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OBČINE TABOR 

 
št. 5/V                                                                  maj 2007 

 
Šentjur in zasebna pobuda 

 
Ker nismo okusili prave zime, smo kar s čudnimi 
občutki pričakali pomlad, ki pa ni zatajila. Vsaj v 
svoji lepoti ne, le dovolj časa nam ni dala in že je 
pred vrati poletje. Učitelji se neznansko trudijo 
prepričati našo mladež, da šolskega leta še ni 
konec, toda občasna tropska vročina že tudi njim 
nakazuje, da so otroške glavice s svojimi mislimi 
že na počitnicah. Preden pa gredo na počitnice so 
cestarji še enkrat preplastili regionalno cesto skozi 
Ojstriško vas, saj je to obveznost predpisala 
državna komisija, ki je upoštevala najbolj kritične 
pripombe na prvotno sanacijo, ki je bila konec 
lanskga leta. Ker gre za državno cesto in državna 
sredstva, smo lahko veseli, da se tudi nadalje hkrati 
urejujeta kar dva državna projekta na našem 
teritoriju. Eden je povezan z ureditvijo kritičnega 
križišča v Pondorju, drugi pa z ureditvijo celotne 
trase državne ceste Pondor – Tabor. Žal bi tudi na 
občinskih cestah potrebovali izdatno državno 
pomoč, čeprav moramo pošteno priznati, da tudi 
60.000 €, ki jih dobimo letos, za naš proračun 
pomeni precejšnjo razbremenitev. Tako bomo letos 
sposobni vložiti v ceste okrog 130.000 €, seveda 
bistveno manj od potreb. Še posebej se je letos 
nabralo vlog za sofinanciranje asfaltiranja zasebnih 
cestnih odsekov, kar je vsekakor vzpodbudno, saj 
se s tem izkazuje pripravljenost posameznih 
gospodinjstev, da si zboljšajo svoje dovozne poti in 
ne čakajo zgolj na pomoč od zunaj. Za takšne 
zasebne pobude moramo v naslednjem proračunu 
nujno predvideti več denarja in izvesti interni 
razpis, da ima vsakdo, ki rešuje svoje dovozne 
poti, možnost pridobiti tudi sofinanciranje iz 
občinskega proračuna. Osnova za takšno 
sofinanciranje pa je urejen kataster cest in 
pravilnik, kar je pravkar v zaključni fazi in bo 
sprejeto že na  naslednji seji občinskega sveta. Šele 
takrat se bo možno na osnovi jasnih kriterijev 
opredeliti o vlaganju javnih sredstev za urejanje 
zasebnih dovoznih poti oziroma ugotavljati, da 
imajo nekatere dovozne poti pravzaprav status  
 

 
občinskih cesti in da zakonskih ovir o 
sofinanciranju občine ni.  
 
Da je zasebna pobuda generator razvoja, je že 
zdavnaj dokazano in potrjeno, le pobudnikov je 
nekoliko manj, še posebno če je potrebno vlagati 
lastna sredstva. O tem smo precej razpravljali tudi 
v zvezi z delovanjem našega Turističnega društva, 
ki se je v preteklih treh letih precej naprezalo 
vnesti več turističnega duha, vendar pravega 
odziva s strani ponudbe ni bilo, čeprav je na 
vsakem koraku čutiti povpraševanje. Čedalje več 
tujcev zaide v naše kraje, a žal ugotavljajo, da si 
marsikdaj ne morejo potešiti niti žeje, kaj šele kaj 
več. Morda bo le malce več živahnosti nastalo, ko 
se bosta v naši občini v kratkem odprla dva nova 
gostinska lokala, ki bosta dvignila klavrno 
statistično številko: en lokal na 750 prebivalcev. 
Zasebna pobuda pa se ne kaže samo v odpiranju 
gostiln, temveč je prisotna in še bolj zaželena pri 
odpiranju novih delovnih mest. Na slavnostni seji 
sem z veseljem naznanil, da je zasebno podjetje LŠ 
Projekt, d.o.o. odkupilo občinsko zemljišče, kjer 
bo v naslednjih dveh letih zgradilo Dom starejših 
(Ali ne bi bil primeren naziv Dom Svetega Jurija?), 
ob domu še oskrbovana stanovanja ter nekaj 
individualnih hiš. Ne boste verjeli, da je bilo kar 
nekaj konkurence in da komisija za izbor ni imela 
lahkega dela. Lažje delo pa bodo imeli naši 
komunalni in javni delavci, ki so pridobili novo 
lahko komunalno vozilo, saj je površina občine 
velika in za njeno čistočo ter urejenost ni možno 
skrbeti zgolj z motokultivatorjem ali celo peš.  
 
In če sem začel z zasebno pobudo, naj tako tudi 
zaključim. V dveh letih smo s pomočjo zasebnega 
vlaganja uspeli preurediti zanikrno občinsko 
premoženje v Ojstriški vasi v tri nova trisobna 
stanovanja, ki bodo dograjena do letošnje jeseni. 
Seveda stanovanja ne bodo imela statusa 
neprofitnih stanovanj, kdor pa je zainteresiran za 
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nakup, lahko to željo sporoči v tajništvo občine, 
ker bodo pri nakupu imeli prednost naši občani. 
 

Pogosto imam priložnost zaključiti uvodnik z 
čestitkami za kakšen praznik. Tokrat še posebej, 
saj gre za praznik naše domovine – dan državnosti.  

Vsem občankam in občanom ob tem prazniku, ki 
ga bomo naslednji mesec obeležili v Taboru še 
posebej slovesno, iskreno čestitam. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Župan sprejel novorojenčke in 
prvošolčke 

 
 
V okviru tedna družine je župan Občine Tabor 
Vilko Jazbinšek v sredo, 16. maja 2007, ob 17. uri, 
v sejni sobi občine, sprejel družine novorojenčkov, 
ki so se rodili od aprila 2006 do aprila 2007 in 
družine otrok, ki letos prvič vstopajo v 
podružnično osnovno šolo Tabor. 
 

Ob tej priložnosti Občina Tabor podeljuje staršem 
enkraten denarni prispevek za novorojenčke v 
višini 125,19€, za prvošolčke pa 104,32€. 
Sprejema se je udeležilo 50 povabljencev. 
Prireditev so popestrili otroci vrtca Tabor in otroci  
POŠ Tabor z vedrim mladostnim programom. 
 

 
 
 Župan je ob tej priložnosti izrazil veselje ob 
rojstvih novih občanov in prvošolčkom zaželel 

veliko veselja ob vstopu v šolo, staršem pa zaželel 
veliko osebnega zadovoljstva in zdravja v 
družinah. Župan je napovedal tudi povečanje 
prispevka za novorojenčke, še posebej pa za 
vsakega naslednjega otroka. 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 

Obvestilo o izplačilu škode po suši v 
kmetijstvu v letu 2006 

 

Od Uprave za zaščito in reševanje, Izpostave v 
Celju, smo prejeli obvestilo, da naj seznanimo vse 
oškodovance v naši občini, ki so leta 2006 utrpeli 
škodo v kmetijstvu zaradi suše, s sklepi Vlade, da 
bo država namenila za odpravo posledic le 28 % 
sredstev ocenjene škode. Omenjena sredstva bodo 
izplačana v dveh proračunskih letih. Navajajo tudi, 
da se lahko v skladu s Programom odprave 
posledic škode, sredstva izplačajo tudi nad to 
višino. 
 

Za škodo, ki jo je povzročila toča, te pa ni bilo v 
naši občini, se sredstva ne bodo izplačevala. Več 
kot to iz obvestila, ki smo ga prejeli, ni razvidno, 
zato vam priporočamo, da se za morebitne dodatne 
informacije obrnete direktno na Ministrstvo za 
kmetijstvo (spletne strani) ali Upravo za zaščito in 
reševanje v Celju. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Uporabnikom vodovodnih sistemov,  
ki niso v upravljanju Javnega 

komunalnega podjetja 
 

V aprilu smo imeli inšpekcijski pregled v zvezi z 
izvajanjem Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06 in 92/06 – 4. člen), zato 
obveščamo vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno 
vodo iz sistemov, ki zagotavljajo manj kot 
povprečno 10 m³ vode na dan ali oskrbujejo manj 
kot 50 oseb in niso v upravljanju JKP Žalec, da v 
primeru utemeljenega suma, da pitna voda 
predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi, 
upoštevajo naslednja navodila: 
- pri izvedbi novih del ali pri sanacijah na 

kateremkoli delu vodovodnega omrežja 
zagotovijo izvedbo dezinfekcije dela omrežja. 
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Izvajalec dezinfekcije naj pri tem upošteva 
Navodila za izvedbo dezinfekcije 
vodovodnega omrežja; 

- se v primeru oskrbe s pitno vodo iz cistern 
(največkrat v primeru omejitve ali prepovedi 
uporabe pitne vode) upoštevajo Priporočila za 
ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo s pitno 
vodo s cisternami; 

- se v primeru, da lokalna skupnost (občina) 
predpiše prekuhavanje vode, upošteva 
Navodila o prekuhavanju vode. Lokalna 
skupnost naj pri odločitvi za ukrep 
prekuhavanja pitne vode upošteva Kriterije za 
razglasitev ukrepa prekuhavanja vode. 

Poleg zgornjih priporočil za ravnanje, je 
priporočljivo, da uporabniki redno vzdržujejo 
hišno vodovodno omrežje in se ravnajo po 
navodilih lokalne skupnosti. 
Še par besed o tem, kdaj se sumi, da pitna voda 
predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi. 
To je največkrat pri že omenjenih sanacijah, 
dograditvah ali poškodbah vodovodnega omrežja, 
pri morebitnem pomanjkanju zaradi suše, pri vdoru 
nitratov v sistem (kmetijstvo),  pri povečani 
koncentraciji svinca (stare vodovodne cevi), 
pojavu legionele ipd. 
 

Občina Tabor si prizadeva, da bi večji vodovodni 
sistemi, kot so npr. Črni Vrh, Miklavž I in Miklavž 
II, le prišli v upravljanje JKP Žalec. Dokler to še ni 
izpeljano, je občina dolžna zagotoviti prebivalcem 
zdravo pitno vodo, prebivalci, ki jo uporabljajo, pa 
so dolžni ravnati v skladu z obstoječo zakonodajo 
in navodili lokalne skupnosti. 
 
Za zagotavljanje ustreznosti kvalitete vode iz 
omenjenih sistemov je Občina Tabor sklenila z 
Javnim komunalnim podjetjem Žalec posebno 
pogodbo. To podjetje redno jemlje vzorce vode in 
v sodelovanju z  Zavodom za zdravstveno varstvo 
Celje, opravlja meritve kvalitete. Na podlagi teh 
meritev, bodo lahko v primeru suma na 
neustreznost pitne vode, izvedeni vsi potrebni 
ukrepi (predvsem deziinfekcija), da se stanje uredi. 
Zaenkrat v naši občini v zvezi s to problematiko ni 
večjih problemov, razen pri domačiji Matko in 
okolici, kjer ni v bližini izdatnega vodnega vira, 
lahko pa pride do nepredvidljive situacije, na 
katero moramo biti pripravljeni.  
 
Po zagotovilih JKP Žalec bodo vzorčenja najbolj 
intenzivna v poletnih mesecih, ko je nevarnost 
okužbe največja. Sredstva za omenjene storitve so 
rezervirana v občinskem proračunu. 
S tem člankom ne mislimo nikogar preplašiti – 
ravno nasprotno. Uporabniki vode, za katero bi se 

na podlagi meritev sumilo, da je neoporečna, boste 
s strani Občine Tabor, nemudoma opozorjeni o 
nadaljnjih ukrepih. Upajmo, da bo teh čim manj in 
bomo še naprej uživali zdravo pitno vodo. 

 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Odvoz starih avtomobilov - tudi 
letos uspešni 

V skrbi za lepše in čistejše okolje smo tudi letos 
organizirali akcijo brezplačnega odvoza starih 
bremen. Na razgradnjo k pooblaščenemu 
koncesionarju je bilo odpeljanih cca. 12 starih 
avtomobilov, kar v  primerjavi z lanskim letom 
pomeni, da se je število odpeljanih avtomobilov 
zmanjšalo za polovico. Odstranjeni stari 
avtomobili z nam tako niso več v napoto, nam 
ne kvarijo videza dvorišč in gozdov in ne 
onesnažujejo okolja. 

Alenka Kreča 

_______________________________________ 

Zbirni center Vransko – Tabor in 
reševanje problemov z odpadki 

 
V zadnjem času dobivamo na našo občino precej 
pripomb lastnikov gozdov in zemljišč, ki se 
pritožujejo, da v njihov gozd nekdo odlaga 
odpadke: hladilnike, štedilnike, televizije, vreče, 
itd. 
 

Zatorej bi vas radi ponovno spomnili, in to smo že 
večkrat objavili, da je za kosovne odpadke 
namenjen Zbirni center Vransko - Tabor z 
lokacijo ob avtocesti v Čepljah. Center je odprt 
vsako soboto v letu od 8. do 12. ure in je opremljen 
z zabojniki za različne vrste odpadkov. 
 

Vaša naloga je samo ta, da odvečne kosovne 
odpadke pripeljete v center. Lahko pa se 
poslužujete tudi drugih možnosti, kot so npr. EKO 
otoki v Ojstriški vasi, Kapli, Pondorju, Lokah in 
Miklavžu in domača posoda za odpadke, ki je po 
odloku obvezna za vsako družino. 
 

Vsekakor bo na tem področju potrebno še marsikaj 
storiti. Tisti pa, ki puščajo odpadke v gozdu, naj 
pomislijo, kako bi se sami počutili, če bi se na 
njihovem travniku ali gozdu znašel pokvarjen 
hladilnik oziroma stara televizija. 

 
 

Alenka Kreča 
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Akcije za čistejše okolje 

Pomlad je letni čas, ko se ljudje lotimo 
»generalnega čiščenja« in sajenja. Tako smo tudi 
ekošolarji april preživeli v znamenju tega.  
 

Sredi meseca smo izvedli ČISTILNO AKCIJO 
okolice šole in gozdne učne poti. Kljub temu, da so 
ob igrišču postavljeni koši za smeti, smo veliko 
vrečo kaj hitro napolnili. Še večje presenečenje pa 
nas je čakalo na gozdni učni poti. Okoli lovske 
opazovalnice je namreč divje odlagališče, ki ga 
nekdo vestno zakopava. Žal pa se ne zaveda, da 
bodo nekateri od teh predmetov razpadali 
desetletja in pri tem seveda v zemljo spuščali 
nevarne snovi. Pravo smetišče v malem je bilo tudi 
okrog vseh klopic, postavljenih za užitek in počitek 
in ne za onesnaževanje gozda. Vsak od nas rad 
posedi v senci dreves in prisluhne prijetnemu 
ptičjemu petju. Zato prosimo – POMAGAJTE 
NAM V SKRBI ZA ČISTEJŠE OKOLJE! 
 

 
Konec meseca pa smo k drevesom, ki smo jih 
posadili jeseni, dodali štiri nova. Podaril nam jih je 
Arboretum Volčji potok, v okviru akcije ekošol – 
200 DREVES ZA ČISTEJŠI ZRAK. Strokovnjaki 
so izračunali, da bi moral vsak človek v prihodnjih 
desetih letih posaditi dve drevesi na leto, če bi 
hoteli ublažiti škodo, ki jo je v preteklih desetletjih 

povzročilo pretirano izsekavanje gozdov. S 
posaditvijo dreves lahko vsak izmed nas prispeva k 
zniževanju ogljikovega dioksida v ozračju. 
Povprečno veliko drevo namreč v enem letu porabi 
12 kg ogljikovega dioksida in v ozračje sprosti 
toliko kisika, kot ga za dihanje v enem letu 
potrebuje štiričlanska družina.  
 

kolektiv POŠ Tabor 
_________________________________________ 

 

Živali in mi 
 

Eden izmed naših »EKO« projektov so živali in 
skrb zanje. Tako smo v aprilu  športni dan združili 
s pohodom na lovsko kočo in predavanjem lovca,  
gospoda Franca Kovčeta. Pokazal nam je nekaj 
nagačenih živali in razložil, kako je potrebno 
skrbeti, da živalske vrste ne izumrejo. Poučil nas je 
tudi o ravnanju z živalmi v dobi parjenja in v času, 
ko imajo mladičke.  
 

 
 
 

V podaljšanem bivanju so učenci pisali pesmi o 
svojih hišnih ljubljenčkih ter izdelovali razne 
živali. Prvošolci so odšli v živalski vrt in obljubili, 
da nam bodo pripravili čisto pravo fotoreportažo. 
Pri angleškem pouku so se učenci pridno učili 
imena živali in izdelali igrice, ki se jih lahko igrajo 
v prostem času. Šestošolci pa so se teme lotili bolj 
strokovno in že pred meseci pri pouku slovenščine 
izdelali plakate, na katerih so podrobno opisali 
izbrano živalsko vrsto.  
 

Ob zaključku projekta smo se odločili pomagati 
živalim, ki pristanejo v zavetiščih. Od 30. maja  
do 6. junija bomo  v šoli zbirali hrano oziroma 
donacije. Vsak dan lahko prinesete suho hrano 
ali konzerve in jih odložite v škatlo pri 
dežurnem učencu. Naj tudi živali lepo preživijo 
počitnice! 

          kolektiv POŠ Tabor 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Salamijada drugič v Občini Tabor 
 

 

Vaški odbor Miklavž je tudi letos organiziral 
salamijado, ki je potekala v soboto, 12.5.2007, na 
Lovski koči v Miklavžu.  
 

Komisija, v sestavi Simona Strojanška in Ignacija 
Novaka, je ocenjevala 19 vzorcev salam. Splošna 
ocena komisije se je glasila, da so salame letos 
kljub slabšim razmeram za zorenje pridobile na 
kakovosti in podala tudi nekaj predlogov za 
izboljšavo. Prvo mesto je pripadlo salami Martina 
Raka iz Miklavža, drugo mesto je zasedla salama 
Vinka Goropevška iz Lok, tretje pa salama Matjaža 
Lesjaka, prav tako iz Miklavža.  
 

Po končani podelitvi priznanj in nagrad se je 
nadaljevalo prijetno druženje ob pokušanju salam 
in ob zvokih harmonikarja Gorazda Kovčeta in 
skupine Zaka`pa ne.  

 
 

 
 

Vaški odbor Miklavž 
Adi Laznik 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

Tradicionalna nogometna tekma 
SEVER - JUG 

 
V sredo, 2. maja 2007, ob 16. uri je bila na 
travnatem igrišču na Vranskem odigrana 
tradicionalna nogometna tekma Sever - Jug. 
Prisotnih je bilo okrog 25 igralcev obeh moštev, 
med njimi tudi najstarejši nogometaš, igralska 
legenda Viki Urankar. Ekipo Severa sestavljajo 
igralci iz Ojstriške vasi, Kaple in Pondorja, ekipo 
Juga pa igralci iz Tabora, Lok in Miklavža. 
 

Ob koncu srečanja je bil rezultat 3 : 0 za ekipo 
Severa in kopica zamujenih priložnosti na obeh 
straneh. Po tekmi so, kot ponavadi, sledili 
podaljški s piknikom pri društveni brunarici v 
Taboru in obvezna analiza tekme.  
 

Naslednje leto se dobimo ob istem času. 
 

Športno društvo Partizan Tabor 
_________________________________________ 

Prvomajski pohod 
 

V nedeljo, 1. maja, smo taborski planinci 
organizirali tradicionalni pohod na Čemšeniško 
planino in na Zajčevo kočo. Zbrali smo se pred 
Kmetijsko zadrugo v Taboru. Na Presedle smo se 
peljali s traktorji, od tam pa smo pot nadaljevali 
proti Domu na Čemšeniški planini. Tam smo se na 

hitro okrepčali in pot nadaljevali navzdol proti 
Zajčevi koči. Tam smo planinci obiskovalce 
presenetili z našo malo specialiteto – kozličkom, 
pečenim na ražnju. 
 

Naj zaključimo z zahvalo za zelo številno udeležbo 
na pohodu in z vabilom na letošnje zajčeve dneve, 
ki bodo na Zajčevi koči zadnjo soboto v juniju in 
prvo nedeljo v juliju! 
 

Planinsko društvo Tabor 

 
Delovanje Turističnega društva 

Tabor 
 

Delovanje TD Tabor se nadaljuje tako, kot v 
preteklih letih. Bilo je nekaj sprememb v samem 
vodstvu, samo to ni pomembno, če so ostali člani 
delovni in prisotni s srcem v delovanju društva! 
 

Imeli smo priložnost, da smo na veliko soboto 
občane presenetili z obdaritvijo z velikonočnimi 
jajčki in medico, ki so jo podarili naši čebelarji. 
Lepo je bilo, ko smo imeli čistilno akcijo Občine 
Tabor. Mladi občani, posebno Blaž, Urban, 
Samo… so delali in bili pridni kot mi, starejši. Ne 
smemo pozabiti starejših člane kot so Pavle, Janez, 
Zvonc, Vanč, Iko in tudi drugi, ki so doprinesli k 
uspešni akciji. Posebna zahvala gre vsem 
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društvom, ki so sodelovali v tej akciji. Ostali, ki se 
je pač niste utegnili udeležiti, vas vabimo med nas 
prihodnje leto! Napolnili smo dva velika 
kontejnerja raznovrstnih »svinjarij« in upamo, da 
jih bo prihodnje leto manj. Ne smemo pa pozabiti 
na podporo Občine Tabor, ki nam je z 
organizacijo, pa tudi z malico in pijačo pomagala, 
da smo lahko to akcijo izvedli. 
 
V programu našega društva je še veliko dobrih 
stvari, ki lahko veliko doprinesejo k lepšemu kraju, 
ki bo lahko vsakemu občanu v ponos!  
 

TD Tabor 
Franc Šircelj 

 
 
 

Pregled gasilnih aparatov 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Ojstriška vas – 
Tabor organizira v nedeljo, 17. junija 2007, od 9. 
do 12. ure, v prostorih društva pregled gasilnih 
aparatov. Možen bo nakup tudi novih aparatov. 
Izvedbo pregleda bo izvršilo podjetje SINT, d.o.o., 
(Medlog 7/b, 3000 CELJE, tel: 56-34-290, e-mail: 
sint@siol.net, http://www.sint.si). 
 
Priložen je cenik storitev: 
 

- Servisiranje gasilnih aparatov: 
servis gasilnika S-1, S-2: 5,00 €, 
servis gasilnika CO2-3, CO2-5, S-6, S-9: 8,00 €, 
servis gasilnika CO-10: 24,00 €. 
 

- Polnjenje gasilnika: 
S-1, S-2: 3,00 € 
CO2 – 2, CO2-5, S-6, S-9: 4,00 € 
 

- Cenik gasilnih aparatov: 
GASILNI APARAT S1: 22,53 € 
GASILNI APARAT S2: 30,02 € 
GASILNI APARAT S3: 35,76 € 
GASILNI APARAT S-6: 48,56 € 
GASILNI APARAT S-9: 46,52 € 
GASILNI APARAT CO2-3: 117,20 € 
GASILNI APARAT CO2-5: 120,18 €             

 
VABLJENI! 

 
za PGD Ojstriška vas – Tabor 

Gregor Basle 
 

Naša Občina je praznovala 
 

V Občini Tabor vsako leto dobro razpoloženi 
pričakamo poletje. Zagotovo k temu kar nekaj 
pripomore tudi občinski praznik, ki ga praznujemo 
v drugi polovici aprila. 
 

 
Letos smo pripravili enotedenski program 
prireditev, ki se jih je udeležilo veliko občank in 
občanov. Naj spregovorijo fotografije… 
 
 

 

Tatjana Kovče 
 

 
 
 
 

 
 

 

Letošnji občinski nagrajenci 
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Državno prvenstvo starodobnih motociklov 

 
 

 
Jurijeva strelska tekma 

 
 

Šentjurski sejem 
 

 
 

Predavanje »Saditev balkonskega cvetja« 

 
 

Razstava Društva žena in deklet Tabor 
 

 
 

Razstava letalskih modelov  
 

 

 
 

Parada » oldtimerji« 

 

 
 

Posaditev lipe 
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Živahen koncert Mešanega in ženskega pevskega zbora 
Pevskega društva Tabor 

 
Preteklo soboto 26.5.2007 ob 20.00 se je Dom krajanov Tabor ponovno napolnil. Mešani in ženski 
pevski zbor Pevskega društva Tabor sta letos pripravila malo drugačen zaključni koncert z gosti – 
folklorno skupino KUD Lipa iz Rečice pri Laškem. Večer je bil raznovrsten, zanimiv in sproščen, 
nastopajoči smo prikazali lepo mešanico petja, igre in plesa. Člani pevskega zbora smo postregli 
tako z zahtevnim kot tudi z bolj sproščenim programom. Poslušalci so namreč med drugim 
prisluhnili tudi ritmom Latinske Amerike (Guantanamera in Plešite ob zvoku kitar) ter se zabavali 
ob petju in plesu ženskega pevskega zbora ob filmski glasbi (Singin' in the rain ter Theme from 
New York). Kot vedno smo velik del pozornosti namenili tudi naši ljudski pesmi. 
 

 
Gostje večera, folklorna skupina KUD Lipa iz Rečice pri Laškem, so nam odplesali splet z 
naslovom Ciganka. Skupina že 20 let pleše pod umetniškim vodstvom Erike Krašek. Združujejo 
veje dramske, pevske in plesne ustvarjalnosti ter obujajo stare slovenske običaje. 
 
Večer smo člani Mešanega pevskega zbora Tabor zaključili z našo že vsem dobro poznano himno 
Pa se sliš'. Tudi letošnja bogata pevska sezona je že skoraj za nami – skoraj zato, ker se naslednji 
teden (7.-10.6.2007) odpravljamo na mednarodno tekmovanje odraslih pevskih zborov v Olomuc na 
Češko. Zaupamo v strokovno vodstvo Milana Kasesnika in verjamemo, da bo naša slovenska pesem 
prepričala tenkočutna ušesa stroge komisije. Seveda pa je to naše potovanje povezano z ogromnimi 
stroški, ki nam jih bo uspelo premostiti tudi s pomočjo donacij, za katere se vsem ponovno iskreno 
zahvaljujemo. Ponovno pa se želimo zahvaliti dramski skupini Teloh za darovana sredstva od 
predstave, občini Tabor in generalnemu sponzorju Fisher International Celje. Hvala vsem, ki nas 
podpirate. 

        Nataša Topovšek 
 

 

Športno društvo Partizan Tabor 
 

organizira  
 

rekreacijsko kolesarjenje  
 

v nedeljo, 3. junija, ob 9. uri izpred Doma krajanov. 
 

Progi sta: daljša 32 km in krajša 12 km. Primerni sta za vse starosti. 
Štartnina simbolična, ki bo namenjena za malico. 

 
Dušan Uranjek, Športno društvo Tabor 
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Vsaka sekunda lahko pomeni nov začetek. 
Gre za izbiro. Tvojo izbiro.« 

Clearwater 
 

Učenci in učitelji šole Tabor, vas v 

             SREDO, 6. junija, ob 17. 30, 

           vabimo na zaključno EKO PRIREDITEV,

v Dom krajanov Tabor. 
 

Skupaj potrdimo našo izbiro. Skrb za naš planet. 
 

 

 

 
 

 

40 let MPZ Tabor 
 

Zborovsko petje ima v Taboru dolgoletno tradicijo. 
 MPZ KUD Ivan Cankar Tabor praznuje v letošnjem letu  

častitljivih 40 let prepevanja.  
To bomo obeležili s slavnostnim koncertom v  

petek, 15. junija 2007, ob 20. uri, v Domu krajanov Tabor. 
 

V goste so povabili rudarski pevski zbor »Loški glas« iz Kisovca.  
Zbor vodi zborovodkinja Alenka Flere –Pavlič. 

Vabimo vas, da z našimi pevci preživite lep večer in jim na ta način izkažete zahvalo 
za njihovo dolgoletno prepevanje. 

 

 
 

 
KUD Ivan Cankar Tabor  
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Dan državnosti v Taboru 
 

Srečanje združenj vojnih veteranov Spodnje Savinjske doline Sever, 
OZ zveza borcev Žalec in Slovenska vojska 

 

Srečanje bo v soboto, 23. junija, na igrišču pri Domu krajanov. 
 

Ob 9. uri pričetek športnih iger: 
1. izlet (Tabor- Lesjak, ogled oldtimerjev), 
2. balinanje, 
3. streljanje z zračno puško, 
4. vlečenje vrvi. 

Med 10. in 12. uro predstavitev Slovenske vojske  
(helikopterji in vojaška oprema) 

Okoli 12.30 - razglasitev rezultatov športnih iger. 
 

Pogostitev obiskovalcev z vojaškim golažem. 
 

Poskrbljeno za veseli del. 
Vabljeni! 

 
 
 

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 
organizira  

tradicionalno kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini,  
ki bo v nedeljo, 24. junija 2007,  

odhod ob 8. uri, izpred hotela Žalec. 
Štartnina 5 € na osebo. 

Vse informacije na tel št. 03 712 12 50. 
Vabljeni! 

 
 

Turistično društvo Tabor in Planinsko društvo Tabor 
 

vabita v počastitev dneva državnosti 
v ponedeljek, 25. junija, 
vse občanke in občane  

 
NA POHOD PO PUNTARSKI POTI  

DO MEŽNARJEVE DOMAČIJE,  
kjer bo Kulturno društvo Gomilsko pripravilo kulturni program. 

Odhod ob 11. uri izpred KZ Tabor. 
  Vabljeni! 

 
 

 

 V mladosti me bo ljubezen učila, v zrelih letih mi bo pomagala, v starosti me bo razveseljevala. (Gibran) 
  
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.


