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 informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 8/IV                                                                      avgust 2006

Javni interes in privatna lastnina, z roko v roki 
 

Letošnja zima nam je vzela pomlad, vročina in 
suša dobršen del pridelka, kaj nam pa bo dala 
jesen? Če seveda ne omenjamo lokalnih volitev, ki 
so prej breme kot dar, si nadejamo malce 
podaljšanega poletja. Takšne jeseni so v nekaj 
zadnjih letih kar pogoste, da že imamo občutek 
koliko bomo prihranili pri kurjavi pa nas potem 
tepe zima vse do aprila. Pretekla zima je poleg 
domačih proračunov precej načela tudi občinski 
proračun, saj so se stroški zimske službe povečali 
skoraj za 100%, kar vse bremeni  proračunsko 
postavko vzdrževanja cest. Zakrknjena zima je 
resda povzročila nekaj nejevolje med ljudmi zaradi 
slabe prevoznosti nekaterih makadamskih cest, 
vendar smo po najboljših močeh najprej zakrpali 
tiste odseke, ki so povezani s šolskimi prevozi, 
pozneje pa so prišli na vrsto tudi ostali odseki. 
Seveda še ne vsi tisti, ki so potrebni temeljite 
obnove ali celo preplastitve z asfaltom. Odbor za 
gospodarstvo in cestno infrastrukturo je spomladi 
izdelal prioritetni vrstni red sanacij cestnih 
odsekov, vse pa je »skoraj« odvisno od denarja. Pri 
cestni infrastrukturi je namreč zelo pomembno še 
lastništvo ceste. V naši občini je še kar precej 
javnih poti in cest v privatni lasti, kar v določenih 
trenutkih povzroča tudi težave. Niso redki primeri, 
ko občina pri urejanju posameznih cestnih odsekov 
od lastnikov zemljišča po katerem poteka trasa 
ceste dobi odškodninske zahtevke ali celo 
prepovedi za urejanja cestne infrastrukture. 
Takšnih primerov si želimo v bodoče čim manj, 
zato smo se pravkar lotili projekta kategorizacije 
občinskih cest in v zvezi s tem tudi ureditev 
lastnine in služnosti. Pri urejanju teh zadev bomo 
skušali izbrati stroškovno najcenejšo varianto, saj 
bi številno odmerjanje cest povzročilo prevelike 
stroške. Verjetno bomo s posameznimi lastniki 
skušali skleniti stvarno služnostno pravico, ki ne 
spreminja lastništva, hkrati pa omogoča uporabo 
javnih površin za nedoločen čas. Ureditev 
lastniških in služnostnih zadev je potrebno tudi 
zaradi upravičenosti vlaganja javnih sredstev v 
privatno lastnino, ki še posebej prihaja do izraza 

pri nepovratnih republiških ali evropskih sredstev. 
Tudi urejanje cest v letošnjem letu je bilo 
povezano na osnovi urejenih lastniških razmerjih, 
saj smo pridobili  za obdobje 2005/6 iz naslova 
sanacije po neurju ter regionalnih vzpodbud 
približno 23 mio SIT, ki smo jih lahko vložili samo 
v ceste, ki so javno dobro ali pa imajo urejeno 
služnost. Na tem mestu apeliram na vse lastnike 
zemljišč, kjer poteka javna pot oziroma cesta, da 
privolijo v ureditev služnosti v korist občine, saj je 
le tako zagotovljeno vzdrževanje ceste, sicer se v 
takšne ceste ne bo smelo vlagati javnih sredstev. 
Zavedam se, da prihaja do težav, ker uporabniki 
mnogokrat niso hkrati tudi lastniki zemljišč preko 
katerih poteka cesta do posameznih domačij. 
Posebno konflikte situacije bo občina poskušala 
reševati sporazumno z vsemi strankami in upam, 
da ne bo potrebna uporaba drugih pravnih sredstev, 
ki omogoča izvrševanje javnega interesa. Samo 
ureditev lastniških razmerij na področju cestne 
infrastrukture lahko omogoča bistveno povečanje 
državnih ali evropskih nepovratnih sredstev v 
cestno infrastrukturo. Podobno seveda velja tudi za 
kanalizacijo, ki je ta trenutek prav tako zelo 
aktualna in »borbe« s posameznimi lastniki 
zemljišč že potekajo.  

* 
Naslednja številka informatorja bo nekoliko 
obsežnejša, saj bo v njem skrajšano poročilo o 
opravljenem delu iztekajočega se mandata sedanje 
zasedbe Občinskega sveta in župana ter priporočilo 
nadaljnjih smernic razvoja naše občine. 

* 
Naj zaključim tudi malce novinarsko na pogosto 
vprašanje: »Gospod župan, ali boste ponovno 
kandidirali?«. Na tem mestu odgovarjam »da«, 
vendar pod pogojem, da bo Razvojni program 
Občine Tabor za obdobje 2007-2011, ki bo 
predstavljen sredi septembra, dobil podporo večine 
občanov. Če povem drugače, kandidirati moram, 
saj delo ni končano, razen če večina misli drugače. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 
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______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 O  B  V  E  S  T  I  L  O 
o nameščanju plakatov  
v času volilne kampanje 

 
Občina Tabor ponuja organizatorjem volilne 
kampanje za volitve v občinske svete in volitve 
županov (Ur. l. RS št. 22/06) v skladu z 8. členom 
Zakona o volilni kampanji (Ur. l. RS št. 62/94 in 
17/97) brezplačna plakatna mesta pod naslednjimi 
pogoji: 
1. Na območju Občine Tabor je na voljo 7 

uradnih plakatnih mest. 
2. Organizatorji, ki vodijo volilno kampanjo za 

politične stranke, posamezne neodvisne 
kandidate ali skupine volivcev, imajo možnost 
plakatirati brezplačno, na vsakem od plakatnih 
mest. Na vsakem plakatnem mestu je možnost 
največ enega plakata ene stranke v velikosti 
50x70 cm. Za plakate, večje od navedene 
velikosti, Občina Tabor zaradi omejenosti 
velikosti plakatnih mest ne more zagotoviti, da 
bodo popolnoma vidni. 

3. Na uradnem plakatnem mestu je dovoljeno 
plakatiranje samo tistih plakatov, ki imajo žig 
Občine Tabor.  

4. Organizator plakatiranja je dolžan dostaviti 
plakate na Občino Tabor, kjer bomo poskrbeli 
za žigosanje, plakatiranje in odstranjevanje 
plakatov. 

5. Občina Tabor bo izobesila plakate najkasneje 
24 ur po dostavi. 

6. Vrstni red plakatiranja plakatov na 
posameznem uradnem plakatnem mestu je 
odvisen od časa dostave plakatov na Občino 
Tabor po načelu »prvi – prvo mesto, drugi – 
drugo mesto…«. Ko je plakatno mesto 
zasedeno, se na to plakatno mesto ne more več 
plakatirati. Neizobešeni in predloženi plakati 
so v čakalni vrsti, do sprostitve prostora na 
plakatnem mestu. 

7. Za uničenje plakatov občina ne odgovarja. 
Uničene plakate bo občina odstranjevala sproti 
in jih nadomestila z novimi, če bodo le-ti v 
občini na zalogi, če na dan odstranitve uničenih 
plakatov, nadomestnih plakatov ne bo, bo 
občina zapolnila prostor s plakati stranke v 
čakalni vrsti. Šteje se, da je plakat uničen, ko je 
zaradi vremenskih neprilik in človeškega 
faktorja izgubil prvotno obliko (porisani 
plakati, strgani plakati…). 

8. Nameščanje plakatov na neuradnih mestih je  
dovoljeno samo po predhodni pridobitvi  

 
soglasja lastnika objekta ali zemljišča, kjer se 
plakat namešča. 

 ŽUPAN 
Vilko JAZBINŠEK, univ. dipl. inž. str.    

_________________________________________                     
 
                     Prvi šolski dan - 

petek, 1. september 2006 
»zmanjšaj hitrost« 

 

Še nekaj dni in že se bomo s šolarji veselili prvega 
šolskega dne v šolskem letu 2006/2007. Ker ob 
veselju in pričakovanju ponovnega snidenja s 
sošolci naši šolarji nemalokrat pozabijo na lasno 
varnost, bi želela vzpodbuditi vse, ki smo v svojih 
jeklenih konjičkih skorajda neranljivi, da v 
septembru posebno pozornost namenimo varnosti 
na cestah. Posebej bi opozorila na šolske poti, ki 
bodo označene z dodatnimi označbami in na 
okolico šole. Pozivam starše, da svoja vozila 
parkirajo na parkirnem prostoru ob igriščih in se ne 
vozijo prav do vhodnih vrat šole. 
 
V jutranjih in opoldanskih urah prvih dni šolskega 
leta bi opozorila vse občane na večjo koncentracijo 
pometa v bližini šole. Bodite strpni, upoštevajte 
navodilo redarjev in policistov, ki bodo v 
septembru izvajali poostren prometni nadzor! 
 
Šolarjem želimo varnosti, ko gredo novim 
dogodivščinam naproti.    
                Lilijana Štor Krebs 
_________________________________________ 
 

Naši najmlajši občani vabijo 
prijatelje,  

da se jim pridružijo v vrtcu Tabor. 
Nov vrtec, nova igrala  

in še vedno iste super vzgojiteljice. 
 
Trenutno sta v vrtcu dva oddelka, ki bi lahko 
medse sprejela še kakšnega otroka. Vrtec pa 
razpolaga s prostorom za še en celoten oddelek. 
Vsem staršem, ki iščete varstvo za svojega otroka 
sporočamo, da prostora še ni zmanjkalo.  
 
Vse informacije o vpisu lahko dobite na tel. 703-
21-82 pri  Manci Obreza. 
 

Lilijana Štor Krebs 
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Popis škode v kmetijstvu zaradi suše 
 
Kljub temu, da smo dolgo časa mislili, da bo 
avgustovski dež vsaj delno popravil škodo na 
kmetijskih pridelkih, se to, žal, ni zgodilo. To nam 
kaže popis, ki se bo zaključil s 30. avgustom. 
Povprečne ocene škode po posameznih kmetijskih 
kulturah se gibljejo nekako takole: 
- travinje: do 50 %, 
- žita: 30 %, 
- hmelj: od 30 do 50 %, 
- krompir: okrog 30 %, 
- koruza: do 40 %. 
Odstotki poškodovanosti so pri nas podobni kot v 
sosednjih občinah. Izpad proizvodnje je največji na 
višje ležečih zemljiščih, slabo pa so jo odnesli tudi 
kmetijski pridelki na prodnatih tleh.  
 
Občina bo s popisom opravila svoje delo, na 
republiških organih pa je, da ugotovijo ali po 
Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč pripada 
oškodovancem odškodnina ali kakšna druga 
olajšava. Te olajšave so: 
- možnost znižanja katastrskega dohodka, 

- znižanje oz. odpis prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, 

- možnost znižanja prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje. 

Močno upamo, da boste vsi, ki ste utrpeli škodo, 
dobili vsaj delno povračilo, da nadaljujete s 
kmetijsko proizvodnjo, ki je pomemben segment 
gospodarstva v občini. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 

Imate težave z brskanjem po 
internetu? Ga ne znate uporabljati? 

 
Vabimo vas na kratko izobraževanje, ki bo zadnjo 
soboto v septembru (30.9.2006), od 9. do 12. ure v 
računalniški učilnici na Osnovni šoli Tabor (v 
pritličju). Prijavite se na Občino Tabor Tatjani 
Kovče, tel. št. 705-70-80 . 
 
Izobraževanje bo vodil Matjaž Drča. 
 

Tatjana Kovče

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Dragi starši! 
 
Počitnice se bližajo koncu in 1. septembra 2006 se 
bo znova pričel pouk. Da bi bili prvi dnevi čimbolj 
sproščeni, smo vam pripravili nekaj informacij. 
 V šolskem letu 2006/07 bomo na podružnični 

šoli v Taboru pričeli s poukom ob 8.15. 
Razporeditev ur pouka bodo dobili učenci prvi 
dan pouka. 

 Prvi dan bo pouk trajal od 8.15 do 11. ure. 
Takoj po končanem pouku bodo organizirani 
prevozi domov. 

 Vozni red jutranjih šolskih prevozov, ki ga je 
sprejel Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Tabor:  

ura odhoda postajališče 
PRVA   RELACIJA: 

6.20 PRESEDLE 
6.40 ČRNI VRH 
6.55 BOKAL 
7.00 ROPRET 
7.03 TABOR-OŠ 

DRUGA   RELACIJA: 
7.10 LOVSKA KOČA 
7.20 ŠTAJNAR 
7.30 ŠALAMON 
7.35 TABOR-OŠ 

TRETJA   RELACIJA: 
7.42 DOL 
7.50 TABOR-OŠ 

ČETRTA RELACIJA: 
7.53 OJSTRIŠKA VAS 
8.00 KAPLA – PONDOR 
8.05 BERGANT 
8.10 TABOR-OŠ 

 
Vozni red popoldanskih prevozov bodo dobili 
učenci prve dni pouka. Zjutraj bo organizirano 
jutranje varstvo od 7.05 do 8.05. Varstvo po pouku 
bo po četrti šolski uri do odvozov kombija. 

 
Branko Šketa, vodja POŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Občinska knjižnica Tabor 
 
Občinska knjižnica Tabor sporoča, da zaradi težje 
tehnične okvare telefona telefonska številka 703-
20-92 predvidoma do začetka septembra ne bo 
dosegljiva. Za vse nevšečnosti se vam 
opravičujeva. 
 
Odpiralni čas ostaja nespremenjen, 
 SREDA: 16.00–18.00 
 SOBOTA:  9.00–11.00, 
 zato vas vabiva, da nas obiščete. 

Uroš in Barbara  
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Vabilo na delavnico 
 

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo razpis v 
okviru programa PHARE, Ekonomska in Socialna 
Kohezija 2003 - Vzpostavitev sistema »Vse na 
enem mestu«, ki je v večji meri sofinanciran z 
evropskimi sredstvi. Podprlo je 29 vstopnih točk 
VEM v skupni vrednosti skoraj 3 milijonov EUR. 
Na razpis se je uspešno prijavila tudi RA Savinja 
in se tako s pridobitvijo finančnih sredstev, ki jih v 
90% sofinancirata EU in ministrstvo v 10% pa 
prijaviteljica,  vključila v vzpostavljeno mrežo 
registracijsko - informacijskih točk po sistemu 
»Vse na enem mestu«. 
Glavne naloge vstopnih toč VEM:  
• informacije  za ustanovitev, razvoj in 
poslovanje podjetij 
• hitrejša in cenejša ustanovitev podjetij 
• poenostavitev postopkov po elektronskih 
poteh za potencialne in obstoječe podjetnike 
• storitve podjetniškega svetovanja po 
subvencioniranih cenah v okviru  programa 

vavčerskega svetovanja "Vse na Enem Mestu, na 
vstopni točki VEM, brez administrativnih ovir. 
 

Na Razvojni agenciji Savinja v okviru točke VEM 
nudimo konkretno, uporabno, predvsem pa 
profesionalno strokovno – svetovalno pomoč v 
postopku pred registracijo podjetja, 
administrativna pomoč v postopku same 
registracije samostojnega podjetnika ter svetovanje 
v kasnejših fazah poslovanja podjetnika. Več 
informacij dobite na sedežu RA Savinja, Heroja 
Staneta 3, 3310 Žalec, spletna stran: 
http://www.ra-savinja.si/html/vem.html, tel: 
03/713 68 60 , e-naslov: ra.savinja@zalec.si    
 

Predstavitve projekta VEM se bodo v mesecu 
septembru odvijale tudi na krajevnih uradih UE 
Žalec. Tako bomo na krajevnem uradu Tabor, na 
sedežu občine Tabor, imeli predstavitev projekta 
VEM   v četrtek, 05.10.2006, v času uradnih ur.   

Razvojna agencija Savinja 
Ksenja Kovačič 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Vabilo 

 

Slovenska demokratska stranka in Občinski odbor 
SDS Tabor vabita vse člane in članice ter vse 

simpatizerje na festival SDS, ki bo 9. septembra v 
Simonovem zalivu v Izoli.  

 

Vabljeni!  

 
Vse zainteresirane prosimo, da svojo udeležbo 
sporočijo najkasneje do 4. septembra na telefonsko 
številko 5727 197. Več o omenjenem festivalu na 
www. sds.si 

 

Občinski odbor SDS Tabor 

____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Malo so ponagajali … 
 

Mogoče ste tudi vi opazili, da je Turistično društvo 
obesilo na mostu pri Žagarjevih v Pondorju korita 
z rožami. Že kar na začetku je izginilo eno korito z 
rožami, sedaj pa še dvoje. Podobni namigi veljajo 
tudi za smetnjak v obliki žabe na postaji pri 
Pihlbirt, ki nikakor ne more ostati v svojem 
prvotnem stanju. 
 

V vednost tistemu, ki svojo nemoč izraža na tak 
način, da škoduje drugim,  bomo člani  s svojim 
koristnim delovanjem še boljši in močnejši. 
 

                            Turistično društvo Tabor 
_________________________________________ 

 

Turizem v prebujanju 
 

Res je. Še vedno odmeva med domačini dejstvo,  
da nas je obiskal avtobus izletnikov, oz. 54 

upokojencev iz  kraja Sovodenj blizu Bolnice 
Franja. Mnogi na to gledajo posmehljivo, pa 
vendar se lahko ob tem zamislimo. Kljub temu, da 
promocija kraja še ni zaživela v pravi meri, so nas 
našli sami. Z željo, da kaj več izvedo o zgodovini 
in  življenju v kraju samem, zaželeli pa so si tudi 
ogleda  cerkve in zeliščne kmetije pri 
Hribernikovih. Za vse tiste, ki besedo turizem tako 
neradi  izgovorite,  da je bila to pozitivna izkušnja. 
Tudi s strani dodatnega zaslužka  in mogoče se ob 
tem prebudi še kdo.  
Po dogovoru je bil postanek predviden za dve uri, 
končal pa se je po štirih urah, ko so odšli na kosilo 
v gostišče Pirnat v Letušu, ker pri nas nimamo 
pokrite gostinske ponudbe. 
 

Da so odšli zadovoljni,  razberemo iz zahval, ki so 
prišle naknadno. 
 
                                          Turistično društvo Tabor 
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______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Mladi planinci na Zajčevi koči 
 
V šolskem letu 2005/2006 je bilo v planinski 
krožek vključenih 53 učencev POŠ Tabor. 
Planinske aktivnosti v šolskem letu smo že 
tradicionalno zaključili z družabnim srečanjem na 
Zajčevi koči, kjer smo se srečali 24. junija 2006, 
prav ob koncu šolskega leta. Kot že mnogokrat nas 
je z dobrotami z žara razveselil Peter Marko.  
 
Srečanje je potekalo v znamenju predstavitve nove 
varovalne opreme PD Tabor. Otroci so ob 
strokovnem nadzoru to opremo tudi preizkusili. 
Prijetno dopoldne se je prevesilo v popoldne in 
veselih src smo se razšli z obljubo, da se v začetku 
novega šolskega leta zopet srečamo. Planinski 
krožek poteka pod budnim očesom mentoric Darje 
Savinek, Manje Drnolšek, Maje Leskovšek, 
Martine Terglav in vseh, ki so pripravljeni mladim 
planincem polepšati planinske izlete. 
 

 
Skupinska, foto P.M. 

Uroš Zorenč 
_________________________________________ 

Lovsko strelsko tekmovanje za 
prehodni pokal Občine                                

 

Šestega avgusta se je na lovski koči v Taboru 
odvijalo tradicionalno, že petindvajseto po vrsti, 
lovsko strelsko tekmovanje za prehodni pokal 
Občine Tabor. 
 

 Tekmovanje je zaznamovalo prijetno vreme ter 
precejšnje število ekip in posameznikov, ki so se 
prijavili za nastop. Nastopilo je 60 tekmovalcev, ki 
so zastopali barve 13-ih ekip iz bližnje in daljne 
okolice. Dober obisk je rezultat dobro organizirane 
in vodene prireditve v preteklih letih, tekmovalce 
pa poleg odlično pripravljenih strelišč privablja 
tudi prekrasno okolje, prijazni ljudje in nenazadnje 
tudi bogate nagrade za najboljše. 

 

Tekma se je odvijala v prijetnem športnem 
vzdušju, dogajanje na streliščih pa so spremljali 
številni obiskovalci. Zaradi velikega števila 
tekmovalcev je bila tekma precej naporna za 
številne sodnike, v glavnem člane LD Tabor, pa 
vendar je ob obilici dobre volje tekmovanje 
potekalo tekoče, brez težav in predvsem varno za 
vse tekmovalce in obiskovalce. Tekmovalci so se 
pomerili v treh disciplinah, in sicer: v streljanju na 
glinaste golobe, tarčo srnjaka in tarčo bežečega 
merjasca. Doseženi so bili sledeči rezultati:  
 

GLINASTI GOLOBI   
1.mesto: Peter Petrovič, LD Vojnik 
2.mesto: Peter Flis, LD Trebnje         
3.mesto: Igor Tomažič, LD Toško Čelo 
 

TARČA SRNJAKA 
1.mesto:  Peter Flis, LD Trebnje 
2.mesto:  Dušan Žehelj, LD Gornji Grad 
3.mesto:  Jure Žohar, LD Oljka Šmartno 
 

TARČA BEŽEČI MERJASEC 
1.mesto:  Igor Painkret, LD Žalec 
2.mesto:  Peter Flis, LD Trebnje 
3.mesto:  Jure Žohar, LD Oljka Šmartno 
 

 
V skupnem seštevku so bili doseženi sledeči 
rezultati: 
 

POSAMIČNO  
1.mesto:  Flis Peter, LD Trebnje 
2.mesto:  Dušan Žehelj, LD Gornji Grad  
3.mesto:  Klemen Sadar, LD Trebnje 
 

EKIPNO 
1.mesto:  LD Trebnje 
2.mesto:  LD Tabor 
3.mesto:  LD Oljka Šmartno 
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Po končanem strelskem tekmovanju je bilo na 
strelišču za glinaste golobe še tradicionalno 
tekmovanje na izpadanje imenovano "abjajc". Ime  
je tekmovanje dobilo po trdo kuhanem jajcu, ki ga 
prejme izpadli tekmovalec. Tekmovanje je bilo 
napeto in zanimivo, zmago pa si je tokrat pristreljal 
Stane Resnik iz LD Tabor. Po končani strelski 
prireditvi se je za vse lačne in žejne  najboljše šele 
pričelo. Vonj po dobrotah z žara ter srnjakovem 
golažu je vabil vse prisotne k mizam. Ansambel 
Bojana Kudra je poskrbel za pravo vzdušje in 
veselje, ki je trajalo do poznih večernih ur.  
 

Kljub temu, da se je tekmovanje in druženje odvilo 
v enem dnevu, je bilo v pripravo potrebno vložiti 
veliko truda in energije. Člani LD Tabor smo v 
pripravo strelišč in koče vložili  precej časa. Kljub 
vsemu pa prireditve ne bi mogli izpeljati brez 
pomoči številnih sponzorjev, ki se jim ob tej priliki 
še enkrat iskreno zahvaljujemo. 
 

Zahvaliti se moramo  tudi vsem našim članom ter 
njihovim družinskim članom, ki so skrbeli, da 
nismo trpeli lakote in žeje ter nenazadnje vsem 
obiskovalcem. Dober obisk naše prireditve nas 
zavezuje da bomo takšne prireditve prirejali tudi v 
prihodnje. 

Lovska družina Tabor 
_________________________________________ 

 

Kamenčki, 
 

kamenčki, lepo pisano pobarvani. Prinešeni iz 
potoka, umiti, posušeni in na njih so nastale 
podobice: ribice, kužek, rožice, želva,  Klemen pa 
je zasnoval vesoljsko ladjo in vesoljčka. 

 

Idejo je dala Milena Vodlak, članica likovne 
sekcije Kulturnega društva Ivan Cankar v Taboru. 
Delavnico je vodila že drugo leto. Po kupu 
kamenja so mali prstki iskali, brskali,  dolge, 
srednje velike, okrogle kamenčke in Matevž se je 
spomnil še na morje in rad bi naredil rakca – pa 
tudi ta je nastal. Vseh nas je bilo 12 in ko je bilo 
posušeno, smo razstavili zunaj pred pisarno 
Turističnega društva Tabor, ki ima svoje prostore v 
Domu krajanov. Na pomoč je prišla stara preša, na 
podstavku smo okrasili in razstavili ustvarjeno. 
 

Izdelki so vabljivi in originalni, barve obstojne in 
vse ustvarjeno si še lahko ogledate… Vstop je 
prost. Pa lepo pozdravljeni do naslednje 
delavnice…                                                                                    
 

Likovna sekcija mavrica  
Julijana Juhart 

_________________________________________ 
                    

Družinsko kolesarjenje 
 

TVD Partizan Tabor je organiziral družinsko 
kolesarjenje po obronkih Tabora in sosednjih 
občin. Udeležilo se ga je okoli 40 kolesarjev. 

 
Organizirani sta bili dve progi, lažja in težja.  
 
Mogoče ste jih opazili, saj so vozili v pravih 
kolesarskih majicah, na katerih sta natisnjeni 
naravni spomenik Krvavica in starinska 
razglednica »Pozdrav iz Šentjurja«. Kolesarska 
majica ima natisnjeno tudi ime našega društva. 
 

Kot ponavadi se je kolesarjenje zaključilo z dobro 
hrano in jedačo in, seveda, s skupinskim 
fotografiranjem.  

TVD Partizan Tabor  
Jernej Gregl

 

  Neuspeh ne obstaja, so samo ljudje, ki ne vztrajajo dovolj dolgo. (neznan avtor) 
  
Informator je informativna tiskovina Občine Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in 
slovnično formo. Prispevkov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev 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.


