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Voda, vir življenja in uničevalka premoženja

V zadnjih številkah našega občinskega glasila smo
veliko govorili o problematiki, ki tare predvsem
naše prebivalce v hribovitem delu občine. V
ničemer ne trdim, da zoprne zimske razmere in
obupno pomladansko stanje večine makadamskih
cest niso tegobe, ki načenjajo živce in podvozje
avtomobilov. Zagotovo pa je ni bolj zoprne zadeve
od tiste, da vam v hišo priteče voda, če že izločimo
uničevalno moč ognja. Govoril bom torej o
poplavah, na katere smo že kar malce pozabili,
njene posledice pa nam grenijo življenje še
dandanes. Vnaprej se seveda opravičujem, ker
nisem nikakršen strokovnjak za te zadeve, pa tudi
med potencialnimi poplavljenci nisem in se ne
morem naslanjati na izkušnje. Imam pa zoprno
vlogo, da sem po funkciji župana objektivno
odgovoren za protipoplavno varnost v občini.
Morda kdo poreče, da je v tem času mnogo
aktualnejše problematike, saj že nekaj časa ni bilo
problemov z vodo in ne kličimo hudiča, ki že tako
prehitro sam pride. Pa ravno za to gre. Že večkot
desetletje je poteklo od zadnjih povodnih katastrof
in moramo se vprašati, kaj se je v tem času
spremenilo, da se ne bi moglo ponoviti? V naši
občini je bilo na novo postavljenih kar nekaj
mostov in tudi manjših korekcij v nekaterih
vodotokih. Pomeni, da so bile odpravljene
posledice rušilnega vodnega toka, niso pa bili
odpravljeni vzroki, da je prišlo do tako visokega
vodostaja nekaterih vodotokov. Med vzroke ne
moremo šteti pojav, da se »utrga oblak«, temveč
dejstvo, da voda prehitro teče v dolino in da struge
ne uspejo požirati takšne količine v kratkem času.
Starejša populacija naših prebivalcev še dobro
pomni številne objekte na naših vodotokih, ki so
umirjali vodni tok (številne žage, vodne
pregrade,…) in enakomerneje popolnili celotno
strugo. Nerazumne rušitve teh objektov ter
nemarno gospodarjenje in neurejenost vodotokov
so zagotovo poglavitni vzroki za naše težave v
preteklosti. Osebno mislim, da je prišlo konec

devetdesetih let do velike napake v razumevanju
poplavne ogroženosti, ko je namesto odprave
vzrokov prišlo do odločitve, da se področje, ki je
bilo poplavljeno, preprosto določi za poplavno
območje. Žal je tako določeno območje najbolj
gosto poseljeno – Ojstriška vas in razvoj takega
področja je v trenutku blokiran. Temu se preprosto
reče katastrofalno prostorsko planiranje. In ravno
te odločitve so bile vnešene v zadnje prostorske
plane meseca oktobra v letu 2002 in potrjene na
vseh ravneh odločanja (javna razgrnitev, odloki
občinskega sveta, uradni list). Prepričan sem, da je
bila največja napaka (hote ali nehote) narejena
ravno pri netransparentni in neaktivni javni
razpravi, ko prebivalci prizadetega področja
verjetno niso bili dovolj seznanjeni z usodnimi
rešitvami in niso aktivneje sodelovali.
Problematike so se zavedli šele, ko so potrebovali
kakšno gradbeno dovoljenje in so ugotovili, da je
zaradi poplavnega statusa zadeva blokirana. Tu ne
gre samo za probleme samih prebivalcev Ojstriške
vasi, saj tudi občina na določeni lokaciji ne more
opravljati nikakršnih posegov (npr. kanalizacija),
saj gradbena dovoljenja izdaja država, seveda na
osnovi pogojev, ki pa jih določi občina. Torej smo
si pravzaprav sami zadrgnili vrv okrog vratu. Kako
zdaj to rešiti? Gre samo po istem postopku kot je
nastalo, le da nekoliko težje, saj je potrebno sedaj
dokazovati, da to področje ni poplavno, če se
izvedejo določeni protipoplavni ukrepi. In pri teh
ukrepih smo sedaj, saj smo pričeli z javno razpravo
o predlogu rešitev, ki je bil predstavljen občanom s
celotnega vplivnega območja vodotokov Ojstrice
in Konjščice v začetku meseca maja. Pri tej
predstavitvi je bil s strani občanov bolj mlačen
odziv, je pa bilo kasneje bolj vroče v moji pisarni.
Zadevo si lahko razlagam na dva načina. Ali je bila
javna predstavitev preveč nepregledna in
nerazumevajoča ali pa se ljudje lažje pogovarjajo
med štirimi stenami kot na soočenju različnih
mnenj na javni razpravi. Vsekakor sem ugotovil,
da je zadeva dovolj vroča za nadaljevanje razprav
o primernosti predlaganih strokovnih rešitev in
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bomo v začetku meseca junija ponovno pripravili
predstavitev projekta za širšo javnost. Šele z
načelnim konsenzom med stroko in javnostjo, da
so predlagane rešitve najboljše, se bo oblikoval
končni projekt. Seveda to še ne pomeni, da je
potem tegoba mimo, saj bo potrebno zagotoviti
ustrezne finančne vire za realizacijo. Žal je torej za
nekatere nedorečene in preuranjene odločitve
sanacijski postopek lahko zelo težaven in
dolgotrajen. Tega pa si lahko poenostavimo ali
zakompliciramo zopet sami, kar pa bo precej
odvisno tudi od vas, spoštovane občanke in občani.

Pa ni vse tako črno kot izgleda. Naša mlada država
je stara že 15 let in ob različnih priložnostih
praznovanja dneva državnosti si ponosno
priznajmo, da jo imamo radi in da se ponašamo z
njo. Pa na zastave ne pozabimo. Ob tem prazniku
izrekam iskrene čestitke vsem občankam in
občanom naše občine ter državljankam in
državljanom Republike Slovenije.

Vilko Jazbinšek, župan

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Sprejem novorojenčkov in bodočih
prvošolčkov POŠTabor
na svetovni dan družine

Ob svetovnem dnevu družine je župan Vilko
Jazbinšek v sodelovanju POŠ in vrtca Tabor
pripravil tradicionalni sprejem za novorojenčke in
otroke, ki bodo jeseni stopili v prvi razred
podružnične osnovne šole Tabor. Zakaj ravno ob
svetovnem dnevu družine?

Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da
pomeni beseda družina zakonski par z otroki ali
brez njih.

Novorojenčki in prvošolčki, foto T.K.

Ko praznujemo svetovni dan družine, najprej
pomislimo na otroke, saj kljub temu, da družino
lahko predstavljata le zakonca, so otroci tisti vezni
člen, ki bogati družino. Zato Občina Tabor ob
dnevu družine z enkratnim prispevkom za
novorojenčke želi poudariti, kako pomembno je
vsako rojstvo za samo družino in tudi za občino.
Tako, kot je za družino pomembno, da živijo starši
in otroci skupaj, tako je tudi za občino pomembno,
da družina živi z občino, iz tega izhaja odločitev
občine, da finančno podpre starše, katerih otroci se

bodo v izobraževalni proces vključili v Občini
Tabor. V letošnjem letu je ta vzpodbuda bila
podeljena staršem 12 novorojenčkov in staršem 12
prvošolčkov POŠTabor. Številke so vzpodbudne
in želimo si, da bi naraščal, tako trend rojstev, kot
želja staršev, da se njihov otrok izobražuje v
domačem kraju.

Lilijana Štor Krebs
_____________________________________________

Vidni uspehi izven šolskih dejavnosti

Približuje se zaključek šolskega leta in učenci in
dijaki po osnovnih in srednjih šolah se trudijo, da
bi bil njihov uspeh kar najboljši. Veliko je takih, ki
imajo v spričevalu lepe ocene in so nanje lahko
ponosni.

Tudi Občina Tabor se zaveda, da je za izkazan trud
potrebno učence in dijake nagraditi in jim seveda
izkazati posebno pozornost. Občina bo od šol v
Savinjski regiji zaprosila za seznam prizadevnih in
odličnih učencev tega šolskega leta.

Vemo pa, da se uspehi porajajo tudi izven šolskih
zidov in izven Savinjske regije. Prosimo starše,
mentorje, strice, tete in prijatelje, da najkasneje
do 15. junija 2006 sporočijo imena učencev in
dijakov, ki obiskujejo šole izven Savinjske
regije in so dosegli vidnejše uspehe in ki bi jih
bilo vredno pohvaliti za njihovo uspešnost.

Tatjana Kovče
_________________________________________

Zbirni center Vransko – Tabor
in ostali problemi z odpadki

Na občino dobimo precej telefonskih klicev ali
bomo organizirali odvoz večjih kosovnih
odpadkov s kontejnerji.
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Radi bi vas ponovno spomnili in to smo že večkrat
objavili, da je za kosovne odpadke namenjen zbirni
center Vransko - Tabor z lokacijo ob avtocesti v
Čepljah. Zaradi te možnosti odpade zelo drag
kontejnerski odvoz, vaša naloga je samo ta, da
odvečne kosovne odpadke pripeljete v center.

Center je odprt vsako soboto v letu od 8. do 12. ure
in je opremljen z zabojniki za različne vrste
odpadkov.

Zadnje čase nas zelo vznemirja odlaganje
odpadkov poleg kontejnerjev, ki so namenjeni
ločenemu zbiranju papirja, plastike in steklenic, ob
glavni vpadnici v Tabor, t.j. pri obiralnem stroju
Pustoslemškovih v Kapli.

Poleg tega, da nam skoraj vsakodnevno čiščenje
okolice povzroča stroške, je važen tudi vtis, ki ga
dobi morebitni obiskovalec – ta pa je: ta občina se
valja v odpadkih. Lahko si mislite, da tega nereda
niso veseli niti lastniki prostora, ki so nam ga
brezplačno odstopili.

Vsekakor bo na tem področju potrebno še marsikaj
storiti, tiste pa, ki puščajo odpadke poleg posode
pa prosimo, da se poslužujejo drugih možnosti. Te
možnosti so: najprej, EKO otokov v Ojstriški vasi,
Lokah in Miklavžu, domača posoda, ki je po
odloku obvezna za vsako družino ali pa odvoz v
zbirni center. Pri tem ne mislimo, da je odlaganje v
posode t.i. EKO otokov prepovedano, prav
nasprotno – vendar v posode, ne pa poleg njih.

Vid Poznič

Odvoz starih avtomobilov - tudi letos
smo bili uspešni

V skrbi za čim lepše okolje smo tudi letos
organizirali akcijo brezplačnega odvoza starih
bremen. Na razgradnjo k pooblaščenemu
koncesionarju je bilo odpeljanih cca 30 starih
avtomobilov, ki nam večne kvarijo izgleda in ne
onesnažujejo okolja. Glede na stanje pred nekaj leti
lahko ugotovimo, da število odpeljanih
avtomobilov upada in da se okoljska zavest
vendarle izboljšuje. Res je, da še vedno ni idealno,
je pa veliko boljše kot pred leti.

Vid Poznič
_________________________________________

Plačilo zimske službe

Vse izvajalce zimske službe obveščamo, da bo
razlika med akontacijo in končnim obračunom
plačana v mesecu juniju, kot je navedeno v
pogodbi. Do takrat pa najlepša hvala za korektno
opravljeno delo z željo po nadaljnjem sodelovanju.

Vid Poznič
_________________________________________

Obvestilo

Vse občanke in občane obveščamo, da bo od 1.
junija Krajevni urad v Taboru, ki deluje v
občinskih prostorih, odprt ob četrtkih od 8. do 12.
in od 13. do 15. ure in ne ob petkih, kot smo bili
vajeni.

Tatjana Kovče

_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Rekreacija na zunanjih igriščih
Obveščamo vse občane in občanke, da bo rekreacija na
zunanjih igriščih potekala po naslednjem urniku:

PONEDELJEK
17.00 - 18.30: nogomet – mlajši

TOREK
19.30 - 21.00: nogomet

SREDA
18.00 - 20.00: hokej
18.00 - 20.00: ženski pohodi

ČETRTEK
17.00 – 18.30: nogomet – mlajši

PETEK
19.30 - 21.00: nogomet
18.00 - 21.00: balinanje

SOBOTA
18.00 - 20.00: hokej
18.00 - 21.00: balinanje

To so zaenkrat dogovorjeni termini, lahko pa se (z
velikim veseljem) po dogovoru zainteresirane
skupine organizira še kakšen dodatni termin.

Jernej Gregl
_____________________________________________

Spoštovani krajanke in krajani!

Pomlad je končno z vso svojo bohotnostjo
vkorakala v naše domove. Na vsakem vogalu so
vidni sledovi pridnih rok, ki urejajo okolico in tako
skrbijo za lepši izgled našega kraja.
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Če se vam je pripetilo, da zaradi kakršnih koli
razlogov ne zmorete urediti vaše okolice, nas
pokličite. Člani Turističnega društva vam bomo z
veseljem svetovali in tudi pomagali pri urejanju.

Istočasno vas vabimo, da nas obiščete v novih
društvenih prostorih, ki se nahajajo v Domu
krajanov (v prostorih stare pošte). Tam so naprodaj

različni artikli, ki nosijo logotip društva: majice,
kape, dežniki, spominki itd. Pred prihajajočim
državnim praznikom 25. junijem, pa si boste lahko
končno nabavili tudi zastave (slovenske in
evropske). Informacija na tel.št. 051 365 079, Lea,
predsednica društva.

Turistično društvo Tabor

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Pestro dogajanje v šoli

Mesec april je bil na Podružnični šoli Tabor
izjemno pester. Učenci orffovega krožka in tisti, ki
se pridno učijo ljudskih plesov pri folklornem
krožku, so 7. aprila popestrili otvoritev likovne
razstave v Celju. V galeriji Zavoda za zdravstveno
varstvo Celje je Lions klub Celje Mozaik zaključil
mednarodni likovni natečaj, na katerem so
sodelovali tudi učenci naše šole, pod mentorstvom
likovnega pedagoga Vlada Korošca. Razstavili so
vsa prispela dela šol savinjske in celjske regije.
Nekatera dela so bila ob novem letu izdana kot set
novoletnih voščilnic, katerega je krasilo tudi
likovno delo naše učenke Mije Pustoslemšek.

V sredo, 19. aprila, pa je bila naša šola gostiteljica
državnega tekmovanja iz Vesele šole. Prišlo je 27
tekmovalcev iz petnajstih okoliških šol, ki so na II.
stopnji dosegli dovolj točk za uvrstitev na državno
tekmovanje. Učencem in njihovim mentorjem smo
pripravili kratek kulturni program, po tekmovanju
pa manjšo pogostitev. Čeprav smo majhna
podružnica, smo imeli kar dva učenca, ki sta se
potegovala za naslov veselošolskega državnega
prvaka. Ali je Maruši Leskovšek in Primožu
Vraniču uspelo, pa vas obvestimo prihodnjič.
Vsekakor se lahko pohvalimo, da smo bili prva
podružnična šola v tej regiji, ki je prevzela
organizacijo takega tekmovanja.

Mateja Todorovski

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Likovna sekcija Mavrica

Likovna sekcija pri KUD IC Tabor, je v okviru
občinskega praznika pripravila razstavo. Želeli
smo prikazati » Kraj v svoji podobi«, pa nam v
celoti ni uspelo. Morda tudi zato, ker je bilo
premalo časa od idejne zasnove do praznika. Torej
nam bo to v bodoče cilj, da se konkretno
posvetimo temu; sicer pa ima leto svoje čare v
vsakem obdobju posebej. Člani društva smo se
glede na pestrost različnih ustvarjalnih pristopov,
potrudili pokazati nova dela in tako so lahko
obiskovalci opazovali razvoj in trud vsakega
posameznika.

Vesela sem, ker so se mlajše ustvarjalke, ki se še
izobražujejo na tem področju, aktivno vključile in
pokazale svoja dela. Razstava je bila paša za oči in
kot pravi Petra Jug, če si ne želite samo opazovati,
ste vabljeni, da se nam pridružite, mlajši pa se
pripravite; med počitnicami bomo imeli
ustvarjalno delavnico o čemer pa boste še posebej
obveščeni.

Julijana Juhart

Čebelarske dejavnosti

Občinski praznik je za nami in veseli smo, da ste
se tako številčno udeležili Čebelarske razstave,
poskusili naše dobrote in si ogledali izdelke naših
osnovnošolcev, ki so nam z veseljem priskočili na
pomoč. Svečano predajo in razvitje prapora so
opravili predsednik ČD Tabor Mile Gržina, župan
občine Tabor Vilko Jazbinšek in podpredsednik
ČZS Marko Purnat. Blagoslovil ga je domači
župnik Poldi Selčan. Novi praporščak je tako
postal Darko Nemivšek.

Moramo pa pripisati, da se je predavanja o čebeljih
proizvodih v zdravi prehrani mag. Malči
Božnarjeve udeležilo zelo malo slušateljev. Ob
koncu zahvala praporščakom sosednjih društev,
rogistom in povezovalcu programa Marku
Semprimožniku ter vsem, ki ste nam pomagali.
Upamo, da nismo koga užalili saj vemo, da so
besede kot čebele, ki pikajo ali prinašajo med.

Mile Gržina
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1. balinarski turnir

V soboto 22. aprila 2006 z začetkom ob 15. uri se
je na balinišču odvijal 1. tradicionalni balinarski
turnir za prehodni pokal Občine Tabor. Pred
turnirjem je bila uradna otvoritev balinišča z
govorom župana in predsednika društva TVD
Partizan. Organizacijsko je turnir vodil član
društva Miha Bergant in občinski sodnik iz Žalca
g. Stane.

Finale:
za 3. mesto Turisti – Kapla
za 1. mesto TVD Partizan – Mustang

Končni vrstni red:
1. mesto: TVD PARTIZAN
2. mesto: MUSTANG
3. mesto: TURISTI
4. mesto: KAPLA
5. mesto: UPOKOJENCI
6. mesto: MIKLAVŽ
7. mesto: MLADINA
8. mesto: PLANINCI

Mitja Zupan
_____________________________________

Vaški nogometni turnir

V soboto, 22. aprila 2006 se je na nogometnem
igrišču odvijal tradicionalni vaški turnir v
nogometu. K sodelovanju so bile povabljene ekipe,
ki vsako leto sodelujejo na tem turnirju. Letos se
nista odzvali ekipi Loke in Tabor spodnji, tako da
je bil turnir okrnjen. Sistem tekmovanja je bil liga
sistem (vsak z vsakim).

Končni vrstni red:
1. mesto: PONDOR
2. mesto: OJSTRIŠKA VAS
3. mesto: TABOR ZGORNJI
4. mesto: KAPLA

Najboljši strelci:
Alen Jelen (PONDOR)
Rok Habjan (TABOR ZG.)
Miha Miklavc (KAPLA)
Žiga Baloh (OJSTRIŠKA VAS)
Matic Natek (OJSTRIŠKA VAS)
Jernej Gregl (TABOR ZG.)
Tomi Bergant (KAPLA)

Mitja Zupan
_________________________________________

Svečanost ob otvoritvi prenovljene
lovske koče v Taboru

Lovska Družina Tabor praznuje letos 60. obletnico
svojega delovanja. Ob tem visokem jubileju smo
lovci LD Tabor še posebej ponosni na našo
prenovljeno in povečano lovsko kočo, ki je bila z

delom pridnih rok številnih lovcev in krajanov
postavljena že davnega leta 1958. S slovesno
prireditvijo smo kočo otvorili 26. aprila 2006. Na
slovesnosti je zbranim gostom, med katerimi so
bili številni donatorji, najprej spregovoril
predsednik LD Tabor Vinko Goropevšek, o poteku
del pa predsednik gradbenega odbora Ferdinand
Haler. Z besedami pohvale in zahvale sta lovcem
spregovorila še župan občine Tabor Vilko
Jazbinšek in predstavnik Savinjsko-kozjanske
zveze lovskih družin Zdravko Mastnak. Slovesnost
je potekala ob spremljavi ubranih glasov Moškega
pevskega zbora KUD Ivan Cankar iz Tabora ter
igranjem naših Savinjskih rogistov. Otvoritveni
trak so prerezali Milko Ocepek st., ki je sodeloval
pri gradnji koče že leta 1958, župan Vilko
Jazbinšek ter gospodar koče Mirko Herle.

Z obnovljeno kočo smo lovci pridobili sodobno
zbiralnico uplenjene divjadi, ki ustreza vedno bolj
strogim veterinarskim predpisom ter večnamenski
prostor za druženje in zborovanja. Slovesnost ob
otvoritvi smo zaključili z družabnim srečanjem, ki
se je zavleklo pozno v noč. Ob tej priložnosti bi se
želeli še enkrat zahvaliti vsem donatorjem, še
posebej Občini Tabor ter številnim občankam in
občanom naše občine, ki so kakorkoli pomagali pri
obnovi naše koče.

Oškodovance za škodo od divjadi obveščamo, da
lahko škodo od divjadi prijavijo naši komisiji za
ocenjevanje škod v sestavi :
- MILKO OCEPEK ST., TEL.: 03/5727-317,
- JANEZ ČERNEC, GSM: 041/ 657-580.

Oškodovanec je dolžan v skladu z zakonom škodo
na kmetijskih kulturah v treh dneh od dneva, ko je
škodo opazil, pisno prijaviti na naslov LD Tabor
Miklavž31a, 3304 Tabor.

V mesecu maju so kmetje pričeli s številnimi
aktivnostmi na poljih in travnikih. Taborski lovci
bi želeli, da bi omenjena dela povzročila čim manj
izgub pri srnjadi, kajti srne so ravno v tem mesecu
pričele polegati svoje mladiče, zato naprošamo vse
lastnike travnikov ob gozdovih, naj bodo med
košnjo pozorni na male in nebogljene živali. Želeli
bi, da morebitni pokos mladiča zaradi obveznega
vodenja evidence javite članom lovske družine.

Ponovno pa naprošamo vse lastnike psov naj jih ne
spuščajo prosto v naravo. Naša lovsko čuvajska
služba bo v prihodnje še posebej pozorna na pse, ki
se stalno prosto gibljejo v naravi in povzročajo
škodo v lovišču. V skladu z zakonom se oseba, ki
spušča psa prosto v naravo kaznuje z globo od
100.000 do 300.000 tolarjev.

Janez Černec
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Salame ocenjevali tudi v Taboru!

V soboto, 13. maja 2006 je Vaška skupnost
Miklavž organizirala prvo salamijado, ki je
potekala na obnovljeni lovski koči Tabor.

Izdelovalci salam so prinesli kar 19 vzorcev, ki jih
je ocenila tričlanska komisija v sestavi: Alojz
Kupljenik, Simon Strojanšek in Marjan Petrovič.

Komisija je naziv najboljša salama dodelila salami
Marjana Žilnika iz Tabora, drugo najboljša je bila
salama Janeza Maka iz Lok, tretja je bila salama
Mateja Štuseja iz Šentruperta, četrta pa salama
Ivana Šalamona iz Miklavža.

Po končanem ocenjevanju je lahko vsak
obiskovalec poskusil ocenjene salame.

Za veselo razpoloženje je poskrbel ansambel
Zaka`pa ne.

za Vaško skupnost Miklavž
Žiga Laznik

_________________________________________

Udeležba na reviji in gostovanje v
Dubrovniku

Tudi letos smo se z Mešanim pevskim zborom
udeležili medobčinske revije pevskih zborov, ki je
potekala 8. in 9. aprila v Domu II. slovenskega
tabora v Žalcu. Med štiriindvajsetimi zbori, ki so
se udeležili revije, smo bili uvrščeni v prvo
najboljšo skupino, skupaj s še tremi zbori.

V začetku maja (4. do 7. maj 2006) pa smo v
okviru mednarodnega sodelovanja, ki sta ga
omogočili tudi ministrstvi za zunanje zadeve in za
kulturo, pevke in pevci Pevskega društva Tabor
podali na pot v Dubrovnik. Gostovali smo pri
Slovenskem društvu Lipa, ki nam je ob pomoči
Turistične zveze organiziralo dva koncerta. Prvi
koncert, ki je bil obarvan bolj z ljudskimi in tujimi
pesmimi, je potekal v petek, 5. maja v Cavtatu.
Drugi koncert, ki smo ga odpeli v soboto, 6. maja v
samem centru starega Dubrovnika, v cerkvi
svetega Vlaha na Stradunu. Oba koncerta, ki ju je
spremljala mednarodna publika, sta bila sprejeta z
navdušenjem, saj so vsako odpeto pesem nagradili
z močnim aplavzom in vzkliki. Poleg uspelih
koncertov pa nam bo verjetno ostalo v lepem
spominu tudi staro mesto Dubrovnik v vsej svoji
lepoti.

Nataša Bergant

25. obletnica Savinjskih rogistov

Zakaj je lepo biti lovec, so vprašali učence v prvem
razredu. Takole so se glasili odgovori.

Ker veliko časa preživijo v naravi in vidijo lepe
divje živali.
Ker imajo lepo zeleno obleko.
Ker imajo puško in se veliko sprehajajo po gozdu.
Ker se lovci večkrat zberejo na sestankih in veselih
srečanjih.

Med prireditvijo, foto T. K.

Tako se je pričel slavnostni koncert ob 25.
obletnici aktivnega delovanja Savinjskih rogistov,
ki je bil v soboto, 20. maja 2006 v Domu krajanov
v Taboru.

Medse smo povabili svoje prijatelje – pevce in
rogiste, ki so nam slavnostni koncert popestrili.
Vabilu so se z veseljem odzvali: Oktet Lovske
družine Prežihovo Kotlje, KUD Hoče Pohorski
rogisti, MoPZ KUD Ivan Cankar Tabor, Rogisti
Zveze lovskih družin Ptuj-Ormožter Oktet Lovske
družine Peca Mežica.

Skupaj so nam pričarali lepote Koroške in Pohorja,
kjer po gozdnatih pobočjih med temnimi smrekami
bukev zeleni. Izvedeli smo, kje gnezdijo štorklje in
kje v številnih rečnih rokavih najde zavetje
marsikatera žival. Lovska pesem nas je tako vrnila
v preteklost, krepila v sedanjosti in nas bo bodrila
tudi v prihodnosti.

Slavnostnega koncerta so se udeležili tudi številni
gostje, med njimi župan Občine Tabor gospod
Vilko Jazbinšek, gospod Gregor Retinger iz
Lovske zveze Slovenije, Odbora za lovsko kulturo,
ki nas je odlikoval z zlato plaketo, predstavnik
Lovske družine Tabor, gospod Janez Černec,
predstavnik SKZLD Celje, gospod Zdravko
Mastnak ter številni drugi.

Tako smo ob polni dvorani doživeli resnično lep
koncert, kjer ni manjkalo lepih besed in lepih
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pesmi. Slavnostni koncert smo zaključili vsi, ki nas
druži večkot le ljubezen do glasbe. Cela dvorana
je skupaj z nami zapela pesem Pozimi pa rožice ne
cveto in ta melodija, ta občutek sreče, da ste
ponosni na nas, še danes živi v vsakem izmed nas
– slavljencev.

»Sreča je lahko le trenutek, ki kot utrinek zažari na
nočnem nebu. Če pa jo delimo z drugimi, postane
zvezda, ki zažari prav vsem.«

Hvala, ker ste se poveselili z nami!

Savinjski rogisti
_________________________________________

Praznovanje naše občine

Vsak konec aprila je v naši občini zelo živahno in
veselo. To pa predvsem zaradi praznika, ki ga
občina v tem času praznuje.

Letos smo pripravili osemdnevni program
prireditev, ki se jih je udeležilo veliko število
občanov in občank.

Dobitniki občinskih priznanj, foto M. D.

Praznovanje je otvorila likovna razstava pretežno
domačih ustvarjalcev, dan pa se je zaključil s
slavnostno sejo v Domu krajanov, na kateri smo
podelili letošnja občinska priznanja.

Naslednji dan je bil zaznamovan s športom
(otvoritev balinišča in občinski nogometni turnir),
otvoritvijo čebelarske razstavo ter z zabavo mladih
pod šotorom.

V nedeljo je bilo v Taboru pravo sejemsko
vzdušje. Zelo zanimiva je bila parada v kateri so
sodelovali: konjeniki, rogisti, hmeljski starešine,
oldtimerji. Čebelarji so slavnostno razvili nov
prapor, nastopali so mladi talenti, zabaval nas je
lajnar s staro lajno. Sočastno so si obiskovalci
sejma lahko ogledali razstavo peciva Društva žena
in deklet ter čebelarsko razstavo.

Sejemski utrip, foto M. D.

Posebna popestritev sejemskega dogajanja je bila
skupina Turističnega društva iz Celja, ki nam je v
sodelovanju s Turističnim društvom Tabor
prikazala celoten utrip srednjeveške tržnice in
življenja v srednjem veku s pristnimi oblačili,
inštrumenti, običaji in navadami, uprizorili so tudi
mečevanje in sodbo mlademu tatiču.

Za vso organizacijo zabavnega dela gre vsa
zahvala ansamblu Robija Zupana. Gostinski del
ponudbe so prevzeli člani in članice PGD Loke, ki
so gostoljubno postregli veliko število
obiskovalcev.

Mladi talenti, foto M. D.

Praznovanje se je nadaljevalo v ponedeljek: odprta
vrata vrtca in šole, joga za vse starosti in predavaje
o kulturi branja. V sklop prireditev ob občinskem
prazniku je spadalo tudi predavanje o pozitivnem
mišljenju in o uporabi čebeljih pridelkov v
prehrani in otvoritev prizidka na lovski koči.

Za zaključek vseh prireditev je poskrbelo Pevsko
društvo s prijetno prireditvijo Istrski večer.

Tatjana Kovče



8

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Športno društvo TVD Partizan Tabor
organizira

V NEDELJO, 4. JUNIJA 2006
DRUŽINSKO KOLESARJENJE.

Dobimo se ob 9. uri na parkirišču pred Domom krajanov.

Potekale bodo dve progi vzporedno. Za preizkušene kolesarje bo proga dolga cca 32 km
(približno 2uri) in krajša ter lažja za otroke

in turistične kolesarje cca 10 km (približno 1 uro 30 minut).
Med kolesarjenjem bo organizirano večpostankov na obeh progah. Če bo možen dogovor,

se bo kolesarilo tudi v sodelovanju z kolesarji iz občine Braslovče. Za okrepčilo in pijačo po
končanem kolesarjenju bo poskrbljeno.

Štartnina za odrasle je 700 sit in za otroke 400 sit.
V primeru slabega vremena se kolesarjenje prestavi za en teden.

Vabljeni!

Turistično društvo Tabor in Planinsko društvo Tabor
vabita v počastitev dneva državnosti

v nedeljo, 25. junija,
vse občanke in občane

NA POHOD PO PUNTARSKI POTI
DO MEŽNARJEVE DOMAČIJE,

kjer bo Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor pripravilo kulturni program.

Odhod ob 11. uri izpred KZ Tabor.
Pohodnike in pohodnice bodo spremljali tudi konjeniki z zastavami.

Vabljeni!

Vsem občankam in občanom čestitamo ob dnevu državnosti.

Občinska uprava

Bodi to kar si in bošzvezda. (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.


