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informator 
OBCINE TABOR 

 
Št.6/II                                                                Junij 2004 

 

 
 Delovno poletje 

 
Pa ga imamo. Poletje namrec. Bolj na koledarju kot v naravi. Prihaja pocasi in sramežljivo kot da se 
sramuje lanskega velikega pustošenja s sušo in nam želi letos pokazati kako pa izgleda, ce poletja 
sploh ni. Vecina nas sploh še ni preizkusila poletne garderobe pa so se dnevi že pocasi zaceli 
krajšati. Še dobro, da imamo šolarje, ki nas opozarjajo, da je prišel cas njihovega brezskrbja in da 
poletja vendarle še ni konec. Sledimo mladim in se predajmo poletnim doživetjem, ki jih tudi pri 
nas v Taboru, v naslednjih dveh mesecih, ne bo manjkalo. Nekaj bo zabave, nekaj praznovanja, 
zakljucilo pa se bo tudi delovno. Zacetni julijski dnevi bodo namenjeni slovesnostim nove maše, ki 
se bodo nadaljevali s tradicionalno Taborsko nocjo. Najživahnejšo poletno noc v Taboru bodo letos 
pricarali gasilci PGD Kapla – Pondor v sodelovanju z mnogimi drugimi društvi. Uvod v zabavo pa 
bo slovesen, kajti ob 18. uri bo nastopil težko pricakovani trenutek polaganja temeljnega kamna za 
prizidek k podružnicni osnovni šoli in vrtcu v Taboru. Zato vas, spoštovane obcanke in obcani, še 
posebej vabim, da se v soboto, 10. julija 2004, tega dogodka udeležite, da v prisotnosti  
predstavnikov Ministrstva za šolstvo, znanost in šport postavimo temelj, ki bo tudi eden prvih 
znanilcev hitrejšega razvoja našega kraja. Zadnje dni v juliju bo komisija izbrala izvajalca in v 
avgustu se mora priceti izgradnja. Ker gre v izvedbi tudi za adaptacijska dela, je nemogoce projekt 
zakljuciti do konca leta. Šolski prostori bodo tako predvidoma koncani do novega leta, vrtec pa do 
konca naslednjega aprila. S strokovnimi službami šole in vrtca je vsklajen vzgojnoucni proces med 
gradnjo. Ucni proces bo potekal nemoteno na stari lokaciji, delovanje vrtca pa bo do konca aprila 
2005 preseljeno v prostore stare šole v Lokah. Naj v isti sapi tudi povem, da smo v teh dneh oddali 
na Ministrstvo za družino, dom in socialne zadeve tudi prijavo za izgradnjo doma starejših v 
Taboru. Po izdelanem idejnem projektu bi bilo v domu prostora za 58 starostnikov in bi bil 
postavljen v idilicnem naravnem okolju. Z realizacijo tega projekta bi pridobili  20 do 30 novih 
delovnih mest in obilico novih dejavnosti. Ena izmed njih je gotovo zdravniška oskrba. O tem 
projektu vec v eni naslednjih številk informatorja. Iz povedanega izhaja, da, cetudi poletje ne bo 
vroce, bo marsikomu teklo po hrbtu. Toda vrnimo se k dopustniškim nacrtom. Želim vam, da si 
pricarate nekaj dni evropskega dopusta z neevropskimi placami. Mladim in šolarjem iskrene želje 
po nepozabnih poletnih doživetjih, vsem bolnim pa cimprejšnjega okrevanja.  
 
Zakljucek bom vendarle namenil cestitkam vsem tistim šolarjem, dijakom in študentom, ki so 
zadovoljni s svojimi ucnimi rezultati, posebej pa izrekam cestitke gospodu Iztoku Hanžicu za 
uspešen zakljucek študija in odlocitev za poklic, ki je imel, in bo imel, vedno izredno mocan vpliv 
na složnost in sodelovanje naših obcanov. 
 
 

Vilko Jazbinšek 
Župan 
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Z 12. in 13.  redne seje obcinskega sveta 
 
ODLOK O KOMUNALNEM PRISPEVKU ZA OBMOCJE OBCINE TABOR –  Na 12. redni seji 
obcinskega sveta je bil sprejet Odlok o komunalnem prispevku za obmocje obcine Tabor, ki v 
primerjavi z dosedanjim izracunom ne prinaša bistvenih razlik v višini komunalnega prispevka. Do 
sprejetja novega odloka se je komunalni prispevek zaracunaval v višini 25 % izracuna po starem 
Žalskem odloku, ki se je za izracunavanje komunalnega prispevka uporabljal že pred razdružitvijo 
skupne Obcine Žalec. 
PLACILO REZERVACIJE ZA VRTEC V AVGUSTU – V letošnjem letu bo Obcina Tabor krila 
50% vrednosti rezervacije v pocitniškem mesecu avgustu. 
  

         Obcinska uprava Obcine Tabor 
             Lilijana Štor 

 
Poziv za ponudbe   

 
Obcina Tabor poseduje v lasti ali najemu kar nekaj nepremicnin, ki jih želi cim gospodarneje 
izkoristiti v smislu razvoja posameznih dejavnosti v obcini. Ker je v obcini Tabor zagotovo dovolj 
podjetniškega razmišljanja, manj pa prostorskih možnosti za razvoj le-tega, dajemo pobudo za 
pridobitev ponudb za ureditev in aktiviranje naslednjih nepremicnin: 
 

1. poslovni prostor stare pošte, 
2. pritlicni prostori (nedokoncana gradnja) v okviru poslovnega objekta, kjer je tudi sedež 

Obcine Tabor, 
3. kletni prostori stare šole v Lokah. 

 
V  vaši ponudbi za katerokoli nepremicnino pricakujemo: 
- opis dejavnosti, ki jo želite opravljati, 
- ali ste pripravljeni vložiti sredstva v ureditev prostora oziroma placevati najemnino, 
- obdobje, za katero ste zainteresirani uporabljati dolocen prostor, 
- druge pobude. 
 
Nepremicnine oziroma poslovne prostore si je možno ogledati vsak dan od ponedeljka do petka od 
8. do 16. ure. Ogled lahko napoveste na telefon 03 705 70 80 ali GSM 040 490 711 (Vid Poznic). 
 
Vašo ponudbo pricakujemo do 16. julija 2004 in  bo obravnavana na Odboru za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremicninami. 
 
Poziv nima znacaj javne ponudbe, temvec pridobivanja pobud, ki naj pospešijo podjetniški utrip v 
obcini Tabor. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremicninami nima obveznosti 
izbrati katerokoli ponudbo, bo pa odgovoril na vsako vloženo ponudbo ali pobudo. 

 
Obcinska uprava 

Poziv za pridobitev vodne pravice za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo 
 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo nas je zaprosilo, da obvestimo obcane, ki uporabljajo vodo 
iz zajetij, ki niso v upravljanju Komunalnega podjetja, da na podlagi Zakona o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02)  do 10. avgusta 2004 vložijo vloge za pridobitev vodnega dovoljenja za rabo vode za 
lastno oskrbo s pitno vodo. 
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Glede na to, da se v naši obcini veliko gospodinjstev oskrbuje z vodo iz zajetij namenjenih lastni 
oskrbi ali oskrbi vec gospodinjstev, vas obvešcamo, da je v prostorih Obcine Tabor na voljo 
obrazec vloge, ki ga je potrebno izpolniti in poslati na navedeno ministrstvo. Vlogo oddajo 
posamezna gospodinjstva, ali vec gospodinjstev skupaj, pac odvisno od števila uporabnikov 
posameznega zajetja. V vlogi je potrebno navesti: 
- podatke o uporabniku  ali uporabnikih zajetja, 
- podatke o zajetju (izvir, poraba vode v m3, leto izgradnje, parcelna številka, kjer se nahaja 

zajetje ali izvir, ime in naslov lastnika zemljišca, kjer se nahaja izvir), 
- kopijo katastrskega nacrta z vrisom vseh objektov za odvzem vode in narisano povezavo s 

stavbami, ki se oskrbujejo s pitno vodo. 
Vlogi je potrebno priložiti upravne kolke RS v znesku 4.250,00 SIT. Vodna pravica bo podeljena 
brezplacno. 
Uporabnikom vode za lastno oskrbo, ki bodo imeli težave z izpolnjevanjem vlog, bomo na Obcini 
Tabor nudili vso strokovno pomoc. 
 

          Vid Poznic 
Obcinska knjižnica Tabor 

 
V mesecu juniju se je knjižnica pripravila na pocitnice. Vendar to ne pomeni, da bo knjižnica na pocitnicah. 
Nasprotno. Knjižnica vabi vse, ki še niso vpisani v knjižnico, da se v mesecu juliju vpišejo BREZPLACNO. 
Mlade bralce pa v pocitniškem casu vabimo, da si izposodijo nove mladinske knjige za krajšanje casa na 
morju ali pa kar doma. Novost v knjižnicni izposoji pa so  CD-romi s poucno vsebino.  
Knjižnica bo v juliju odprta: 

 
 
 
 
 

    
    
    
                            

    
Uroš in Barbara

  
 

Podpora izvajanju EU standardov 
 
 
Ukrep podpora izvajanju EU standardov na kmetijah je namenjena kmetijam kot pomoc za izvajanje oz. prilagajanje 
kmetij EU standardom na podrocju varstva okolja, dobrobiti živali, zdravja rastlin ter varstva pri delu.  
Placila se dodelijo kmetijam, ki že izvajajo EU standarde in kmetijam, ki ne izpolnjujejo osnovnih zahtev nitratne 
direktive in zato investirajo v izgradnjo ustreznih kapacitet za gnoj oz. gnojevko.  
 
Zahteve pri standardu nitratna direktiva: 

- kolicina uporabljenega organskega dušika mora biti manjša od 170 kg/ha letno, 
- prostor za skladišcenje hlevskega gnoja, gnojevke oz. gnojnice mora biti vodotesno zgrajen, 
- kapaciteta skladišcnih prostorov za živinska gnojila mora zadošcati za vec kot 6 mesecev (8 m3/GVŽ za 

gnojevko, 3,5 m2/GVŽ pri višini 2 m (= 7 m3/GVŽ) za gnojišce, 2 m3/GVŽ za gnojnico), 
- gnojenje na osnovi analize tal, 
- gnojenje je potrebno opraviti v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju. 

 
Zahteve pri standardu zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin: 

- pridobiti dokazilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajanje ukrepov, 
- za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu FFS) se smejo uporabljati le certificirane 

naprave, 
- skladišcenje FFS glede casa in kolicine je treba omejiti na minimum, 
- pri prevozu FFS poskrbeti oz. prepreciti, da bi prišlo do poškodb embalaže in onesnaževanja okolja, 

SREDA SOBOTA 
7. julij   16-18 3. julij     9-11 
14. julij 10-12 10. julij   9-11 
21. julij 16-18 17. julij   9-11 
28. julij 10-12 24. julij   9-11 

 31. julij 9-11 
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- pri pripravi škropilne brozge je potrebno izvajati preventivne ukrepe zaradi varovanja uporabnika, tretjih oseb 
in okolja, 

- posode in naprave za nanašanje FFS je potrebno po uporabi ocistiti, 
- onesnažene posode in naprave za nanašanje FFS je potrebno zašcititi pred padavinami, 
- ostanke in odvecne kolicine FFS ter njihovo embalažo je potrebno hraniti loceno v zavarovanih prostorih ter 

jih ustrezno uniciti. 
 
Zahteve pri standardu varnost in zdravje pri delu: 

- pridobiti izjavo o varnosti z oceno tveganja za delo na kmetiji, 
- zagotoviti, da so delavci usposobljeni za varno in zdravo delo, 
- zagotoviti kontrolo, testiranje in meritve delovne opreme in pripomockov, 
- zagotoviti zdravniške preglede delavcem, zaposlenim na kmetiji. 

 
V letu 2004 znašajo placila za izvajanje EU standarda za nitratno direktivo 66.500 SIT/GVŽ za živinorejsko 
proizvodnjo ter 25.000 SIT/KMG za rastlinsko proizvodnjo; za zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin 43.200 
SIT/KMG; za varnost in zdravje pri delu 250.000 SIT/delavca zaposlenega na kmetiji. 
V letu 2004 znašajo placila za standardne investicijske stroške za izgradnjo ustreznih kapacitet gnojišc in gnojnih jam 
skladno z nitratno direktivo 154.300 SIT/GVŽ, vendar najvec do obremenitve 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišc v rabi.   
V letu 2004 znašajo placila za prilagoditev reje pri ekološki živinoreji za obstojece kapacitete hlevov 210.000 
SIT/stojišce za krave molznice, 90.000 SIT/stojišce za plemenske svinje ter 60.000 SIT/stojišce za ostale kategorije 
živali.  
 
Zahtevki se vložijo na obrazcu K-zahtevek za placila za ukrep EU standardi za leto 2004 na Agencijo RS za kmetijske 
trge in ra zvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana najkasneje do 31. avgusta, 2004. 
 
Na izpostavi KGZS Žalec organiziramo  tecaj  VARSTVA PRI DELU in tecaj VARSTVA RASTLIN. Potrdila o 
udeležbi na teh tecajih so priloga pri uveljavljanju EU standardov varnost in zdravje pri delu ter zdravstveno 
varstvo kmetijskih rastlin.   
 
Na tecaj VARSTVA PRI DELU in TECAJ VARSTVA RASTLIN  se lahko prijavite na naslovu Kmetijske 
svetovalne službe, Žalskega tabora 1, 3310 Žalec ali po telefonu  03 710 17 86, 041 498 266,  Maja Klemen Cokan. O 
terminu in kraju tecaja boste obvešceni pismeno.   

 
 

Pomembno  obvestilo  za  mlade  prevzemnike  kmetij 
 
V  Uradnem  listu  RS  61/ 04  z dne 4. 6. 2004  je bil  objavljen   javni  razpis  za  dodeljevanje  sredstev   iz  naslova  
pomoci  mladim  kmetom  za  prevzem kmetij  v  letu  2004. 
 
Upravicenci do podpor so kmetije razen pašnih oziroma agrarnih skupnosti, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu 
z naceli dobre kmetijske prakse na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje. 
Predmet podpore je delno pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz naslova generacijskega lastniškega prevzema kmetije s 
strani mladega kmeta.  
 
POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV 
a) Skupni splošni pogoji 
Upravicenec mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami 
in dokazili, ki so v njej navedeni.  
Upravicenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za 
pridobitev sredstev hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobitve sredstev. 
b) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija: 
 

1. biti prijavljena v evidenci kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in      
prehrano; 

 
2. kmetijsko gospodarstvo je moralo v tekocem letu, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v 
predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu za 
»Neposredna placila za leto 2004; 

 
3. ob predložitvi vloge mora biti prevzeta celotna kmetija s strani mladega kmeta, oziroma s strani     
mladega kmeta in njegovega zakonca iz naslova zakonske ali izvenzakonske skupnosti;  
 
4. upravicenec mora predložiti nacrt gospodarjenja kmetije, najmanj za obdobje petih let od                   
oddaje vloge na javni razpis; 

 
5. upravicenec mora imeti ob oddaji vloge v uporabi vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih površin v dejanski 
rabi, od tega vsaj 3 ha v lasti;  
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6. dolocilo iz prejšnje tocke se ne uporablja za pridelavo medu ali cebeljega voska. V takem primeru mora 
imeti upravicenec ob oddaji vloge v uporabi vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin v dejanski rabi, od 
tega vsaj 1 ha v lasti in najmanj 40 cebeljih družin; 

 
7. upravicenec, ki pridobi pomoc iz naslova tega ukrepa, mora najkasneje eno leto po prejetju sredstev 
uvesti spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji po FADN metodologiji ter mora spremljati 
rezultate gospodarjenja po tej metodologiji vsaj še pet let po izplacilu sredstev iz naslova tega ukrepa; 

 
8. prvi lastniški prevzem kmetije in vzpostavitev mladega prevzemnika kot nosilca kmetijskega 
gospodarstva, mora biti opravljen najkasneje v 12 mesecih pred izdajo odlocbe o dodelitvi sredstev.                     
Za datum lastniškega prevzema se šteje datum vložitve predloga za vpis lastnine v zemljiško knjigo; 

 
9. kmetija mora biti ob oddaji vloge gospodarsko vitalna. To pomeni, da mora iz kmetijske dejavnosti, ki 
se odvija na kmetijskem gospodarstvu, dosegati letne prihodke vsaj v višini minimalne bruto letne place 
na zaposlenega v gospodarstvu. Pri izracunu letnega prihodka kmetije iz kmetijske dejavnosti se morajo 
upoštevati podatki veljavnega Kataloga kalkulacij za nacrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji;  

 
10. kmetija mora ob oddaji vloge oziroma najkasneje v treh letih po prejemu sredstev izpolnjevati vse 
minimalne standarde glede higiene, okolja in dobrega pocutja živali.   

 
c) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi kmet: 
 

1. biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let in gre za njegov prvi lastniški prevzem, 
 

2. imeti mora stalno prebivališce na naslovu kmetije, 
 

3. se obvezuje, da bo ostal nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva še najmanj 5 let po prejemu 
pomoci iz naslova tega ukrepa, razen v primeru višje sile.  

Za primer primeru višje sile se šteje, ce nastanejo in dokler trajajo okolišcine, ki jih ni bilo mogoce predvideti in katerih 
posledic ni mogoce odvrniti (smrt, nad 80% invalidnost, potres, udar strele, samovžig, plaz, poplava). 
 
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravicenec nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih dneh 
obvestiti ARSKTRP. 
  

4. ob oddaji vloge mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti. Kot ustrezna 
usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti se šteje: 

- najmanj poklicna kmetijska izobrazba ali sorodna agroživilska izobrazba ali 
- katerakoli druga poklicna izobrazba in triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski 

dejavnosti ali 
- opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s 

posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali 
- koncana osnovna šola in vsaj  5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti. 

 
 
Splošni financni pogoji  
Višina dodeljenih sredstev za pomoc mladim kmetom za prevzem kmetij znaša do najvec 5.000.000 sit. Odvisna je od 
števila doseženih tock pri ocenjevanju vlog . Dodeli se v obliki enkratne financne pomoci, ki predstavlja upravicljiv 
strošek pri prevzemu kmetij.  
 
Vloge je potrebno poslati na predpisanem obrazcu s  prej naštetimi prilogami do 31.  8. 2004 na AKTRP . 

Casa ni  prav veliko, zato svetujemo  vsem, ki se  zanimate za ta razpis, da se oglasite cim prej  pri svojem  kmetijskem  
svetovalcu.                                                                                                                                       

                                                                   Kmetijski  svetovalci  Izpostave  ŽALEC 
  

 
Valeta 2004 

 
14. junij je bil za nas, osmošolce, nepozaben dan, za katerega se nam je zdelo, da ga ne bomo nikoli 
docakali. 
Poslovili smo se od osnovnošolskih klopi, od sošolcev, prijateljev in uciteljev, ter se zahvalili vsem, ki so 
nam osem let stali ob strani, še posebej našim staršem, razrednicarki in gospe vršilki dolžnosti ravnatelja, 
gospe Majdi Pikl. 
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V vseh teh letih smo se marsikaj naucili, dosegali smo uspehe, dobre rezultate na tekmovanjih in marsikatero 
tudi ušpicili. Delcek našega ustvarjanja pa smo pokazali na uradnem delu valete, ki je potekal v telovadnici 
OŠ Vransko. Zabavni del se pa je odvijal v Domu krajanov Tabor, kjer sta za postrežbo poskrbela 
Podeželska mladina Tabor in gostišce Rimljan. Glasbena skupina Waste Of Time (izguba casa) in DJ Roky 
pa sta nam glasbeno popestrila vecer. 
Ob tej priložnosti bi se še enkrat radi zahvalili vsem, ki so na tak ali drugacen nacin pomagali pri pripravi 
valete, še posebej Podeželski mladini Tabor in županu Obcine Tabor, gospodu Vilku Jazbinšku. 

Teja Goropevšek 
 

Dan državnosti ob Puntarski poti 
 
Slovenija je pred dobrim mesecem postala clanica velike evropske družine. Že zaradi velikosti in razlicnosti 
vseh »družinskih clanov« pa je pomembno, da naša država ohrani svojo drugacnost, specificnost, ki jo loci 
od vseh drugih. Zato smo letos še posebej ponosno praznovali dan slovenske državnosti. 
 
V petek, 25. junija, smo se ob 9. uri zbrali pred KZ Tabor in po Puntarski poti krenili proti Mežnarjevi 
domaciji, ki predstavlja sticišce taborske in braslovške obcine. Spremljali so nas konjeniki z Gomilskega z 
zastavami in vozovi. Pri Mežnarjevih je bilo poskrbljeno za krajšo proslavo in kulturni program, v katerem 
so sodelovali Savinjski rogisti, Dramska sekcija Kulturnega društva Ivan Cankar, Savinjski oktet in Pevsko 
društvo Tabor. Navzocim sta spregovorila tudi oba mejaša, in sicer gospod Vilko Jazbinšek in gospod Marko 
Balant. Za hrano je poskrbelo Društvo žena in deklet obcine Tabor, za pijaco pa Turisticno društvo. Za vso 
pomoc in podporo se zahvaljujemo gospodarju Mežnarjeve domacije, gospodu Pintarju.  
 
Pohoda in proslave se je kljub kislemu vremenu udeležilo veliko pohodnikov z obeh strani »malih Trojan«, 
ki so s polnimi želodcki zadovoljni zgodaj popoldne odhajali proti domu. 
 

Obcina Tabor, Turisticno društvo Tabor in 
 Planinsko društvo Tabor 

 
Misli ob zakljucku šolskega leta 

 
To šolsko leto smo se imeli »fajn«, pri tem pa smo se veliko naucili. 

Uciteljico spoznali smo, zabavala nas je zelo. 
Pri naravi spoznali smo kaco in pa zveri, 

na koncu pa dobro predstavo naredili. 
Drugo leto bomo na Vransko odhiteli, nove ucitelje dobili. 

                                                                                                               
   Petra Tekavec, 4.F / 8 

 
To leto smo se veliko naucili, 
ceprav smo se veliko veselili.  
Pocitnice so prišle pravi cas,  
zelo se jih veselimo, ker na morje odhitimo. 
Šola je bila špas, 
zato žvižgamo na glas. 
Šolo bomo pogrešali zelo, 
saj na Vransko odhajamo. 
Upam, da bo lepo, kot tukaj je bilo. 

                                                  
Tina Jelen, 4.F / 8 

 

V šoli smo se dobro imeli 
in prijatelje pridobili. 
Zelo smo se ucili 
in znanje si pridobili. 
Petice so vesele v redovalnice letele, 
enke pa presrecne bile so odvecne. 

 
Žiga Lukman, 4.F / 8 

 

V tem letu smo se imeli zelo dobro. Imeli smo prijazno uciteljico, ki se je velikokrat nasmejala. V cetrtem 
razredu smo se imeli najboljše. 

  Klemen Nemivšek, 4.F / 8 
 
To leto sem se zelo lepo pocutila in mislim, da se je uciteljica tudi. Drugo leto gremo na Vransko in upam, 
da se bomo z uciteljico še kdaj videli. Ker nas je letos veliko naucila, mislim, da si bom veliko zapomnila. 

   
  Urška Dolar, 4.F / 8 



 7 

 
V tem šolskem letu je bilo lepo, ker smo se imeli kar se da najboljše, ker smo imeli lepe ocene in dobro 
uciteljico, ker smo šli ven igrat nogomet. 

    Matevž Zupancic, 4.F / 8 
 
V tem šolskem letu sem zelo užival. Škoda, da ne bodo pozidali petega razreda. Jaz bom pogrešal to šolo. 
Zahvaljujem se uciteljici, ker nas je veliko naucila. 

  Blaž Kovce, 4.F / 8 
 
Mislim, da bi lahko šoli prizidali še štiri razrede: peti, šesti, sedmi, osmi razred. Želim si, da bi bilo manj 
naloge, manj šolskih ur in daljši odmor. 

     Primož Južna, 4.F / 8 
 
To šolsko leto je bilo res lepo. Imeli smo res dobro uciteljico. Vcasih je bila jezna na nas, a smo jo 
razveselili. Sošolci so bili prijazni, vcasih pa tudi hudobni. Sošolke me niso tako razjezile. Res je bilo lepo! 

   
 Tilen Slakan, 4.F / 8 

 
Mislim, da bi lahko imeli en razred vec, da nas ne bi pri pouku tako veliko motili. 

   Tadej Videnic, 4.F / 8 
 
Veselim se že pocitnic, prijatelji so v redu, prvic sem se zaljubila in še malo vec znam… 

   Lena Štruc, 4.F / 8 
 

Zelo sem srecen v tem razredu. Imam veliko prija teljev. Dolgo leto je za nami. Kaže, da sem se dobro 
prilagodil. 

Urban Štruc, 4.C 
 

V tem šolskem letu sem se pocutil prijetno. Ko bodo pocitnice, bom pogrešal svoje prijatelje in sošolce ter 
sošolke.Upam, da bom po uspehu cim boljši v tem šolskem letu. 

Mitja Kugler, 4.C  
 
To šolsko leto je bilo eno izmed najbolj zabavnih šolskih let v mojem življenju. Z uciteljico Leo in 
gospodom Brankom smo se naucili veliko in se pri tem zabavali. Najbolj sem uživala pri tehnicnih in 
naravoslovnih dnevih, saj smo vedno ugotovili kaj novega. Seveda pa komaj cakam na peti razred. 

 
Maja Grobler, 4.C 

 
V letu 2003-2004 sem se imel super. Matematika in družba sta bili enkratni, le anglešcina mi je delala 
preglavice. Vsake ocene sem bil vesel. Bili smo tudi na morju, kje r je bilo enkratno. 

Matej Štrajhar, 4.C 
 
V tem šolskem letu je bilo najboljše, ker smo šli v šolo v naravi. Tam je bilo zabavno in imenitno. 

 
Urban Nemivšek, 4.C 

 
Zelo sem vesel in komaj cakam na vroce in soncne pocitnice. V šoli je bilo zelo lepo. Naucil sem se veliko. 
Bilo je super in upam, da bo drugo leto enako. 

Tilen Štruc, 4.C 
 
V tem šolskem letu sem se pocutila najbolje. Z uciteljema smo se smejali, bili dobre volje, vcasih tudi slabe. 
Skupaj smo reševali težave, vcasih pa smo dobili kazni. Krožki, ki so potekali skozi celo leto so bili zabavni. 
Upam, da se bom tega šolskega leta vedno spominjala. 

Ksenja Strožic, 4.C 
 
Komaj že cakam, da bo konec pouka. Zato, ker se bomo šli kopat v bazen in se bomo imeli lepo. 

 
Nejc Drnovšek, 4.C  

Mentorica: Karmen Pokorny, prof. RP in Lea  Napotnik 
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OBCINA TABOR 

 
V A B I M  O    V A S  

 
na polaganje temeljnega kamna  

 
za izgradnjo prizidka podružnicne osnovne šole in vrtca v Taboru, 

 
ki bo v soboto, 10. julija 2004, ob 18. uri 

pred Domom krajanov v Taboru. 
 
 

Vljudno vabljeni vsi obcani. 
 
 
 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 
 

                                                                           

   
Prostovoljno gasilsko društvo Kapla – Pondor 

 
V A B I  

 
na prireditev TABORSKA NOC 2004, ki bo v soboto, 10. julija 2004, 

 s pricetkom ob 20. uri pod šotorom ob Domu krajanov. 
 

Za hrano, pijaco in dobro voljo bomo poskrbeli gasilci iz Kaple in Pondorja, za dobro 
glasbo pa ansambel Vagabundi. 

 
 

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


