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 informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 6/IV                                                                      junij 2006 

Devetletka v Taboru - realnost ali utopija? 
 

Ob takšnem naslovu bi marsikdo lahko pomislil, da 
je avtorju tega članka malce ponagajal poletni 
vročinski val. Saj smo še pred dobrima dvema 
letoma dvomili v realizacijo izgradnje nove šole in 
uvedbe 6-letke, zdaj pa na enkrat tako visokoleteči 
cilji. Pa poglejmo, ali so res tako visokoleteči. 
 
V šolskem letu 2005/06 obiskuje POŠ Tabor oz. 
prvi dve triadi (6 razredov) 86 učencev, zadnjo 
triado (7-9 razred) pa na osnovni šoli na Vranskem 
obiskuje 56 otrok iz Tabora. 1. in 2. razred sta v 
preteklem šolskem letu imela kombinirani pouk, 
vendarle le zato, ker je nekaj otrok (3) obiskovalo 
prvi in drugi razred na osnovni šoli na Vranskem. 
Če torej seštejemo vse šoloobvezne otroke iz 
Tabora , pridemo do številke, ki bi napolnila polno 
devetletko. To je seveda idealno stanje, ki se v 
praksi le redkokdaj zgodi. Interesi staršev, otrok, 
pedagoških delavcev in tistih, ki smo postavljeni, 
da skrbimo za delovanje in razvoj lokalne 
skupnosti, so marsikdaj različni. Starši prilagajajo 
kraj šolanja svojih otrok predvsem z vidika 
racionalnosti in možnosti usklajevanja s potrebami 
svojega delovnega mesta in kontrole nad otroki. 
Temu je prilagojena tudi zakonodaja in sami otroci 
pravzaprav v začetku osnovnošolskega 
izobraževanja niti ne morejo izbirati svojih 
bodočih sošolcev ali prijateljev iz zgodnjega 
otroštva. Ko pa se otrok enkrat vklopi v okolje 
izven domačega kraja pa menjava šolske sredine 
tudi ni več preprosta. Interesi pedagoških delavcev 
in vodstev šol so seveda usmerjeni k ohranitvi 
socialnega stanja in delovnih mest pedagoških 
delavcev, kar je po svoje povsem razumljivo. Ker 
pa je osnovna šola fundamentalna inštitucija za 
vsako občino, je razumljivo, da se razvojni načrti 
začnejo pri šoli. Če se torej povrnem začetni ideji, 
da imamo trenutno dovolj otrok za devetletno šolo 
v Taboru je torej potrebno le preveriti ali obstaja 
skupni interes, da postane ta ideja tudi resen načrt, 
ki si ga želimo realizirati. Povsem na mestu je 

vprašanje: »Kaj pa s tem občina Tabor pridobi in 
ali ne bi denar vlagali rajši v ceste, 
kanalizacijo,….?«.  
 
Če se odgovor na zgoraj postavljeno vprašanje 
glasi v smislu tako imenovanega »nacionalnega» 
interesa, ki je bil izkazan v odločitvi za  
samostojno občino Tabor, je odločitev jasna in s 
tem tudi cilj, ki vodi k ustanovitvi lastnega javnega 
zavoda s popolno devetletno osnovno šolo. Temu v 
prid govorijo tudi vsi trendi prostorskega razvoja 
naše občine, saj so v izdelavi projekti za 
popolnitev naselij v naši občini s približno 
šestdesetimi stanovanjskimi enotami. Gre za 
privatne investitorje, ki pri odločitvi za preselitev v 
naše kraje najprej vprašajo: »Kako pa je pri vas z 
vrtcem in šolo?« 
 
Prepričan sem, da se odgovor na naslov današnjega 
uvodnika postavlja kar sam od sebe. Hkrati pa je 
najbolje takoj tudi odgovoriti, kako to doseči in 
kdaj? Dobro načrtovanje kateregakoli projekta 
mora vsebovati tudi predvideno dopolnjevanje, saj 
nikoli ne moremo predvideti vseh bodočih situacij. 
Lahko se pohvalim, da smo tako ravnali tako tudi 
pri izgradnji naše nove šole in da je možno 
relativno enostavno dograditi najmanj tri dodatne 
učilnice, ki bi zadoščale za izvajanje devetletnega 
izobraževanja. Časovno je zadeva pogojena tudi z 
potrebami po dodatnih prostorih v matični osnovni 
šoli na Vranskem, lahko pa napovem, da je šolsko 
leto 2007/2008 povsem realen termin za začetek 
delovanja devetletke v Taboru, sploh če bodo v 
tem duhu uspešna tudi pogajanja z Ministrstvom za 
šolstvo in šport. 
 
Medtem ko bo današnja ideja dozorevala, bo vsaj 
naslednja dva meseca življenje 5666. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Na podlagi 28. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03-popr.) 
 

Občina Tabor 
 vabi na 

2. PROSTORSKO KONFERENCO V POSTOPKU PRIPRAVE  
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA PONDOR-JUG, 

 
 

ki bo v petek, 7. julija 2006, s pričetkom ob 12. uri, 
v sejni sobi Občine Tabor 

 
 

Namen 2. prostorske konference je seznanitev nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, 
gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z rezultati primerjalne študije variant 
načrtovanih prostorskih ureditev in pridobitev njihovih stališč v zvezi s predlogom najustreznejše 
prostorske ureditve.  
 
Na 2. prostorsko konferenco so tako vabljeni zlasti predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva, 
interesnih združenj, organizirane javnosti ter nosilci urejanja prostora, ki se morajo izkazati s 
pooblastilom organa, ki ga zastopajo.   

Vljudno vabljeni! 
 

Občina Tabor 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

Občina Tabor objavlja 
javno predstavitev predlogov načrtov zaščite in reševanja ob: 

 
1. POPLAVAH, 
2. POŽARIH, 
3. POTRESU, 
4. JEDRSKI NEVARNOSTI, 
5. ZEMELJSKIH PLAZOVIH, 
6. MNOŽIČNEM POJAVU KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH. 
 
Javna predstavitev bo trajala od 26. junija do 25. julija 2006. 
 
Ogled predlogov načrtov zaščite in reševanja je možen ob delovnih dneh v navedenem časovnem 
obdobju v okviru uradnih ur občine in v dogovoru z Vidom Pozničem na telefon 705 70 85 ali GSM 
040 490 711. 
 
 
Številka: 820-01/2006-1 
Datum: 22.6.2006                 ŽUPAN 
                       Vilko JAZBINŠEK 
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Pravilnik o pripravi izvajanju in 
sofinanciranju letnega programa 

športa v Občini Tabor 
 
V skladu z zahtevo Inšpektorata Republike 
Slovenije za šolstvo in šport je bil po hitrem 
postopku sprejet Pravilnik o pripravi, izvajanju in 
sofinanciranju letnega programa športa v občini 
Tabor. Pravilnik izhaja iz določb Zakona o športu 
in Nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha 
veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini 
Tabor. Vsebina pravilnika je bistveno 
spremenjena, kar pa ne pomeni bistvenih 
sprememb pri financiranju društev, ki se ukvarjajo 
s športno dejavnostjo. Bistvena razlika je, da mora 
občinski svet letno sprejeti Letni načrt programa 
športa v Občini Tabor, kjer je opredeljen točen 
namen financiranja športa za tekoče leto. 
 

Lilijana Štor Krebs 
_____________________________________________ 
 

Kandidat za člana okrajne volilne 
komisije 

 
Občinski svet predlaga Republiški volilni komisiji 
Mateja Demšarja za člana 5. okrajne komisije – 5. 
volilne enote s sedežem v Žalcu. 
 
 

Lilijana Štor Krebs 
_________________________________________ 

 

Kaj pomeni 30–dnevna javna 
predstavitev načrtov zaščite in 

reševanja? 
 
Občina Tabor ima izpred nekaj let izdelan načrt 
zaščite in reševanja ter ocene ogroženosti za 
različne naravne in druge nesreče, vendar je zaradi 
nenehnih sprememb zakonov s tega področja in 
tudi menjave kadrov, potrebno izdelati novega.   
 
Zakon varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, 
št. 51/2006), kakor tudi ostala zakonodaja, seveda 
pa potreba, da pravilno ravnamo v primeru nesreč, 
nalaga občinam, da imajo ažurne in z zakoni 
usklajene načrte ZIR ter obvezne ocene 
ogroženosti pred požari, poplavami, potresi in 
drugimi porušitvami, jedrsko nesrečo, neobvezne 
pa pred zemeljskimi plazovi in  množičnim pojavi 
kužnih bolezni pri živalih. 
30-dnevna javna predstavitev je samo ena od 
nalog, ki nas čakajo v času sprejemanja načrtov 
ZIR. Nadaljnje delo je kadrovska zapolnitev mest v 
štabu in enotah CZ, ažuriranje podatkov, 
spremljanje zakonodaje, dodatno usposabljanje 

članov štabov, enot CZ in komisije za oceno škode 
ter druge tekoče naloge. 
 
Čeprav se dostikrat ne zavedamo, da nesreča nikoli 
ne počiva in se ob tem tudi ne zavedamo 
pomembnosti zaščite in reševanja in ob kopici 
drugih nalog, dajemo to področje kar malce na 
stran, se ta miselnost hitro spremeni, ko se pojavijo 
težave. Prav je, da se kljub temu, da smo lahko 
zadovoljni z opremljenostjo gasilskih enot v 
občini, ki so hrbtenica ZIR (na to področje smo v 
zadnjih letih vložili tudi precejšnja finančna 
sredstva), uredi tudi pravno formalna plat. 
 
Vsakdo, ki želi biti podrobneje seznanjen s 
problematiko zaščite in reševanja in podati kakršno 
koli pobudo na to temo,  lahko v času od 26. junija 
do 25. julija to stori v prostorih Občine Tabor.  

                    
 Vid Poznič 

________________________________ 
 

Tudi v Pondorju smo bogatejši za  
»eko otok« 

 
Kot ste verjetno že opazili, smo na križišču pri lipi 
v Pondorju skupaj z Javnimi napravami iz Celja 
uredili prostor in postavili kontejnerje za papir, 
steklo ter plastenke in pločevinke. S tem se nekako 
približujemo cilju, da vsako leto v večje naselje ali 
zaselek dodamo vsaj en EKO otok, ki je lahko za 
občane ob pravilnem ravnanju zelo koristna in 
nemoteča zadeva, lahko pa je tudi nekaj povsem 
drugega, kot se je dogajalo pri obiralnem stroju pri 
Pihelbirt; zbirališče komunalnih odpadkov, ki tja, 
posebno pa poleg kontejnerjev, ne sodijo. 
 
Ob tej priložnosti vas obveščamo, da smo EKO 
otok izpred obiralnega stroja Milana Pustoslemška 
pri Pihelbirt, prestavili na novo lokacijo na rob 
dvorišča Mizarstva Kugler. Pri tem upamo, da 
bomo z umikom z zelo prometne na mirnejšo 
lokacijo dosegli to, da bo okolica kontejnerjev 
čistejša, kot je vsepovsod drugod po občini, kjer 
stojijo EKO otoki.     
                 Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Kam s salonitno kritino? 
 
V zadnjem času prejemamo čedalje več vprašanj 
občanov, ki bi radi zamenjali staro 
azbestnocementno kritino ali po domače salonitko 
z modernejšimi materiali. Ljudje se čedalje bolj 
zavedamo, da je azbestna kritina zdravju nevarna, 
največji problem, ki nastaja, je: kam s kritino, saj 
jo po zakonu lahko sprejmejo le pooblaščene 
organizacije. 
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Obveščamo vas, da je možno kritino pod 
določenimi pogoji deponirati na odlagališču Javnih 
naprav Celje, mora pa biti zavita v plastično folijo 
in zložena na paleto. Podrobnejše informacije 
dobite na telefonski številki: 4256 422 (g. 
Fazarinc, Javne naprave Celje). Omenjeno podjetje 
primerno zapakirano kritino tudi odpelje. Opozoriti 
vas moramo tudi na strošek. Cena razgradnje je cca 
25.000 SIT na 1 tono in cena prevoza. Za 
ponazoritev naj povemo, da znašajo stroški za eno 
povprečno hišo cca 60.000 SIT. Verjetno pa se 
vam postavlja vprašanje, ali država kaj vzpodbuja 
in subvencionira zamenjavo kritine? 
Stvar je takšna, da država neposredno ne financira 
razgradnje ekološko sporne kritine, občan pa ima 
možnost ob zamenjavi takšne kritine pridobiti 

kredit za nabavo nove kritine po ugodnejši obrestni 
meri, kot je običajna. V ta namen je država  
ustanovila Ekološki sklad s sedežem v Ljubljani, ki 
ima svojo izpostavo oz. energetsko svetovalno 
pisarno tudi na Občini v Žalcu, in sicer ob sredah 
od 16. do 17. ure ob predhodni najavi na tel. 713 
64  40. Ekološka pisarna v Žalcu daje občanom 
tudi razne druge nasvete, predvsem o tem, kakšna 
povratna ali nepovratna sredstva je možno pridobiti 
tudi za nekatere druge okolju prijazne posege, kot 
je npr. nabava kolektorjev, toplotne črpalke, 
zamenjave oken, fasade ipd. Zato vam predlagamo, 
da se njenih uslug v čim večji meri poslužujete. 

      
    Vid Poznič 

  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
 

Še zadnjič letos v… vrtec 
 
Lepo pozdravljeni še zadnjič v tem šolskem letu. 
Čeprav že odštevamo dneve do počitnic, se v vrtcu 
še vedno veliko dogaja. V mesecu maju, ob dnevu 
družine 15. 5. 2006 je bil sprejem za novorojenčke 
in otroke, ki bodo jeseni prvič stopili v prvi razred 
podružnične osnovne šole Tabor. V kratkem 
programu so nastopili tudi vsi bodoči prvošolčki iz 
vrtca.  
 
1. junij je bil dan eko šole in vrtca s koncertom 
pevskih zborov in tudi tu smo se z glasbo in 
plesom predstavili zbrani množici. V šolskem letu 
2005/06 smo bili vključeni v FIT projekt s 
poudarkom na gibanju, zato smo šli še zadnjič 
letos na izlet v Miklavž. Pri Lesjakovih smo si 
ogledali stare motorje in avtomobile, šli do ribnika, 
opazovali naravo in še kaj. Med vsakdanjim 
bivanjem na prostem smo posejali sončnice, ki so 
že prilezle iz zemlje. Povedati je treba, da so se 
nam v zadnjim dveh mesecih pridružili še trije  
novi otroci in tega smo vsi skupaj zelo veseli. Tako 
smo prvo leto v novem vrtcu pripeljali h koncu. 
Ker smo med letom zelo veliko nastopali, smo ob 
zaključku šolskega leta k nam povabili klovneso 
Romano, ki je bila tokrat oblečena v Piko 
Nogavičko. 
 
S tem bi za to šolsko leto končali. Mi smo se imeli 
lepo, upamo, da tudi vi. Javimo se vam spet jeseni, 
ko bo med nami kar nekaj novih otrok in vsi skupaj 
se bomo podali novim dogodivščinam nasproti. 
 
Bodočim prvošolcem pa želimo vse lepo v novi 
šoli. 
 

Otroci in kolektiv vrtca Tabor 
 

Občinska knjižnica Tabor 
 
V četrtek, 8. junija smo imeli v knjižnici literarno 
srečanje z ustvarjalci literarne revije Vpogled. 
Njen urednik je Mare Cestnik in skrbi za objavo 
različnih literarnih del od potopisov, pesmi, proze 
pa do intervjujev iz področja Savinjske doline.  
 
V tej reviji lahko objavlja vsak, ki mu je literatura 
blizu. Prvi dve številki sta že izšli in sta na ogled v 
knjižnici. Izkoristil bi priložnost in v imenu tistih, 
ki se trudijo okoli revije, da jim pošljete kakšna 
svoja literarna dela, saj je objava brezplačna. 
Vsekakor vam bodo ustvarjalci revije lahko dali 
kakšen nasvet, kako naprej. 
 
Občinska knjižnica Tabor ima novo telefonsko 
številko in sicer: 703 20 92. 
 

Uroš in Barbara 
_________________________________________ 

  
Vrt življenja 

 

 
Med nastopom, foto M. M. 
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Veseli nastopajoči 
 
Naše delo v vzgojno-humanem projektu se je 
začelo z našo akcijo, ki smo jo sprožili z zbiranjem 
igrač v mesecu decembru 2005. Glede na 
Marjetkino dosedanje delo, smo se obrnili nanjo in 
jo prosili, da nam pomagala porazdeliti zbrane 
igrače otrok.  
 

Z veseljem nam je ponudila roko sodelovanja in po 
končanem delu predlagala, da se po humani akciji 
peti razred vključi v vzgojni program, imenovan 
VRT ŽIVLJENJA. Glavni cilj projekta je 
spodbuditi učence k strpnejšim in boljšim odnosom 
v družini, do sošolcev in do narave. V mladih je 
toliko ustvarjalnosti, z iskreno ljubeznijo jo lahko 
prebudimo. Projekt spodbuja ustvarjalnost naše 
osnovnošolske mladine in z njihovimi aktivnostmi 
ozavešča ljudi v prizadevanju za boljšo kvaliteto 
življenja. 
 
V četrtek, 22. junija 2006, smo 5.c, Marjetka Čas 
in Manja Majcen imeli zaključno prireditev v 
dvorani Doma krajanov Tabor, kjer smo s 
programom pokazali, na kakšen način smo se lotili 
tega projekta. Ob tej priložnosti bi se rada 
zahvalila ravanteljici, gospe Majdi Pikl in vodji 
šole, gospodu Branetu Šketi za vso podporo, ter 
vsem učencem 5.c-razreda in Marjetki Čas. 
 

Manja Majcen
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Obvestilo o izplačilu posmrtnine 
 
V informatorju Zveze društev upokojencev 
Slovenije, so sporočili vsem plačnikom vzajemne 
samopomoči, da bo z letom 2006 izplačilo 
samopomoči obdavčeno po stopnji 25%. Na osnovi 
te zahteve posmrtnina v višini 28.000 SIT 
predstavlja bruto znesek, od katerega se obračuna 
in odvede 25% davek v višini 5.600 SIT, neto 
izplačilo posmrtnine znaša  22.400 sit. ZDUS bo še 
naprej poskušala spremeniti ta del zakona in če bo 
do konca leta uspešna, nas bodo obvestili, vendar 
trenutno velja ta zakon.  
Povzeto po: Obveščevalec ZDUS št. 128, maj 2006 
 

za UO DU Tabor 
Danijela Pajk Zupanc 

_________________________________________ 
 

Upokojenci smo si ogledali Posočje 
 

V torek, 20. junija so se zbrali upokojenci pred KZ 
Tabor in s hladnim avtobusom krenili proti Brezju. 
Temperatura še ni bila preveč visoka, ko smo 
prispeli do romarske cerkve, si jo ogledali in tudi 
prisostvovali maši. Po krajšem postanku smo 
krenili proti Ratečam, se okrepčali z malico in 
pogasili žejo. Tukaj je bilo že kar vroče, zato smo 
kar hitro odšli v prijetno hladen avtobus. Med 
vožnjo smo občudovali naše čudovite vršace, Tone 
I in Tone II sta nam pa na zanimiv način opisovala 
in kazala posamezne vrhove, saj je bilo nebo 
izredno čisto. Pri vzpenjanju na Vršič nismo 

opazovali samo čudovite narave, temveč tudi 
neverjetne sposobnosti avtobusa in šoferja Slavka. 
Pred vrhom smo si še ogledali popolnoma 
prenovljeno Rusko kapelo, pomnik iz 1. svetovne 
vojne. Tudi med vožnjo smo videli kar nekaj 
ostankov iz tega časa.  
 

Na vrhu bi se lahko še kepali, saj je bila kotanja še 
polna snega. Pri spustu z Vršiča pa nam je na 
trenutke bilo kar tesno, saj je cesta res ozka in 
vijugasta. K sreči ni bilo veliko prometa, le številni 
motoristi so uživali v vožnji. Vendar smo ob 
občudovanju narave, še posebej Soče, kar pozabili 
na to. 
 
Na postanku v manjšem kampu ob Soči smo se 
odžejali. Nekdo je začel peti pesem in že mu je 
večina pritegnila. Kljub vročini se nikakor nismo 
mogli odpraviti naprej. Čudovito je bilo poslušati 
naše pesmi ob žuborenju bistre Soče. V Bovec smo 
prispeli, ko je bilo sonce že kar nizko. Pri ogledu 
smo opazili, da se posledice potresa še kar poznajo. 
Iz Bovca do Črnič je bil le kratek »skok«, kjer nas 
je že pričakovala družina Cigoj. V prijetnem 
domačem ambientu smo uživali okusno pozno 
kosilo. 
 
Tako kot cel dan nam je tudi vožnja proti domu 
hitro minila, saj smo bili med vožnjo precej glasni. 
Organizatorjem hvala za lep in zanimiv izlet in 
septembra zopet na snidenje. 

za UO DU Tabor 
Danijela Pajk Zupanc 
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Pregled gasilnih aparatov 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Ojstriška vas – 
Tabor organizira v nedeljo, 2. julija 2006, 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 tipa »S«: 
S – 1 kg: 636,00 sit 
S – 2 kg: 636,00 sit 
S – 3 kg: 636,00 sit 
S – 6 kg: 1080,00 sit 
S – 9 kg: 1080,00 sit 
S – 50 kg: 4320,00 sit 
S – 100 kg: 4680,00 sit 
 
- Servisiranje gasilnih aparatov tipa »CO2«: 

CO2 – 3 kg: 636,00 sit 
CO2 – 5 kg: 1080,00 sit 
CO2 – 10 kg: 1920,00 sit 
CO2 – 30 kg: 2520,00 sit 
 
- Polnjenje CO2 jeklenk za »S« aparate: 
S 1 - 3 kg: 420,00 sit 
S 6 – 9 kg: 540,00 sit 
S 50 – 100 kg: 912,00 sit 
 
- Cenik gasilnih aparatov: 
GASILNI APARAT S1: 4320,00 sit 
GASILNI APARAT S2: 5988,00 sit 
GASILNI APARAT S3: 7068,00 sit 
GASILNI APARAT S-6: 10740,00 sit 
GASILNI APARAT S-9: 11472,00 sit 
GASILNI APARAT CO2-3: 28788,00 sit 
GASILNI APARAT CO2-5: 29748,00 sit             

 
VABLJENI! 

 
za PGD Ojstriška vas – Tabor 

    Gregor Basle 
                     
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Na koncertu… 
      
Ni nujno, da se vse imenitne stvari dogajajo v 
velikih mestih in na velikih odrih. Ni nujno, da 
velika in uveljavljena imena izvajajo najboljše 
stvaritve. Lahko pa rečem, da se je v malem kraju 
na malem odru dogajal imeniten večer, za dušo 
človeka, ki ima rad glasbo. In prav to se je zgodilo 
v soboto, 27. maja 2006 v Domu krajanov v 
Taboru, kjer so pevke in pevci Pevskega društva 
Tabor pripravili svoj zaključni koncert. 
 
Presenečenje se je pričelo že ob vstopu v dvorano, 
kjer sta obiskovalce z venčkom na glavi in 
belocvetom v roki pričakala ljubka otroka. Koncert 
se je pričel za mnoge obiskovalce neobičajno, saj 
so na prazno prizorišče prišle pevke s pesmijo na 
ustih in nam zapele ljudske pesmi različnih 
slovenskih pokrajin, tudi ob spremljavi violine in 
kontrabasa. Pevkam se je po uvodnem delu 
pridružil tudi moški del zbora, nakar so zapeli del 
programa, ki so ga izvedli že na uspešnem 
gostovanju v Dubrovniku. 
 
Na prehodu iz prvega v drug del koncerta je 
najprej nekaj pesmi zaigral orgličar Rok Planovšek 
iz Mozirja. Sledil je »razvedrilni del«, ki so ga 
pripravile pevke in nam na duhovit način, s 
pesmijo in plesom, predstavile »can-can«. Po lepo 
izvedenem venčku narodnih na diatonični 
harmoniki izpod prstov Jerneja Zupana, je na oder 

prišel moški del zbora in ubrano zapel svoj del 
programa.  
 
V drugem delu je Mešani pevski zbor zapel nekaj 
slovenskih narodnih pesmi, ob klavirski spremljavi 
Jerneja Zupana pa smo se vrnili v čase slovenske 
popevke s pesmima Brez besed in Poletna noč. Ob 
koncu koncerta se je pevkam in pevcem pridružil 
še ansambel Robija Zupana in ob njegovi 
spremljavi so izvedli še dve Avsenikovi uspešnici. 
 

 
Mešani pevski zbor, foto N. B.  
 
Ko je simpatična voditeljica Savina Vybihal 
napovedala konec koncerta, si je navdušena 
publika z bučnim aplavzom za konec priklicala še 
dodatno pesem. 

Nataša Bergant 
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Prijetno druženje in  
predstavitve turističnih društev 

 
Turistično društvo Slovenske Konjice je v nedeljo 
18. junija 2006, letos prvič organiziralo srečanje 
vseh turističnih društev, ki imajo farnega zavetnika 
sv. Jurija. Povabilu smo se z veseljem odzvali tudi 
mi. Predstavili smo kolesarske in pohodne poti, 
čebelarske dobrote, hmelj ter spominke in likovne 
stvaritve, ki predstavljajo našo občino. Zavrteli so 
glasbo mešanega pevskega društva, ansambla 
Zaka' pa ne, v živo pa sta meh raztegnila Blaž in 
Matija. 
            

Turistično društvo Tabor 
Lea Rančigaj 

_________________________________________ 
                                                                                                        

S kolesom dnevu državnosti naproti 
 
Ob dnevu državnosti, 25. junija 2006 je potekalo 
kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini. S startom 
izpred Hotela Žalec, je pot vodila proti Preboldu, 
Taboru, Vranskem in skozi Braslovče do cilja v 
Žalcu. Okrepčali so se v vsaki občini, mi pa smo 
jim gostoljubje nudili na kmetiji pri Mežnarjevih. 
Lepo vreme je bilo povod za množično udeležbo. 

                                                                                                             
Turistično društvo Tabor 

_________________________________________ 
 

Dan državnosti ob Puntarski poti 
 
V nedeljo 25. junija, smo se ob 11. uri zbrali pred 
KZ Tabor in po Puntarski poti krenili proti 
Mežnarjevi domačiji, ki predstavlja stičišče 
taborske in braslovške občine. Spremljali so nas 
konjeniki z Gomilskega z zastavami. Pri 
Mežnarjevih je bilo poskrbljeno za krajšo proslavo 
in kulturni program, v katerem so sodelovali Moški 
zbor KD IC ter Dramska sekcija Kulturnega 
društva Ivan Cankar Tabor. Navzočim sta 
spregovorila tudi oba mejaša, in sicer Vilko 
Jazbinšek in Marko Balant. Za hrano je poskrbelo 
Društvo žena in deklet Občine Tabor. Turistično 
društvo Tabor pa je poskrbelo za predstavitev kraja 
v obliki spominkov in brošur na samostojnem 
štantu. Za vso pomoč in podporo se zahvaljujemo 
gospodarju Mežnarjeve domačije, gospodu 
Pintarju in njegovi družini. 
 
Pohoda in proslave se je kljub vročini udeležilo 
veliko pohodnikov z obeh strani »malih Trojan«, ki 
so s polnimi želodčki zadovoljni zgodaj popoldne 
odhajali proti domu. 
 

Turistično društvo Tabor 
 

Sprejem najboljših učencev in 
dijakov pri županu 

 
Ob koncu letošnjega šolskega leta je župan Vilko 
Jazbinšek pripravil sprejem za odličnjake in 
odličnjakinje osnovne šole in za učenke, učence, 
dijakinje in dijake, ki so se izkazali na različnih 
tekmovanjih in osvojili vidne uspehe: 
 

Alenka Jelen, Pondor 13 (srebrno priznanje iz 
zgodovine, srebrno priznanje iz fizike, uvrstitev na 
državno tekmovanje iz vesele šole, osem let 
odličen uspeh); 
 

Anja Pustoslemšek, Kapla 23 (zlato priznanje iz 
matematike, zlato priznanje iz logike, srebrno 
priznanje iz fizike, odlična uvrstitev na državnem 
tekmovanju iz razvedrilne matematike, osem let 
odličen uspeh); 
 

Luka Laznik, Miklavž pri Taboru 10 (srebrno 
priznanje iz matematike, srebrno priznanje iz 
fizike); 

 
Nekateri najboljši, foto T. K. 
 

Maja Sirše, Tabor 41 (zlato priznanje iz 
zgodovine, osem let odličen uspeh); 
 

Tomaž Natek, Pondor 4/a (srebrno priznanje iz 
matematike, srebrno priznanje iz angleščine, osem 
let odličen uspeh); 
 

Lara Plavčak, Kapla 8 (odličen uspeh v 4. letniku 
gimnazije, sodelovanje na filatelističnih razstavah, 
srebrna kolajna in posebna nagrada ter naslov 
najboljše v razstavnem razredu mladink na 
filatelistični razstavi Eno okno, Kranj, 2005, velika 
srebrna kolajna v konkurenci razstavljalcev iz 
celega sveta v Washingtonu za filatelistično zbirko 
Svet umetnosti Albrechta Dürerja, pozlačena 
kolajna na mednarodni filatelistični razstavi Alpe-
Jadran v Mariboru; novembra 2006 bo sodelovala 
na filatelističnem svetovnem prvenstvu za 
mladince v Belgiji na razstavi Belgica, 2006); 
 
Klementina Madjarič, Kapla 37 (srebrno 
priznanje na Cankarjevem tekmovanju). 

 
Tatjana Kovče 
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
 

v sodelovanju z 
 

 DRUŠTVOM ŽENA IN DEKLET OBČINE TABOR 
 

VABI 
 

v soboto, 1. in v nedeljo, 2. julija 2006 na 
 

ZAJČEVE DNEVE NA ZAJČEVO KOČO. 
 

 
 
 

Gre za dvodnevno kulinarično prireditev. 
Ob tej priložnosti bomo na jedilniku ponudili predvsem zajčje jedi.  

 
V soboto, 1. julija, po 14. uri,  

bo mogoče dobiti že omenjene specialitete,  
ob dobri hrani pa vas bo zabaval Primarij Slapar. 

  
 

V nedeljo, 2. julija se bo prireditev nadaljevala v pozno popoldne. 
    

        Vabljeni! 
         
 

 
 
  

 

  Vedrost in veselje sta sonce, pod katerim vse uspeva. (J. P. Sartre) 
 
 
 
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.


