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 informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 4/V            PRAZNIČNI                                      april 2007 

 

Praznujmo 
 
Praznovanje našega občinskega praznika 
poteka ravno v času prebujanja narave, ki je 
letošnjo zimo prebila v posebnih blagih 
razmerah, kar nekateri označujejo za slabo, 
drugi spet pravijo, da je vse to naravno in da se 
je to v preteklosti že večkrat dogajalo. 
Kakorkoli že, pesem traktorjev je zapela, 
kmečka in obhišna dela kar kličejo, da se jih 
lotimo. Običajno so prva dela namenjena 
čiščenju vsega, kar smo pozimi odlagali v kot 
in upam, da bo tudi širša čistilna akcija, ki 
sloni predvsem na društvih, uspela in da bo 
podoba našega kraja v prazničnih dneh še bolj 
slovesna. Da bi pokazali, da smo besede o 
premajhni spoštljivosti do občinske in državne 
zastave vzeli resno, bo ob letošnjem 
občinskem prazniku in vseh bodočih državnih 
praznikih z obema zastavama okrašena večina 
električnih drogov ob državni cesti iz Ojstriške 
vasi do občinske zgradbe. Prepričan sem, da 
bo temu zgledu sledila večina občanov in da 
bomo vsem obiskovalcem, ki jih v času našega 

praznovanja zagotovo ne bo malo, pokažemo, 
da smo ponosni na svoj kraj in ga negujemo. 
Svoj ponos in ljubezen do kraja pa izkažimo 
tudi tako, da se na godov dan Sv. Jurija, v 
torek, 24. aprila 2007, ob 19.30, v čim večjem 
številu udeležimo slavnostne seje Občinskega 
sveta Občine Tabor, kjer bomo na simbolni 
slavnosti seji s kulturnim programom podelili 
občinska priznanja letošnjim nagrajencem, ki 
ste jih predlagali vi, spoštovane občanke in 
občani ter predstavniki raznih društev. Ker 
bom vsem nagrajencem lahko stisnil roko in 
izrekel čestitke na sami slavnostni seji, 
izkoriščam zaključek današnjega uvodnika z 
iskrenimi čestitkami vam, spoštovane občanke 
in občani, za vse prihajajoče praznike:  
 
praznik Občine Tabor, praznik upora 
slovenskega naroda ter praznik dela. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Mesec praznovanj 
 
V marcu se zima počasi poslovi in na plano 
prikukajo prvi znanilci pomladi. Povsod okrog 
nas se prične rojevati novo življenje.  
 
To pa je tudi mesec, ko praznujejo naše mame 
in očetje. Zato smo 27. marca z učenci  v 
kulturnem domu zanje pripravili kratek 
program. Nastopili in predstavili so se učenci 
od prvega do šestega razreda, orffov krožek, 
folklorni krožek ter oba pevska zbora. 

Starše in ostale obiskovalce je pričakala 
slavnostno odeta dvorana (delo učiteljic Silve 
Rizmal, Manje Drnolšek in Hajdeje Brglez). 
Nestrpno smo pričakovali, da bomo lahko 
pokazali kaj znamo. Za dodatno tremo so 
poskrbeli trije študentje s Severne Irske, ki so 
si prišli ogledat naše delo in šolo. 
 
Potrudili smo se pokazati, da smo vedno boljši 
pevci, glasbeniki in plesalci, ki pa se še vedno  
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radi lotimo česa novega. Zato smo bili izredno  
ponosni, da smo lahko zaplesali s trakovi. 
Poskrbeli smo tudi za projekcijo fotografij in 
kratkih filmov, s katerimi smo želeli pokazati 
kako lepa je naša narava in vas spomniti, da se 
moramo skupaj potruditi, da taka tudi ostane. 
Mati Zemlja je namreč mati vseh mater, vseh 
nas. Ob tej priložnosti se učitelji zahvaljujemo 
voditeljici Mateji Bergant, ki je prijazno 
priskočila na pomoč in nas popeljala skozi 
program.  
 
Upamo, da ste se z nami preživeli prijetno 
popoldne. 

          kolektiv POŠ Tabor 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Obisk irskih študentov 
 
Zadnji četrtek v marcu je na šoli vladalo 
posebno vzdušje. Obiskali so nas namreč trije 
študentje s Severne Irske – Aron, Alastair in 
Dane, ki so teden dni preživeli na šoli 
Vransko. 

 
 
Predstavili so svojo deželo in sebe. Ker je eden 
od fantov igral kitaro, smo imeli priložnost 
slišati celo prave irske ljudske pesmi. In prav z 
glasbo smo premagali začetno tremo 
komuniciranja v tujem jeziku. Najprej smo eno 
zapeli, potem pa je počasi stekel še jezik. Nato 
smo pokazali, kako pri nas izgleda ura 
angleščine, ob koncu pa so imeli učenci 
priložnost slišati angleško pravljico.                 

 
Obisk je bil tako za učence kot irske goste 
nepozabno doživetje, saj so si ogledali Tabor, 
po katerem nas je kot domačinka vodila gospa 
Manja Drnolšek. Ogled smo pričeli na kmetiji 
gospoda Robija Blatnika z ogledom ovac, ki 

jih je Alastair že močno pogrešal. Pot smo 
nadaljevali do farme z jeleni, saj je na 
Severnem Irskem žal večina gozdnih živali 
iztrebljenih. Zato so se posebej veselili ogleda 
Lovske koče. Sprejel nas je lovec Franc 
Kovče, ki je razkazal obnovljene prostore. Ob 
koncu nas je gostil še gospod Jani Mak. Tu 
smo si ogledali čebelnjak, vinsko klet in na 
željo fantov še hleve. V hiši nas je po zaslugi 
župana gospoda Vilka Jazbinška čakal bogat 
domač narezek in čudovito domače pecivo 
hišne gospodarice. Ob odhodu smo že tako 
presenečenim gostom podarili še lična darila, 
ki jih je zanje pripravila občina Tabor.  

 
 
Uspešnost obiska dokazuje povezava, ki smo 
jo zaenkrat vzpostavili učitelji in študentje. Z 
naslednjim šolskim letom pa načrtujemo 
povezavo še med učenci.   

       
Mateja Todorovski 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Alkohol, ne hvala! 
 
Očitni znaki opitosti od alkohola so splošno 
prepoznavni znaki, ki se izražajo, bodisi v 
splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu 
govorjenja in motnjah ravnotežja, ki jih 
prepozna tudi nestrokovnjak. 
 
Policija obravnava največ primerov kršitve 
javnega reda in miru, kjer so kršitelji pod 
vplivom alkohola, saj oseba, ki je pod vplivom 
alkohola ne more obvladovati samega sebe, 
oziroma ne more pravilno razmišljati in 
sprejemati pravih odločitev. Zaradi tega pride 
pogosto do pretepov v družbi in tudi v družini, 
posledice pa so psihične težave vseh ostalih 
udeležencev, telesne poškodbe in na koncu 
tudi finančne-povzročena škoda in izročena 
globa s strani policije in odločba Sodišča. 
Zaradi preprečevanja škodljivih posledic rabe 
alkohola in zadrževanja mladih v gostinskih 
lokalih v poznih jutranjih urah v gostinskem 
lokalu, je bil sprejet Zakon o omejevanju 
porabe alkohola in med ostalimi tudi zakon o 
varstvu javnega reda in miru. 
 
Naštejmo nekaj prepovedi, ki jih določa Zakon 
o omejevanju alkohola: 
- prepoved prodaje in ponudbe 
alkoholnih pijač oseba mlajšim od 18 let, 
- prepoved prodaje alkoholnih pijač med 
21. in 7. uro naslednjega dne, razen v 
gostinskih obratih, 
- prepoved prodaje alkoholnih pijač v 
gostinskih obratih od začetka dnevnega 
obratovalnega časa do 10. ure dopoldan. 
 
In še pomembna določba iz Zakona o javnem 
redu in miru: 
osebam mlajšim od 16 let, je med 24. in 5. uro 
zjutraj prepovedan vstop in zadrževanje brez 
spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov v 
gostinskih obratih ali na prireditvah, kjer se 
toči alkoholne pijače. 
 
Zatorej zmanjšamo uporabo alkohola, saj 
alkohol poleg drugih posledic, ki jih pušča, 
škoduje tudi zdravju. 

Roman Ocvirk, 
                                                                   VPO 

 

Zahvala in povabilo 
 
Vsem občanom in občankam čestitamo ob 
prazniku Občine Tabor  in se vam lepo 
zahvaljujemo, ker ste nas sprejeli in nam 
zaupate. 
S sloganom »zvestoba se nagrajuje« 
uresničujemo svoje cilje in se trudimo po 
svojih najboljših močeh zadovoljiti svoje 
kupce in jih razvajati z izdelki lastne 
proizvodnje. 
Da uresničujemo svoje cilje naprej, bi vam 
radi dokazali tudi z otvoritvijo novega 
trgovskega centra na Vranskem, ki bo konec 
aprila. na ta dan bi se radi skupaj z vami in 
raznimi ansambli, ob številnih degustacijah, 
zopet poveselili. 
 
Zvestoba se nagrajuje. 
Zato: ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, 
pridi v slaščičarne in trgovine Brglez takoj 
zdaj! 
 

Kolektiv Brglez 
_________________________________________ 

 
Opis prireditve  

Dirka starodobnih motociklov 
za DP Slovenije – Tabor 2007 

 
 

KLUB LJUBITELJEV STARIH VOZIL 
MIRENSKE DOLINE – HRAST TRŽIŠČE 
namerava 21. aprila 2007 organizirati hitrostno 
dirko starodobnih motociklov, katera šteje tudi 
za državno prvenstvo Slovenije. Tekmovanje 
bi potekalo na republiški cesti RC 732/8259 
Kapla –Ojstriška vas – Tabor od km 0,000 do 
km 1,645. Cesta, po kateri bi potekala dirka, bi 
bila zaprta od 9. do 16. ure, med treningom in 
dirko pa bi jo začasno odprli (predvidoma med 
11. in 12.30, odvisno od poteka prireditve). 
Organizator bo poskrbel za urejen obvoz.  

 
Naj predstavimo državno prvenstvo 
starodobnih motociklov 
Državno prvenstvo starodobnih motociklov je 
sestavljeno iz krožnih in gorskih dirk, v letu 
2007 pa je do sedaj prijavljenih 5 gorskih dirk, 
prvenstvo pa se bo pričelo prav z dirko v 
Taboru. Praviloma na posamezni dirki nastopi 
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od 60 do 80 voznikov, ki so razdeljeni v 4 
tekmovalne kategorije, vsaka pa ima še pod 
razrede: 
- kategorija predvojnih motociklov do leta 
1945: 

• razred do 350 ccm, 
• razred nad 350 ccm, 

- kategorija motociklov izdelanih do leta 1964: 
• do 60 ccm, 
• do 175 ccm, 
• do 250 ccm, 
• do 500 ccm, 

- kategorija motociklov izdelanih do leta 1974: 
• do 50 ccm, 
• do 175 ccm, 
• do 250 ccm, 
• do 500 ccm, 
• do 750 ccm, 

- kategorija prikoličarjev izdelanih do leta 
1964: 

• razred s premerom koles do 15 col, 
• razred s premerom koles nad 15 col. 

 
Vsaka dirka je sestavljena iz enega treninga ter 
ene ali dveh tekmovalnih voženj, na podlagi 
slednjih se dobi končne rezultate. Glede na 
termin dirke Tabor 2007, bo izpeljan en 
trening in ena tekmovalna vožnja. Ker gre za 
motocikle starejše izdelave verjetno ni 
potrebno poudarjati, da se ne bodo dosegale 
velike hitrosti. Nenazadnje so tudi vozniki 
večinoma starejši.  
 
Potek dirke Tabor 2007 
Vozniki bodo v Tabor prišli v jutranjih 
sobotnih urah 21. aprila in na prostoru okoli 

obiralnice hmelja v Kapli najprej opravili 
formalnosti za dirko (pregled dokumentov, 
tehnični pregled), ki bodo potekali od 7. do 9. 
ure. Na istem mestu so predvideni tudi 
»boksi«, mesta, kjer bodo tekmovalci parkirali 
svoja vozila in pripravljali motorna kolesa za 
dirko. Ob predvidoma 9.30 se bo pričel 
trening, na katerem bodo vozniki spoznali 
progo. Trening vožnja bo trajala predvidoma 
do 11. ure. Sledil bo dvourni premor, ob 13. 
uri pa se bo pričela tekmovalna vožnja, ki bo 
trajala predvidoma do 15. ure. Uradna 
razglasitev rezultatov in podelitev pokalov 
najuspešnejšim voznikom bo potekala ob 17. 
uri v prireditvenem šotoru ob OŠ Tabor. Po 
končani uradni razglasitvi rezultatov bo sledila 
zabava z živo glasbo, ki bo predvidoma trajala 
do 1. ure zjutraj 22. 4. 2007.  
 
Organizator se bo maksimalno potrudil za 
varno izvedbo dirke, k čemur bodo pripomogli 
šolani športni funkcionarji iz AMD Domžale 
in redarji iz vrst PGD Ojstriška vas-Tabor.  
 
Hkrati bi še izkoristil priložnost in Vas 
povabil, da si prireditev tudi sami ogledate.   
 
Športni pozdrav! 
 

Matjaž Lesjak,  
vodja prireditve 

Klub ljubiteljev starih vozil 
Mirenske doline – Hrast Tržišče                            

                                     

____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Velikonočni pohod 
 
Današnji ritem življenja nam ne dopušča 
veliko prostega časa, ki bi ga lahko porabili za 
gibanje na svežem zraku. Po praznikih, ki so 
za nami, pa je gibanje celo zelo 
priporočljivo… 
 
Po obilnem nedeljskem »žegnu« je bilo na 
velikonočni ponedeljek prav prijetno na 
pohodu na Reško planino.  Pred Kmetijsko 
zadrugo v Taboru se nas je  ob devetih zjutraj 
zbralo kar 73. Pot nas je vodila mimo 
pokopališča, mimo Ribarjeve, Štajnarjeve, 

Kališkove in Kisovarjove domačije, kjer nas je 
čakal daljši postanek. Gospodar, gospod 
Matko, nas je gostoljubno sprejel. Od tod do 
Marija Reke pa ni več daleč. Vso pot nas je 
spremljalo pomladansko sonce, ki nam je 
polepšalo že tako prijeten dan. Med potjo se 
nam je pridružilo še veliko pohodnikov in 
pohodnic, tako da so nas skupaj pred 
planinskim domom našteli kar 120! Toliko nas 
resnično ni bilo še nikoli.  
 
Torej, planinke in planinci, pohodniki, 
rekreativci, vandrovci, sprehajalci! Veseli 
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smo, da ste se pohoda udeležili v tako velikem 
številu. Vsi skupaj smo bili dobre volje in smo  
 

z veliko žlico zajemali, kar nam je prekrasen 
dan ponujal. 
 

Planinsko društvo Tabor 

 

 

KD IVAN CANKAR TABOR, LIKOVNA SEKCIJA  MAVRICA IN 
ČLANI LIKOVNE SEKCIJE KD POLZELA 

  
v  a  b  i  j  o 

 

  na ogled likovnih del, ki bo v sejni sobi Občine Tabor od torka, 
17. aprila 2007, od 10. ure dalje, 

pa do srede, 25. aprila 2007 (v času uradnih ur občine). 
 

V času ostalih prireditev, ki bodo ob praznovanju občinskega praznika, 
pa bo možen ogled uro pred in uro po vsaki prireditvi. 

 

Vljudno vabljeni! 
                                                  
 

 
 

DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO 
IN TELESNO VZGOJO PARTIZAN TABOR 

 

organizira 
 

v okviru prireditev ob občinskem prazniku v Taboru naslednje prireditve: 
 

- petek, 20. april 2007, ob 16. uri: turnir v malem nogometu za otroke, 
- petek, 20. april 2007, ob 17. uri: turnir v odbojki (mešane ekipe), 
- petek, 20. april 2007, ob 17. uri: turnir v balinanju, 
- sobota, 21. april 2007, ob 15 uri: vaški turnir v malem nogometu. 

 
Vse prireditve se bodo odvijale na igriščih v Taboru pri Domu krajanov. 
 
Vsa taborska društva ste vljudno vabljena, da s svojimi člani pripravite ekipe in se udeležite naših 
prireditev v čim večjem številu. 
 

V upanju na zanesljivo udeležbo vas športno pozdravljamo. 
 

Dušan Uranjek, 
Športno društvo Tabor 
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NOVOSTI ZA SADITVE BALKONSKEGA CVETJA 
 
Vse, ki vas zanima kaj in kako nasaditi cvetje za poletje, vas 
vabim, da se udeležite predavanja v petek, 20. aprila 2007, ob 
20. uri v sejni sobi občine Tabor. 
 

Predava: Alen Kovačič, 051 234 575 
 
 
 

 
 

LOVSKA DRUŽINA TABOR 
 

prireja 
 

1. JURIJEVO TEKMO V STRELJANJU NA GLINASTE GOLOBE. 
 

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 21. aprila 2007,  
s pričetkom ob 9. uri na lovski koči LD Tabor. 

 
Streljanje bo potekalo v dveh delih, ekipno in nagradno. Pri ekipnem delu se strelja na 20 glinastih 
golobov, tekmujejo 3+1 strelci iste lovske družine, trije najboljši rezultati se seštejejo v končni 
rezultat. Dosežek pri ekipnem delu, se ne šteje v nagradni del tekmovanja. Pri nagradnem delu se 
strelja na 20 glinastih golobov, število prijav je neomejeno.  

 

PRIJAVE DO 15. URE 
Nagrade:  
- prve tri ekipe prejmejo pokal v trajno last, 
- v nagradnem delu pa prvih 15 tekmovalcev prejme bogate praktične nagrade.  

 
Prijavnina znaša 8 € za strelca.  
Trening bo v petek 20.04.2007 od 15.00 do 18.00 ure.  
Dostop do koče bo označen z znaki PULL. 
Dodatne informacije na tel.št. 031/344-069, Grega.  

                                    Vabljeni! 
 

 
 

DRAMSKA SKUPINA 
KULTURNEGA DRUŠTVA SLOVENEC IZ BORŠTA 

 

nam bo predstavila  
 

komedijo PODNAJEMNIK 
(režija: Boža Hervatič in Alex Corbatto) 

 

v soboto, 21. aprila 2007, ob 19.30, v Domu krajanov. 
 

Vsi vljudno vabljeni! 
 

Pevsko društvo Tabor 
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Vabilo 

 
Zakaj  bi  v  nedeljo, 22. aprila ostali  doma 

in  zamudili  Šentjurski  sejem  zaradi  kuhanja  kosila? 
 

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

 

Zraven  tekne  še  kozarček  rujnega  ali  vrček  piva,  
  dobra  glasba  ansambla  Zaka' pa ne z gosti in bogat srečelov. 

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

                                                     Gasilci  iz  Lok 
 

 
 

OGLED KULINARIČNIH DOBROT 
 

V okviru občinskega praznika naše društvo že petnajsto leto zapored pripravlja 
razstavo kulinaričnih dobrot,  

in sicer v nedeljo, 22. 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. 

 
Prijazno vabljeni! 

 
 

                                           
 
 

Društvo žena in deklet 
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
 

vabi  
1. maja 2007 

  
NA POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO. 

 
Odhod ob 9. uri izpred KZ Tabor. 

 
Vabljeni! 

 

                    PEVSKO DRUŠTVO TABOR 
vabi 

 

na ZAKLJUČNI KONCERT z gosti, 
 

ki bo v soboto 26. maja 2007, ob 20. uri 
v Domu krajanov Tabor. 

 

Pridružite se nam! 
 
 

 
Spoštovane občanke in občani Občine Tabor, 

 

ob prazniku Občine Tabor,  
dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela 

vam želimo veliko kulturnih in zabavnih užitkov  
ter sprostitve v prazničnih dneh! 

              
Župan, Občinski svet  

in Občinska uprava Občine Tabor 
 

 

 Kadar se pojavi veselje, mu moramo odpreti vrata in okna, ker nikoli ne pride ob nepravem       
času. (Schopenhauer) 

 
  
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.


