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št. 9/III                                                                 september 2005

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Krajevni urad v Taboru
 

V zadnjih dveh letih je vsem občinam – 
naslednicah bivše velike Občine Žalec, razen v 
Občini Tabor, pač z vidika kriterija števila 
prebivalcev, pripadel status do krajevnega urada. 
Občina je namreč inštitucija, ki je sicer namenjena 
zadovoljevanju potreb občanov, vendar si država 
še vedno jemlje pravico, da s podatki, ki so vezani 
na same občane, upravlja sama in občinski upravni 
organi o svojih občanih pravzaprav vedo zelo 
malo. Na primer: register rojstev in smrti se 
namreč vodi na državnem nivoju in do ažurnih 
podatkov o tem, koliko otrok se v posameznem 
obdobju rodi ali koliko občanov je v tem obdobju 
umrlo,  je z občinskega nivoja zelo težko priti. Za 
pridobitev teh podatkov mora Občina vložiti 
posebno vlogo, ker gre očitno za »zaupljive 
podatke«, ki bi jih občinski organi lahko 
zlorabljali!? Zagotovo je to absurd posebne vrste. 
Ko namreč občan izgubi službo ali pa njegovo 
zdravje in materialno stanje ne omogoča 
samostojnega življenja, pride prav občina in država 
skrb za občana prevali na občino brez strahu, da bi 
prišlo do zlorabe osebnih podatkov. Navedeni 
primer, posebej pa še pri pridobivanju različnih 
potrdil, je dokaz centralizacije državne uprave, ki 
opravlja nekatere funkcije, ki bi se enostavneje 
opravljale tudi na nivoju ali lokaciji občine, kar 
država velikodušno prepusti občini, če gre za 
problematiko sociale, ko pride do izgube službe, 
ko poplava odnese ceste in vodovod, ko je treba 
reševati problematiko vrtca in šole… Očitno je 
torej država prepričana, da je edino ona tista, ki 
zagotavlja varstvo nekaterih podatkov, predvsem 

matičnih, ki se navezujejo na posamezne občane. 
Morda je tako celo prav, če se s tem izloči možnost 
zlorabe teh podatkov v politične namene ali osebno 
obračunavanje na lokalnem nivoju. Tako državno – 
centralizirano ureditev včasih celo razumemo. Zelo 
dobrodošlo pa je, ko tudi država razume potrebe 
svoji državljanov in jim je pripravljena nekatere 
postopke poenostaviti in jim približati nekatere 
storitve. Temu seveda služijo krajevni uradi, da 
občanom ni potrebno po vsak listič na sedež 
upravne enote, ki je običajno v večjih krajih. Nova 
oblast je očitno pripravljena svojo državno upravo 
napraviti resnično bolj prijazno do ljudi, saj z 
boljšo organizacijo dela in modernimi 
komunikacijami podpira storitve javnega sektorja 
tudi na teritoriju posameznih manjših občin. 
Državni uradniki so ugotovili, da ima tudi poldrugi 
tisoč ljudi v naši občini pravico do enostavnih 
storitev in so se odločili, da ima tudi naša občina 
pravico do krajevnega urada. 
 
Spoštovane občanke in občani, sporočam vam 
torej, da je minister Gregor Virant podpisal 
odločbo za ustanovitev krajevnega urada tudi v 
Občini Tabor. Konkretno to pomeni, da boste 
veliko stvari, za katere je bilo do sedaj potrebno 
hoditi v Žalec, uredili na lokaciji v Taboru. 
Krajevni urad Tabor bo začel z delovanjem v roku 
enega meseca, saj je potrebo še nekaj postoriti. 
Nabor vseh storitev Krajevnega urada v Taboru je 
priložen v današnjem Informatorju in upam, da 
vam bo prihranjena marsikatera odvečna pot. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nov del kanalizacije v Taboru 
 

Investicija v kanalizacijo kanal 1 je v zaključni 
fazi. Tako pridobivamo nov del najpomembnejše 
infrastrukture za področje varovanja okolja. 

 
Investicija se bo financirala iz sredstev republiške 
takse za obremenjevanje vode in delno iz 
proračuna.  
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Pri izdelavi kanalizacijskega odseka se je 
poškodovalo cestišče. Na mestih izkopa, bo 
izvajalec obnovil asfaltno prevleko, obstoječ 
asfaltni del se bo začasno saniral, da se zagotovi 
normalna prevoznost. Sicer pa cestišča v tem 
momentu ni smiselno popolnoma obnoviti iz dveh 
razlogov; prvič - pri oblikovanju novega naselja 
vzhodno od Doma krajanov se bo, zaradi 
zemeljskih napeljav določenih vodov, še posegalo 
v to cestišče in drugič, - glede na katastrofalno 
stanje nekaterih cest, po zadnjem neurju, v 
višinskem delu občine Tabor, je prioriteta 
zagotoviti prevoznost teh cest. Zavedati se namreč 
moramo, da po teh cestah potekajo šolski prevozi, 
ki jih po nevarno urejenih cestah ne moremo 
izvajati.  

      
    Lilijana Štor 

_________________________________________ 
 

Na krajevnem uradu si boste občani 
lahko urejali naslednje upravne 

zadeve: 
 
- sprejem vlog za osebno izkaznico, 
- potrdila o državljanstvu  Republike Slovenije 
(takoj), 
- sprejem vlog za potni list, 
- sprejem vlog za vpis spremembe naslova v 
potnem listu, 
- sprejem naznanitve pogrešanja osebne izkaznice, 
- sprejem naznanitve pogrešanja potne listine, 
- izdaja izpiskov in potrdil iz matičnih knjig 
(rojstne,poročne in matične knjige umrlih- le na 
območju upravne enote), 
- sprejem izjave o spremembi priimka, 
- sestavljanje zapisnika o prijavi zakonske zveze, 
- sestava smrtovnice, 
- potrjevanje dovoljenja zakonitim zastopnikom za 
potovanje v tujino ml. osebam do 15. leta starosti, 
- sprejem prijave in odjave stalnega prebivališče, 
- sprejem prijave potovanj v tujino nad tri mesece 
in vrnitev iz tujine, 
- sprejem prijave in odjave začasnega prebivališča, 
- izdajanje potrdil o stalnem prebivališču in 
skupnem gospodinjstvu, 
- izdaja potrdila o vpisu v register društev, 
- postopek k priglasitvi k vozniškem izpitu 
(potrjevanje priglasnic), 
- izdaja, podaljšanje, zamenjava vozniškega 
dovoljenja, 
- izdaja vozniškega dovoljenja v primeru kraje ali 
izgube (dvojnik VD), 
- izdaja preizkusnih tablic, 
- potrjevanje podpore volivcev. 
 
Poleg tega se bodo opravljale še naslednje naloge: 
- dajanje splošnih informacij in pojasnil strankam, 

- naročanje strank pri uradni osebi, 
- dajanje oziroma sprejemanje vlog za vse upravne 
postopke v okviru pristojnosti upravne enote, 
- nudenje informacij o predpisanih prilogah, 
- zaračunavanje upravne takse za vse upravne 
postopke, 
- dajanje informacij strankam o uradni osebi in 
drugi pooblaščeni osebi, 
- dajanje obvestil strankam o poteku postopka, 
- sprejemanje vlog na zapisnik, 
- overovitev podpisa, fotokopij. 
 

Upravna enota Žalec 
_________________________________________ 

 
Neurje avgust 2005 

 
Najbolj poškodovani odseki cest so že bili sanirani. 
V upanju na državno finančno pomoč 
predvidevamo vzpostaviti normalno prevoznost na 
vseh cestnih odsekih, ki so bili poškodovani v 
neurju. Do odobritve in prejema državne finančne 
pomoči bomo s skromnimi finančnimi sredstvi, ki 
jih občina ima, poskušali odpravljati najnujnejše. 
Da zmanjšamo možnost dodatnega poškodovanja 
cest zaradi večjih deževij, smo nadalje predvideli 
ureditev odvodnjavanja. 
 
Na področju plazov smo po neurju beležili vdor na 
dvorišču objekta pri Lobnikarjevih, kjer imajo že 
nekaj let probleme z nestabilnostjo tal. Geodetsko 
poročilo smo že prejeli in ga posredovali v 
obravnavo Upravi Republike Slovenije za civilno 
zaščito in reševanje. Upajmo, da bo država 
prisluhnila problemu Lobnikarjevih in bo 
pomagala pri sanaciji plazu.  
 
Občanom se iskreno zahvaljujem za razumevanje 
in strpnost.  

Lilijana Štor 
_________________________________________ 

 

Stara Razganova hiša bo dobila novo 
podobo 

 
Stara Razganova hiša ima novega lastnika, v delu, 
kjer je predhodno bila lastnica Občina Tabor. Iz 
tega propadajočega dela stavbe, bodo nastala tri 
stanovanja. To ne bo zgolj pridobitev stanovanj, 
ampak tudi lepotni popravek v Ojstriški vasi, kjer 
se večina občanov že trudi olepšati kraj z 
urejanjem okolice svojih domov. 
 
Podrobnejše informacije o nakupu novih stanovanj 
vam bo posredoval investitor, Edvin Maček, 
Zgornje Roje 20, 3311 Šempeter. 

      
   Lilijana Štor 
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Dom krajanov – dom prostočasnih 
dejavnosti 

 
Z investicijo v šolo smo pridobili tudi novo podobo 
Doma krajanov. Za novo enotno barvo, ki sovpada 
z novim izobraževalnim kompleksom, se nahaja 
nova kuhinja, kjer bodo svoje izkušnje izmenjevale 
članice Društva  žena in deklet Občine Tabor. S 
pridobitvijo knjižnih polic in izposojevalnega 
pulta, se bo prihodnje leto v nove prostore preselila 
knjižnica. Kulturniki bodo nadaljevali svoje delo v 
prenovljenih obstoječih prostorih, športniki bodo, 
poleg aktivnosti v telovadnici, svoje aktivnosti 
dopolnili še z odbojko na mivki in balinanjem.  
 
Skratka, upamo, da bodo prostorske kapacitete 
zadostile širokemu izboru prostočasnih dejavnosti, 
ki se izvajajo v Občini Tabor. 
 

                                                         Lilijana Štor  
_________________________________________ 

Poziv pravnim in fizičnim osebam za 
oddajo razvojnih pobud in potreb na 

območju Občine Tabor 
 
Občina Tabor je pristopila k izdelavi novih 
prostorskih aktov občine. Župan Občine Tabor 
poziva fizične in pravne osebe, da podajo svoje 
pobude za posege v prostor (za spremembo 
namenske rabe) na območju Občine Tabor. Vse 
pobude bodo ocenjene na podlagi kriterijev iz 
veljavne zakonodaje, strokovnih podlag in drugih 

relevantnih dokumentov. V predlogu prostorskih 
aktov bodo upoštevane tiste pobude, ki bodo 
skladne z navedenimi kriteriji. 
Pobude se oddajo na ustreznem obrazcu, ki je 
priložen in ga lahko dvignete pri Lilijani Štor na 
Občini Tabor v času uradnih ur (ponedeljek 8. – 
12. in 13. – 15. ure, sreda 8. – 12. in 13. – 17. ure 
in petek 8. – 12. ure). 
 
Vsem pobudam je potrebno priložiti 2 
izvoda kopije katastrskega načrta (mapna 
kopija, ki se pridobi na Geodetski upravi 
RS). Na eni mapni kopiji se vriše in označi 
pobuda (velikost in lokacija želenega 
posega), druga mapna kopija pa mora ostati 
prazna. Pobude se oddajo osebno v 
prostorih Občine Tabor, ali po pošti na 
naslov: Občina Tabor, Tabor 21,  3304 
Tabor. Zadnji rok za oddajo pobud je 30. 
11. 2005. 

       
URBANISTI, d.o.o. 

_________________________________________ 
 

Najuspešnejša maturantka 
 
Letos smo v naši občini zelo veseli, da imamo med 
nami eno najuspešnejših maturantk celjskih 
srednjih šol, Jelko Pečnik iz Miklavža pri Taboru, 
ki je zelo uspešno opravila poklicno maturo. 
 
Čestitamo in ji želimo uspešno študijsko pot! 
 

 Tatjana Kovče

________________________________________________________________________________________________
 

Dan odprtih vrat v vrtcu 
 

S 1. 9. 2005 je naš novi vrtec obsijalo sonce, hkrati 
pa je postal poln otroškega smeha in sreče. 
 
Novi prostori nam dajejo ogromno možnosti za 
kvalitetno, ustvarjalno igro in učenje. Čeprav se je 
šolsko leto komaj pričelo, smo pripravili glasbeno 
točko, s katero smo se predstavili na otvoritvi vrtca 
in šole. Poželi smo bučen aplavz, ki  nam je bil 
tako nagrada kot vzpodbuda za naprej. 
 
Navodila, kako poskrbeti za varno hojo po cesti, 
varno vožnjo v avtomobilu in pravilnem vedenju 
na cesti, nam je podal policist Roman Ocvirk. Da 
bo našim otrokom omogočeno bolj prijetno in 
zdravo bivanje v vrtcu, smo na prvi roditeljski 
sestanek povabili pediatrinjo dr. Suzano Cizej – 
Justinek iz ZD Žalec. Spregovorila je o otroških  

 
prehladnih in virusnih obolenjih, značilnih za ta 
letni čas, ter nam podala napotke kako ravnati in 
preprečevati nadaljnje širjenje le-teh. 
 
V času TEDNA OTROKA, 3.10. - 7.10.2005, so 
vabljeni vsi otroci, ki ne obiskujejo vrtca, na 
DNEVE ODPRTIH VRAT, od 9. - 10. ure, v 
prostore vrtca, kjer bodo potekale ustvarjalne 
delavnice. Vabljeni! 

                    
Irena Aubreht 

_________________________________________ 
 

Ohranjena narava 
Biseri narave v občini Tabor 

(2. del) 
 
Kot sem napisal že v prvem delu članka v 
prejšnjem Informatorju, varstvo narave ni samo 
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varstvo naravnih vrednot. Že nekaj časa je znano, 
da samo z zavarovanjem naravnih vrednot, 
živalskih in rastlinskih vrst ne moremo ohranjati 
narave. Potreben je kompleksnejši pristop k 
ohranjanju. Prvi taki poskusi so bili z 
zavarovanjem širših območij, kot so naravni parki. 
Nam najbližji zavarovani krajinski park je 
Krajinski park Mrzlica, ki pa si ga delita dve občini 
in območje je zavarovano samo v občini Trbovlje. 
Še bolj znan je Krajinski park Logarska dolina, 
kjer s pomočjo javno – privatnega partnerstva 
uspevajo upravljati s parkom in uresničevati cilje 
tako razvoja, kot ohranjanja narave. Poznamo še 
regijske parke, ki so večja območja. Primer zanj je 
Regijski park – Kozjanski park in pa še narodne 
parke. V Sloveniji je samo eden in sicer nam vsem 
znani Triglavski narodni park. 
 
Nov zagon varstvu širših kompleksnejših območij 
je dal leta 1999 sprejeti Zakon o ohranjanju narave, 
ki predvideva določitev tako ekološko pomembnih 
območij, kot tudi posebnih varstvenih območij.  
 
Posebna varstvena območja so območja, ki so del 
Nature 2000. 
 
KAJ JE NATURA 2000? 
 
Natura 2000 je ekološko omrežje območij 
pomembnih za ohranjanje evropsko pomembnih 
vrst in habitatnih tipov v Evropski uniji. Slovenija 
je ob vstopu v EU sprejela tudi pravne akte EU, ki 
zadevajo varstvo oz. ohranjanje narave. Da bi v 
Evropi ohranili najvrednejše predele narave, so 
uvedli dva predpisa. Prvi je Direktiva Sveta Evrope 
o ohranjanju prostoživečih ptic (1972) ali na kratko 
DIREKTIVA O PTICAH in druga, Direktiva Sveta 
o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih 
rastlinskih in živalskih vrst (1992) ali na kratko 
DIREKTIVA O HABITATIH. V prvi so naštete 
ogrožene vrste ptic, v drugi pa ostale redke in 
ogrožene rastlinske in živalske vrste in njihova 
življenjska okolja (habitati). Članice EU so dolžne 
predlagati območja, na katerih bodo ohranjale 
ogrožene rastlinske in živalske vrste in tipe 
njihovih življenjskih okolij. Ta območja 
postopoma gradijo ekološko omrežje imenovano 
NATURA 2000. 
 
Z NATURO 2000 želijo Države EU postopoma 
povezati naravovarstveno najvrednejša območja v 
ekološko omrežje. Predvsem je pomembno, da pri 
NATURI 2000 ne gre za katerekoli ogrožene 
živalske ali rastlinske vrste in habitatne tipe (tipe 
življenjskih okolij), ampak zgolj in samo za 
evropsko pomembne. Še nekaj je pomembno. 
NATURA 2000 sama po sebi ne prinaša v prostor 
novih omejitev, ampak podpira dosedanjo rabo 
prostora, s katero nam je uspelo ohraniti dobršen 
del Slovenije na naravovarstveno zelo visoki ravni. 

Cilji NATURE 2000 so: 
- povezovanje naravovarstveno pomembnih 
območij, 
- vzdrževanje ali izboljšanje stanja ohranjenosti 
evropsko pomembnih življenjskih okolij in vrst. 
 
Za dosego teh ciljev sta bili v Sloveniji izdani 
Novela Zakona o ohranjanju narave in Uredba o 
območjih NATURA 2000. Seveda pa to še zdaleč 
ni vse, saj se je na podlagi izkušenj treba zavedati, 
da ohranjanje narave s še tako dobrimi pravnimi 
akti ni mogoče brez vključevanja in sodelovanja z 
ljudmi, ki na tem prostoru živijo. In prav tu nas vse 
skupaj čaka še veliko sodelovanja, dogovarjanja in 
usklajevanja. 
 
Ostenja posavskega hribovja – Območje Natura 
2000: 
Na območje občine Tabor sega posebno varstveno 
območje (Območje Natura 2000) Ostenja 
Posavskega hribovja. Območje je v občini Tabor 
opredeljeno na Krvavici in delu Reške planine na 
JV občine. Najpomembnejše življenjsko okolje 
(habitat) na tem območju so skalnate stene, obdane 
z podgorskimi in toploljubnimi bukovimi gozdovi. 
Skalna ostenja so dom redkim vrstam ptic. Poleg 
sokola selca, ki je kvalifikacijska vrsta, torej vrsta, 
ki območje opredeljuje, najdemo na območju tudi 
skalno lastovko in skalnega strnada.  
 
KAJ NAM PRINAŠA NATURA 2000? 
Visoko vredna narava, opredeljena z »blagovno 
znamko« Natura 2000, nam ponuja priložnost, da z 
lastnim zavedanjem in delom, ter s pomočjo 
Evropske unije ohranimo območje Ostenja 
Posavskega hribovja. Vse skupaj predstavlja 
primerjalno prednost in dober razvojni potencial.  
 
In kaj lahko storimo? V prihodnje bo potrebno 
pravilno usmerjati vse dejavnosti v prostoru, 
predvsem različne oblike turizma, pohodništvo, 
planinstvo izven območij, ki so pomembna za 
ohranjanje vrst in habitatov. Seveda ne gre 
zanemariti gospodarjenja z gozdovi, ki mora ostati 
takšno, da se bodo ohranili življenjski prostori 
ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. V večini 
primerov na območju to pomeni ohranjanje 
dosedanje rabe prostora. Samo pestro in naravno 
ohranjeno okolje je lahko spodbuda za razvoj 
sonaravnih oblik rabe prostora. In tu je priložnost 
v okviru EVROPSKEGA EKOLOŠKEGA 
OMREŽJA NATURA 2000. 
 
Če strnem misli. Ohranjanje narave ni več samo 
romantično opazovanje in opozarjanje na 
nepravilnosti. Celoten sistem varstva narave je 
vključen v načrtovanje rabe prostora na vseh 
ravneh. Prav tako je v veliki meri zagotovljena 
določena pravna varnost najvrednejših delov 
narave. Ostane nam torej še, da ohranjanje narave 
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in ohranjeno naravo sprejmemo kot velik potencial 
in prenehamo nanjo gledati kot na »coklo« v 
razvoju. Občina Tabor ima na tem področju veliko 
možnosti, kako pa jih bomo izkoristili pa je 
odvisno predvsem od nas samih. 
 

Matej Demšar 
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 

_________________________________________ 
 

Gasilska tekmovanja v septembru  
in priprave na mesec požarne 

varnosti 
 

Tudi letos vam proti koncu tekmovalne sezone 
desetin prostovoljnih gasilskih društev 
posredujemo dosežene rezultate. Mlajše desetine 
so dosegle naslednje uvrstitve: 
 
Tekmovanje pionirjev in mladincev, 17. 9. 2005, 
Ločica ob Savinji: 
- pionirji Kapla - Pondor: 2. mesto, 
- pionirji Loke: 4. mesto, 
- pionirke Ojstriška vas – Tabor: 6. mesto, 
 
- mladinci Kapla – Pondor: 2. mesto, 
- mladinci Ojstriška vas – Tabor: 5. mesto, 
- mladinke Loke: 4. mesto. 
 
Oktober je že tradicionalno mesec varstva pred 
požari. V skladu s programom dela Gasilske zveze 
Slovenije bo tokrat potekal pod geslom Požarna 
varnost v velikih trgovskih centrih. To bo dobra 
priložnost, da se gasilske organizacije natančneje 
seznanijo s stanjem požarne varnosti v trgovinah,  
ki delujejo na njihovem operativnem področju. 

Gasilska zveza Slovenije bo v tem mesecu dala 
velik pomen tudi promocijski dejavnosti, zato bo 
od 13. do 15. oktobra sodelovala na prireditvi z 
naslovom Dnevi zaščite in reševanja. 
 
Tudi naše občinsko poveljstvo je pripravilo svoj 
program aktivnosti v mesecu varstva pred požari. 
V ta namen bomo intenzivneje izvajali preventivne 
preglede objektov in druge aktivnosti, s katerimi 
bomo opozorili na pomen požarne varnosti, 
predvidoma pa bomo organizirali tudi taktično 
vajo, pri kateri bodo sodelovala vsa tri prostovoljna 
gasilska društva v občini.  
 

Ivan Derča, VGČ 
poveljnik občinskega poveljstva 

_________________________________________ 
 

Spoštovani občani! 
 
Ansambel Zaka' pa ne vas vabi, da si ogledate naš 
nastop v oddaji Pri Jožovcu z Natalijo, 9. oktobra, 
ob 13:10 na 1. programu TV SLO, kjer bomo 
prestavili svoje nove skladbe. Lep pozdrav od naše 
muske! 
 

Zaka' pa ne, www.zakapane.com! 
 

Obvestilo 
 
Obveščamo vas, da bo televizija VTV Velenje, dne 
03.10.2005 ob 21. uri, ponovila reportažo o 
otvoritvi nove šole in vrtca.   
                            Helena Djordjevič 

 
________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Spoštovane krajanke, krajani! 
 
Člani Turističnega društva Tabor v poletnih 
mesecih nikakor nismo počivali. Dokončno smo 
uredili skalnjak ob glavni cesti, namestili smo 
klopco in drevo z napisi krajev in občinskim 
grbom, sedaj čakamo samo še na mati naravo, da 
opravi svoje.  
 
Končno je v preteklem mesecu lepo podobo začela 
pridobivati tudi Ojstriška vas. Marljivi člani smo 
ob novo urejeni asfaltni poti na Kropivškovo 
dvorišče odstranili odvečno nesnago, izravnali 
teren in zasadili novo zelenico ter nanjo postavili 
pano za plakate. Ko bo tudi novo zasajena travica 
pokukala na plano, bo še lepše. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujemo tudi vsem tistim, ki ste s svojim 

prostovoljnim delom in stroji nesebično 
pripomogli pri urejanju. 
 
Če morda še niste opazili, smo preko poletja tudi 
na novo prebarvali vseh šest panojev za plakate, 
tako da izgledajo skoraj kot novi.  
 
Pozivamo vas, da se enkrat za spremembo 
sprehodite skozi domači kraj z odprtimi očmi, 
morda pa boste le opazili, da se v kraju nekaj 
dogaja. Mnogo občanov se trudi z izdelavo 
aranžmajev, ki se z letnimi časi tudi spreminjajo. 
Pokukajte k sosedovim in morda boste zagledali 
prelep jesenski okras na vogalu hiše, ob vodnjaku 
ali celo na dvorišču! 
 
Lep turističen pozdrav! 
 

Turistično društvo Tabor 
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Informacija o delovni akciji in zimska 
vadba v  telovadnici OŠ Tabor 

  
Športno društvo TVD Partizan Tabor  seznanja vse 
občane Občine Tabor, da so v mesecu septembru v 
okviru otvoritve nove osnovne šole potekale velike 
delovne aktivnosti ob športnem igrišču Tabor. 
Potekala so zaključna dela ob brunarici, čiščenje 
okolice športnega igrišča, dokončanje del ob 
novem igrišču za odbojko na mivki in balinišču.  
Vsem članom društva in krajanom, ki so nam 
kakorkoli priskočili na pomoč ob delovnih akcijah, 
se na tem mestu še enkrat iskreno zahvaljujemo, 
ter vas vabimo da si ogledate nove pridobitve. 
Zaradi slabega vremena ob otvoritvi nove šole se 
novi objekti še niso preizkusili, kot je bilo prvotno 
načrtovano, zato vabimo vse zainteresirane krajane 
in člane društva, da si v prihodnjih dneh vsaj 
ogledate, če že ne preizkusite nova igrišča. 
  
Društvo TVD Partizan Tabor objavlja, da se bo v 
začetku oktobra začela organizirana zimska vadba 
za leto 2005/06 v telovadnici Osnovne šole Tabor. 
Vadba bo predvidoma potekala po naslednjem 
razporedu: 
 
PONEDELJEK 
- od 18:00 do 19:30: namizni tenis 
 
TOREK 
- od 18:30 do 20:00: košarka – osnovna šola 
- od 20:00 do 21:30: košarka veterani 
 
SREDA 
- od 19. do 21. ure: rekreacija za ženske 
 
PETEK 
- od 17. do 19:30: taekwondo 
- od 19:30 do 21:00: odbojka za vse 
 
Urnik bo naknadno objavljen tudi na novi oglasni 
deski pred brunarico, ki bo v teh dneh postavljena. 
Vabimo vas, da se v zimskih mesecih, ki so pred 
nami, udeležite kakšne izmed aktivnosti, ki jih 
pripravljamo.  

 
  TVD Partizan Tabor 
   Jernej Gregl 

_________________________________________   
 

Plesne vaje 
 

Ples je zabava in kultura. Razmejitev med zabavo 
in kulturo je posebej nepotrebna, če  sta obe 
dejavnosti namenjeni zadovoljevanju potreb naših 
občank in občanov, skratka njihovemu druženju. 
Zaradi tega smo se v Kulturnem društvu Ivan 
Cankar odločili, da vzpodbudimo ples kot 
neformalno druženje.  
 

Zato vabimo vse tiste, ki bi se radi naučili ali pa 
utrdili plesne korake najljubših plesnih ritmov, da 
se nam pridružijo na prvem informativnem 
plesnem sestanku v nedeljo, 2. oktobra v Domu 
krajanov v Taboru ob 20. uri, ko se bomo 
dogovorili o vsem in tudi otvorili novo plesno 
sezono. 
 
Vabljeni vsi, ki vam ples pomeni zabavo in 
sprostitev. 
 

Inka Jazbinšek,  
predsednica KD Ivan Cankar 

_________________________________________ 
 

Za trdim delom se skrivajo  
uspešni rezultati 

 
Po daljšem času je delo v PGD Kapla-Pondor 
obrodilo sadove tudi na tekmovalnem področju. 
Priprave pionirjev, mladincev, članov in članic B 
so se začele teden dni pred tekmovanjem Gasilske 
zveze Žalec, ki je bilo za pionirje in mladince 17. 
septembra v Ločici ob Savinji ter dan kasneje za 
člane in članice.  
 
Trdo delo se je obrestovalo in nam prineslo tri 
druga mesta in s tem izpolnjeno normo za udeležbo 
na regijskem tekmovanju, ki bo 1. in 2. oktobra 
2005, v Rečici ob Savinji.  
 

 
Letošnja bera pokalov je bogata, foto S. P. 
 
Svoje znanje in dobro pripravljenost smo pionirji 
in mladinci 24. oktobra potrdili tudi na tekmovanju 
v Parižljah z dvema tretjima mestoma, članice B pa 
na tekmovanju na Groblji, prav tako s tretjim 
mestom. 
 
Vseh teh uspešnih uvrstitev pa ne bi bilo brez 
vestnega dela tekmovalcev, razumevajočih staršev 
ter strokovnega, požrtvovalnega in potrpežljivega 
dela mentorjev, ki so na nas prenesli svoje 
dragoceno znanje in izkušnje. 
 

PGD Kapla-Pondor 
Jana Pustoslemšek 
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Vabilo 
 

V sredo, 5. oktobra, se pričenja rekreativna 
vadba za ženske v telovadnici Tabor: 

 
 ob 19. uri vabljene vse, ki zaradi kakršnih koli 

ovir ne zmorete hitrejše vadbe - vodila nas bo 
Martina Krajnc, 

 

 ob 20. uri pa, ko bomo že dobro ogrete, nas bo 
ob glasbi razgibala še Nataša Turnšek. 

 
Vabljene v čim večjem številu - ne pozabite na 
ustrezna obuvala in talno podlogo, kajti tla v sicer 
na novo prebarvani telovadnici so še vedno zelo 
hladna.  
 

TVD Partizan Tabor 
Sekcija za žensko rekreacijo 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

     
Smoletova kapela v Črnem Vrhu 

 
Zadnjo nedeljo v avgustu, je bilo v Črnem Vrhu 
nad Taborom slovesno. Pri Lukmanovih, 
Smoletovih po domače, so se pripravljali na 
blagoslov nove kapele in srečanje sorodnikov. 
Nova kapela je bila dolgoletna želja gospodarja 
Toneta in njegovih domačih in je zrasla na temeljih 
stare, dotrajane kapele. 
 

 
Med blagoslovom 
 
Zidarskih in tesarskih del sta se lotila Vinko Kos in 
Alojz Jelen, čopič je uporabljala Milena Vodlak, 
zasteklitev pa je delo spretnih rok iz Steklarstva 
Lukanc. Vsi so delo več kot odlično opravili, s 
čimer se je strinjal tudi sorodnik, duhovnik Izidor 
Pečovnik- Dori, ki je v navzočnosti domačega 
župnika Leopolda Selčana opravil blagoslov. 
 
Ko vas bo pot zanesla v Črni Vrh, postojte in si 
kapelico oglejte. V vročini se boste prijetno 
ohladili v senci lip, v temi pa bo svetloba lučk, za 
katere je poskrbel Jernej Lukman, in prihaja iz 
kapelice, osvetlila tudi skrbno urejeno okolico in 
stopničke, ki vodijo do nje. 
 

V svojem imenu in imenu vseh sorodnikov, 
znancev in sosedov, se zahvaljujem Smoletovim 
tudi za lepo popoldne in bogato pogostitev, v želji, 
da bi bilo takšnih dogodkov čim več.  
 

   Karmen Lukman 
_________________________________________ 

 
Otvoritev nove šole in vrtca 

 
17. september - sobota kot vsaka druga pa vendar 
tako drugačna. 
 
Čeprav so naši najmlajši in šolarji prestopili prag 
novega vrtca in šole že 1. septembra, je bil ta dan 
za vse prebivalce ene najmanjših občin nekaj 
posebnega. Uradno smo odprli vrata dveh ustanov, 
ki sta izrednega pomena za razvoj vsakega naroda. 
Prav gotovo so se otvoritve najbolj veselili otroci, 
vzgojitelji, učitelji in starši. Veselja ni moglo 
pokvariti niti sila neprijazno vreme, ki nam je 
kazalo zobe. 
 
Otvoritev so naznanili svečani takti Savinjskih 
rogistov. Nato pa smo lahko sledili programu, v 
katerem so si podajale roke različne generacije. 
Ploskali smo najmlajšim, navdušili so nas bobnarji  
 
 
Razigrani otroci, foto T. K. 
 
na sodih, nasmejali smo se izvirnemu prizorčku, 
prepevali smo z otroškim pevskim zborčkom, 
moškim pevskim zborom in mešanim pevskim 
zborom. Ves program pa je spretno in zabavno 
povezoval škratek, ki ga je upodobila Mateja 
Korošec Ajdnik iz Celja. Seveda na takšni otvoritvi 
ne sme manjkati tudi govorov. Vse navzoče je 
pozdravila v.d. ravnateljica Majda Pikl, slavnostni 
govornik je bil župan Vilko Jazbinšek, ki je 
učencem izročil velik ključ, ki šole in vrtca ne 
odpira, bo pa krasil eno izmed vitrin na šoli. Prave 
ključe pa sta iz njegovih rok prejela vodja vrtca ga. 
Manca in vodja POŠ Tabor g. Branko. Veliko težo 
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celotnemu dogodku pa je 
prispeval minister Milan 
Zver, ki je poudaril, da je 
poleg lepih zidov potrebna 
tudi primerna kakovost 
vzgojno izobraževalnega 
procesa, da bi se skozi 
velika  
vlaganja v mlade, le-ta 
povrnila v večjem znanju, 
ki ga tako potrebujemo za 
našo skupno svetlo 
bodočnost. 
 
Vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli, da je bila 
otvoritev vrtca in POŠ 
Tabor takšna, da nam je 
vsem v ponos, moja 
zahvala in iskrene čestitke. 
 

KUD Ivan Cankar 
Inka Jazbinšek                     

         

 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET OBČINE TABOR 

                                                 VABI                            
 

»NA DRUŽENJE, OGLED IN ZABAVNO TEKMOVANJE 
V LUŠČENJU IN LIČKANJU KORUZE« 

 

v soboto, 15. oktobra 2005, 
ob 20. uri v Dom krajanov v Tabor. 

 
Kot vedno bo za dobro pijačo, jedačo in zabavo poskrbljeno. 

 

Vstop bo prost! 
Vabljeni!  

 

 
 

 Kaže, da je uspeh v glavnem v tem, da vztrajaš, ko so drugi že odnehali. (William Feather) 
 
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. 


