesov staršev 

ali specifičnih potreb otroka) in legitimira 
družbeno neenakost. Nadalje takšna delitvena (celo 
formalno pravno delitvena) mentaliteta lahko 
povzroča dodatno nestrpnost in spore med občani 
občine Tabor. Solidarnost, ki je pomembna 
sestavina vsake, še posebej pa tako majhne lokalne 
skupnosti, se v tem primeru ne veže več na 
zagotavljanje dostojnega življenja vsem občanom, 
temveč bolj na povezovanje v skupnem »boju« 
proti tistim, ki se odločajo drugače, kot bi nekateri 
želeli ali pričakovali. Takšnega Odloka ne morem 
razumeti kot vzpodbudo staršem za vpis otroka v 
POŠ Tabor, ampak kot pritisk, da bi njihovo 
drugačno odločitev preukvirili in to na pogojevalen 
način. 
 
Menim, da še ni nič izgubljenega. Odlok je sicer 
legalno z večino v občinskem svetu sprejet. Vendar 
se lahko to tudi spremeni. Pozivam občanke in 
občane, ki se ne strinjajo z zgoraj zapisanimi 
delitvami, da se pogovorijo s svojimi izvoljenimi 
predstavniki – svetnico, svetniki in županom ali pa 
podajo pobude na Občino Tabor za spremembo 
Odloka in njegovo ponovno obravnavo na 
Občinskem svetu. Samo od tega bo odvisno ali se 
bodo stvari spremenile, po mojem mnenju na bolje. 
Tisti, ki bodo vpisali otroke v POŠ Tabor ne 
izgubijo ničesar in mislim, da tudi ne želijo da bi 
bili oškodovani tudi »tisti drugi«. Seveda bom 
podprl takšno pobudo in z veseljem pomagal na 
kakršenkoli način.  
 
Naj samo še zapišem, da sem prvi, ki se in se bo 
zavzemal za to, da bo v novi taborski šoli vpisano 
čim več otrok, da bo pouk kvaliteten, da bo klima v 
lokalni skupnosti pozitivna. Iz lastnih izkušenj z 
delovanjem vrtca v Taboru in delom vzgojiteljic 
verjamem in zaupam, da vzgojno-izobraževalni 
programi v občini Tabor ponujajo dovolj prostora 
za zadovoljstvo, pridobivanje znanja in kompetenc 
otrok, solidarnosti in prijaznosti (kar dokazujejo 
tudi številne nagrade in uspehi preteklih in 
sedanjih učencev šole v Taboru), zato sem 
prepričan, da bo kvaliteta teh inštitucij tista, ki bo 
povabila starše k vpisu otrok in ne denarne 
stimulacije.  
 
Vendar, če Občina želi staršem z enkratnim 
denarnim prispevkom (kar je pohvale vreden 
mehanizem sodelovanja in podpore občanom) 
izkazati spoštovanje in odpreti prostor za 
sodelovanje, je odgovorna da to spoštovanje in 
prostor sodelovanja odpira vsem družinam v 
občini. Zato sem proti ustvarjanju novih delitev, ki 
skozi distanciranje in ignoriranje posameznih 
skupin ali posameznikov producirajo dvojna merila 
in dvojne kriterije. 
 
S spoštovanjem, 

Matej Demšar, občinski svetnik. 
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M a m i c e   p o z o r 
 

v soboto, 13. maja 2006, od 9. do 11. 
 ure ste vabljene na 

 
DRUŽABNO SREČANJE MAMIC. 

 
V društvenem prostoru II poleg  knjižnice Tabor 
se bomo medsebojno spoznale in malo poklepetale. 
Namen srečanja pa je tudi praktične narave, saj bo 
možno izmenjati, prodati ali posoditi oblačila, 
igrače in druge pripomočke za otroka. Torej, če 
želite spoznati še druge mamice, kaj rabite ali ne 
potrebujete več, lepo vabljene. 
Zaradi raznih nepredvidljivih situacij pa bo 
poskrbljeno tudi za ogrevan previjalni kotiček.  
Informacije na tel.št. 041 492 805. 

                                                                                                     
mamica Petra Jug 

_________________________________________ 
 

Pozdravljena pomlad! 
 
V mesecu marcu, ko smo že vsi nestrpno 
pričakovali prve trobentice in zvončke, nas je spet 
presenetil sneg. Kljub temu smo v vrtcu že začeli 
izdelovati pomladne dekoracije, saj smo bili 
mnenja, da je snega za to zimo dovolj.  
 
Zato smo se že v mesecu marcu podali na daljši 
izlet v Kaplo. Cilj je bil pri našem prijatelju Blažu, 

kjer nas je pričakala zbrana skoraj vsa njegova 
družina. Mesec marec v vrtcu poimenujemo mesec 
družine, zato smo tej temi namenili posebno 
pozornost. V vrtec smo prinašali slike, ko smo bili 
še dojenčki, brali smo knjige o družini, risali svoje 
družine, ogledali pa smo si tudi lutkovno igrico 
Hura, dojenček. Pozabili nismo niti na 8. marec, 
Dan žena  in na materinski praznik. 4. 4. 2006 smo 
v dvorani Doma krajanov Tabor pripravili srečanje 
Pozdrav pomladi. Predstavili smo se vsi otroci iz 
vrtca, k sodelovanju pa smo povabili še nekaj 
šolskih otrok, ki so igrali na različne instrumente. 
Predstavil se je tudi pevski zborček, da so pokazali, 
kaj so se na skupnih srečanjih med letom naučili. 
Srečanje smo zaključili s pesmico Huda mravljica, 
ki je odmevala po dvorani, še bolj pa so odmevali 
naši koraki, ko smo vsi zbrani, nastopajoči in 
obiskovalci skupaj zaplesali.  
 
Od 10. do 14. aprila so v vrtcu potekali dnevi 
odprtih vrat. Med 9. in 10. uro so se nam lahko 
pridružili otroci, ki vrtca še ne obiskujejo. Hkrati je 
potekal vpis novincev za novo šolsko leto. Še 
vedno vabimo vse, ki se nam še želite pridružiti v 
našem novem vrtcu v Taboru, da to storite čim 
prej. 
 

Pa lep pozdrav do prihodnjič.                     
Otroci in kolektiv vrtca

________________________________________________________________________________________________ 
 

TVD Partizan Tabor 
 

vabi 
v soboto, 22. aprila ob 14.30 na otvoritev balinišča.  

 
Za tem se bo pričel meddruštveni balinarski turnir (malo za šalo, malo zares) 

 za občinskega prvaka in občinski nogometni turnir  
ob 17. uri pa še tekma Tabor:Vransko (kadeti). 

 
Vabljeni vsi ljubitelji športa! 
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Čebelarsko društvo Tabor 
 

vabi, 
da si ogledate čebelarsko razstavo z otvoritvijo v soboto, 22. aprila, ob 18. uri  

in nadaljevanjem v nedeljo, 23. aprila 2006 v Domu krajanov  Tabor. 
 

Prav tako vas vabimo,  
da se udeležite slovesnosti ob predaji in razvitju prapora z blagoslovom, 

 ki ga bo opravil g. župnik Poldi Selčan v nedeljo, 23. aprila 2006 ob 11.15  
pred Domom krajanov v Taboru. 

 

 
 
 

Spoštovana gospoda in tlačani! 
 

Na Šentjurskem sejmu, ki se bo zgodil na nedeljo, dne 23. aprila 2006 leta 
gospodovega,  

vas vabimo na sprehod skozi  
SREDNJEVEŠKO TRŽNICO. 

 
Na tržnici vas bodo pozdravili lončar, vrvar, zeliščar, medičar, žganjetoč… 

Ne bo pa manjkalo niti tatičev in  vaških čenč -  zato, paaaazite se… 
No, a je danes kaj drugače, kot je bilo nekoč, v davnem srednjem veku. 

 Oblačila so sicer druga, vloge pa so ostale, kajne? 
 
Na ogled srednjeveške tržnice Vas torej vse vljudno vabi in z veseljem pričakuje 

Turistično društvo Tabor. 
 

 
Vabilo 

 
Zakaj  bi  v  nedeljo, 23. aprila ostali  doma 

in  zamudili  Šentjurski  sejem  zaradi  kuhanja  kosila? 
 

PGD  Loke  vas  vabi   
na  golaž,  vampe,  slastne  čevapčiče  in  kotlete  z  žara   

ali  na  srednjeveško  kosilo  pod  šotorom (pečena svinjska krača s prilogo)! 
Zraven  tekne  še  kozarček  rujnega  ali  vrček  piva  

 ter  dobra  glasba  ansambla  Robija  Zupana  z  gosti. 
 

Vse  to  bo  na  voljo  na  Šentjurskem  sejmu  pod  šotorom,  zato  vljudno  vabljeni! 
 

        Gasilci  iz  Lok 
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Ogled kulinaričnih dobrot 

 
V okviru občinskega praznika naše društvo že štirinajsto leto zapored pripravlja 
razstavo kulinaričnih dobrot, in sicer v nedeljo, 23. aprila v Domu krajanov. 

 
Razstava bo na ogled od 8. ure dalje,  razstavljene dobrote bo možno kupiti in  
prevzeti po  12. uri, kruh, drobno pecivo in ostalo, pa bo naprodaj od začetka 
razstave. 
  
Nad našimi izdelki boste zagotovo navdušeni, saj kvaliteto potrjujeta tudi dve, 
nedavno prejeti  priznanji, na festivalu potic v Občini Prebold. 

 
Prijazno vabljeni! 

Društvo žena in deklet 

 

Pevsko društvo Tabor 

vabi v petek, 28. 4. 2006, ob 20. uri na 
ISTRSKI VEČER. 

V goste smo povabili folklorno skupino 
"Sto ljudi". 

 
Plese bodo spremljali z avtentično glasbo in humorjem. 

Lepo vabljeni na prijeten večer. 

 
  

Vaška skupnost Miklavž  

vabi  na salamijado, 
 

ki bo v soboto, 13.5.2006, ob 20. uri  

na Lovski koči v Miklavžu. 

Vljudno vabljeni vsi izdelovalci domačih salam! 

 

Vaška skupnost Miklavž 
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Savinjski rogisti 

 
ob svoji 25. obletnici delovanja prirejajo 

 

JUBILEJNI KONCERT Z GOSTI, 
ki bo 20. maja 2006, ob 20. uri 

 v Domu krajanov v Taboru. 

                                                                                                 Vabljeni! 
  

 
 

 

Mešani pevski zbor Pevskega društva Tabor 

Vas vabi na letni zaključni koncert, 

ki bo v soboto, 27. 5. 2006, ob 20. uri 

v Domu krajanov v Taboru. 

Vljudno vabljeni!  

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora 

 
 
 

Veselimo se praznikov: 
praznika Občine Tabor, dneva upora proti okupatorju, praznika dela. 

 
Želimo vam veliko kulturnih, zabavnih užitkov  

in sprostitve v teh prazničnih dneh. 
Župan, Občinski svet in 

delavci Občinske uprave Občine Tabor 
 

 

  Zdaj ni čas, da bi premišljeval o tem, česar nimaš. Premišljuj, kaj lahko narediš s tem, kar imaš. (V. Goga) 
 
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 
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je, da so prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: obcina.tabor@siol.net, najkasneje do 17. v 
mesecu.


