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 informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 11/IV                                                             november 2006 

Nismo najmanjši, še najmanj 
najslabši! 

 
Občina Tabor vstopa v tretje mandatno obdobje 
kot samostojna občina. Njena razvojna pot je 
razburljiva in zaznavna. Ne samo v domačem 
okolju, kjer so opazne številne spremembe, temveč 
tudi v celotnem slovenskem prostoru, kar je 
razvidno iz različnih analiz primerjav razvojnih 
stopenj gospodarskega razcveta slovenskih občin. 
Če smo pred volitvami opazili nekaj takšnih 
raziskav, ki so bile očitno politično motivirane, 
lahko raziskave po volitvah upoštevamo z večjo 
stopnjo resnosti in strokovnosti. V novembrski 
številki revije Manager je izšla primerjalna 
raziskava gospodarskega razcveta slovenskih občin 
za obdobje 2002-2006. Upoštevano je 193 občin, 
kolikor jih je bilo pred zadnjo letošnjo širitvijo, po 
kateri imamo skupaj 215 občin. V konkurenci 
manjših občin (pod 10.000 prebivalcev), njih je 
bilo 138, je Občina Tabor zasedla 76. mesto. Do 
omenjene širitve števila občin je samo 14 občin 
imelo manj prebivalcev od naše občine, v 
konkurenci omenjenega ocenjevanja 
gospodarskega razcveta pa smo za seboj pustili kar 
62 občin. Kriteriji ocenjevanja so bili naslednji: 
stopnja delovno aktivnih prebivalcev, rast števila 
podjetij, delež naložb v proračunu, delež izdatkov 
javne uprave v proračunu, delež dohodnine in 
nepremičninskega davka na prebivalca, delež 
subvencij v proračunu. Analitični podatki po 
posameznih kriterijih so zelo zanimivi ter dobro 
napotilo za lastno analizo in proračunske priprave 
za leto 2007/2008. Rezultate raziskave si je možno 
ogledati na občinski spletni strani. Že večkrat sem 
poudaril, da ima občina na čisto gospodarsko rast 
predvsem posredno vlogo, ki je vezana na pripravo 
prijaznega okolja za podjetništvo, kar zahteva 
aktivno zemljiško politiko ter urejanje 
infrastrukture. To bodo tudi poglavitne naloge, ki 
čakajo novo zasedbo občinskega sveta Občine 
Tabor ter župana. Kompaktna in strokovna sestava 
Občinskega sveta je zagotovilo, da bo razvojni 
program Občine Tabor za obdobje 2007-2010, ki 
ga bo ta organ sprejemal na decembrski seji, tudi 

realen in izvršljiv. Še posebno sedaj, ko je tudi 
znan državni proračun 2007-2008, ki kar precej 
vpliva na dogajanje tudi v naši občini. Naj povem, 
da smo precej upoštevani pri posebnih projektih v 
državnem proračunu, predvsem na področju 
urejanja državnih cest, ki potekajo skozi našo 
občino. Zelo pozitiven učinek bo imela tudi 
nedavno sprejeta novela Zakona o financiranju 
občin, ki bo, za primerjavo, namenila naši občini 
kar 25% več proračunskih sredstev, kot je to 
prinašala stara zakonodaja. Torej je optimizem za 
boljše čase povsem na mestu, več o tem pa bo 
govora v naslednji številki občinskega glasila, ko 
bo razvojni načrt občine za obdobje 2007-2010 
najprej na decembrski seji obravnaval občinski 
svet. To bo že druga redna seja, saj smo v 
novembru poleg konstitutivne imeli že tudi 1. 
redno sejo, ki je bila že kar delovna, 
najpomembnejša odločitev pa se je nanašala na 
odprtje tretjega oddelka vrtca, kar je zelo 
vzpodbudno in potrjuje pravilno odločitev velike 
investicije v preteklem mandatu. Rad pa bi omenil 
še pobudo, ki je bila dana na tej seji, da se za 
prihodnje volitve prouči možnost take ureditve 
volilnih enot, da bi s svetniki bila pokrita vsa večja 
naselja naše občine. Statutarno pravna komisija se 
bo nemudoma lotila dela, da bi se pripravil 
ustrezen predlog, ki bo usklajen z veljavno 
zakonodajo. Tudi ideja o oblikovanju krajevnih 
odborov (bivše vaške skupnosti) je dobrodošla, saj 
bi se razprave o pomembnih zadevah približale 
zainteresiranim sredinam in posamezne odločitve v 
občinskem svetu bi imele širši konsenz.  
 
Spoštovane občanke in občani, za nekaj časa bomo 
pozabili na volitve. Želim vam, da se bodo vaša 
pričakovanja v naslednjih štirih letih uresničila, 
prve želje pa vam naj izpolni Miklavž, ki se je že 
odpravil na dolgo pot. Meni pa dovolite, da si 
zaželim mile zime, ki bi požrla čim manj 
proračunskih sredstev, pomlad pa odkrila 
minimalne cestne poškodbe, saj bi zagotovo imeli 
dovolj idej, kako drugače »zapraviti« proračunska 
sredstva. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

S 1. redne seje novega Občinskega sveta Občine Tabor 
 
Trije oddelki v taborskem vrtcu 
Občinski svet je na svoji prvi seji sprejel sklep o 
odprtju novega oddelka v vrtcu Tabor. Obstoječa 
dva oddelka sta trenutno polno zasedena. Po 
novem letu se v vrtec vključuje še 6 otrok, kar je 
razlog za odprtje novega, tretjega oddelka. Vrtec 
Tabor bo tako obiskovalo preko 40 otrok. 
 
Povišanje ekonomske cene vrtca 
V letu 2006 se je vrtec v primerjavi s cenami v 
decembru 2005 podražil za 8 %. Letna kvota 
podražitve je 10 %. Ker se stroški ne pokrivajo s 
prihodki iz naslova ekonomske cene, se cene vrtca 
s 1. novembrom povišajo v višini 1,8% na trenutno 
veljavno ceno oziroma 2 % na veljavno ceno v 
decembru 2005. 
Cene vrtca od 1.11.2006 znašajo: 
                                            
Program Povišanje za 

2% 
(od 1.11.2006 dalje)

Dnevni program 
(6 – 9 ur in vsi obroki prehrane) 
- za otroke v oddelkih prvega 

starostnega obdobja 
- za otroke v oddelkih drugega 

starostnega obdobja 

 
 
90.764,30 
 
79.176,90 

Poldnevni program (4 – 6 ur) 
- za otroke v oddelkih prvega 

starostnega obdobja 
- za otroke v oddelkih drugega 

starostnega obdobja  

 
75.322,50 
 
65.726,10 

 

Kljub podražitvi se Vrtec Tabor ne uvršča med 
dražje vrtce, pa tudi ne med najcenejše. Po kvaliteti 
vzgojno-varstvene storitve pa se lahko pohvalimo, 
da odstopa z idealnimi prostorskimi kapacitetami, 
okoljem in strokovno usposobljenim kadrom. 
 
Delovni čas v vrtcu 
Delovni čas staršev, katerih otroci obiskujejo vrtec, 
je zelo različen. Tako vrtec že izvaja zgodnje 
jutranje varstvo. Vse bolj pa se pojavlja želja 
staršev, da bi vrtec bil odprt do 17. ure. 
Ravnateljica OŠ Vransko-Tabor je občinski svet 
seznanila, da bi z novo zaposlitvijo v novem 
oddelku lahko zagotovili varstvo do 17. ure, če 
bodo starši izkazali potrebo po podaljšanem 
obratovalnem času. 
Vloga za znižano plačilo vrtca 
Kljub določbam Pravilnika o izračunu plačila 
staršev za vrtec, kjer je določeno, da naj bi se vloge 
oddale do 15. novembra za leto 2007,  
 

 
podaljšujemo rok za oddajo vlog do 20. decembra 
2006. S tem želimo omogočiti vsem staršem, ki ste 
na oddajo vloge pozabili, da kljub zamudi 
zagotovite pravočasnost oddaje vloge.  
 
Podžupan Občine Tabor – Janko Drča 
Na prvi seji občinskega sveta je župan seznanil 
svetnike o imenovanju Janka Drče za podžupana 
Občine Tabor. Osnovna področja, ki jih bo 
podžupan pokrival, bodo gospodarstvo, kmetijstvo 
ter civilna zaščita in reševanje. 
 
Soglasje kandidatki za direktorico Medobčinske 
knjižnice Žalec 
Občinski svet daje soglasno podporo gospe Jolandi 
Železnik, ki jo je Svet zavoda Medobčinske 
matične knjižnice Žalec, po prijavi na razpisano 
delovno mesto direktorja, predlagal kot primerno 
za opravljanje delovnega mesta direktorice 
Medobčinske matične knjižnice Žalec. 

Lilijana Štor Krebs 
_________________________________________ 
 

Okolje, prostor  
in gospodarske zadeve 

 
Divja odlagališča 
Včasih se sprašujem kje živim; ali sem med 
kulturnimi, urejenimi ljudmi sredi Evrope ali v 
kakšni južnoameriški »banana republiki«.  
Zakaj sem naredil takšen šokanten uvod?  
Ker me kot planinca in naravovarstvenika najbolj 
razžalosti, bolje rečeno razjezi, ko v kakšni prijetni 
zeleni gmajni ali gozdu naletim na divje 
odlagališče. In teh je v zadnjem letu nastalo kar 
nekaj; od Bobnarjeve hoste v Kapli do idiličnega 
gozdička v Ragozah, da ne naštevam še naprej. 
Kam bomo prišli s takšnim odnosom do narave? 
Daleč sigurno ne, nikakor pa ne med kulturne 
narode Evrope. 
 
Vse bi še razumel, če ne bi imeli urejenega odvoza 
odpadkov, EKO otokov po vaseh, vsakoletnega 
organiziranega odvoza odsluženih avtomobilov in 
vsako soboto možnost odlaganja kosovnih 
odpadkov v zbirnem centru na Vranskem. 
Verjetno ne bo druge pomoči kot to, da bomo 
krivce poiskali in jih »primerno« oglobili. Župani 
občin Spodnje savinjske doline so se načelno že 
dogovorili za skupno komunalno inšpekcijo in 
redarsko službo. Upajmo, da bo čimprej zaživela – 
narava jim bo zelo hvaležna. 
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Polomljeni prometni znaki 

Komu so napoti prometni znaki, kdo sprošča 
odvečno energijo in uničuje znake? Krivec naj ve, 
da so prometni znaki namenjeni varnejšemu 
prometu in da stane 1 znak cca 40.000,00 SIT in da 
gre denar za popravilo in zamenjavo iz naše 
skupne blagajne, ko bi ga lahko uporabila za kaj 
koristnejšega. Pa varno vožnjo vsem udeležencem 
v prometu. 

Nove pridobitve na cestah 

Verjetno ste opazili, da je krožišče v Ojstrici in del 
ceste proti Presedlam postalo malo črno obarvano. 
Investicijo vredno skoraj 13 mio SIT bomo pokrili 
deloma s sredstvi države, deloma pa z lastnimi 
močmi. Državna sredstva smo pridobili na razpisu 
iz naslova regionalnih vzpodbud, kjer pa je 
odločilno vlogo odigralo urejeno lastništvo ceste. 
Kot je že bilo napovedano, se bo takoj spomladi 
začelo intenzivno pridobivanje služnostnih pogodb 
za vse ceste, ki so v privatnem lastništvu in služijo 
kot občinske ceste, saj je samo v tem primeru 
možno kandidirati za nepovratna sredstva za 
vzdrževanje in gradnjo. 

Gozdne ceste so tudi nekako urejene, najslabše je 
trenutno na odseku Konjščica – Mrn, kjer 
računamo, da bomo uspeli iztržiti še nekaj sredstev 
iz paketa pomoči zaradi neurja v letu 2005. 
Paradoks te ceste je, da polovica gozdne – ta del je 
urejen, druga polovica pa je občinska, z njeno 
ureditvijo bomo nadaljevali spomladi. Je pa 
sanacija izredno težka zaradi napačnega koncepta 
prvotne izgradnje, saj ni nihče veliko razmišljal o 
odvodnjavanju. Kot smo napovedali pa sanacij ne 
bomo izvajali s posipovanjem peska brez 
predhodne minimalne ureditve odvodnjavanja. 

Cesta mimo Lovske koče, Škrabarja in Čerena ima 
povezovalni značaj med občinami Tabor, 
Braslovče, Prebold in Trbovlje ter ostale zasavske 
občine. Na tej cesti je bilo letošnje leto vloženih 
okrog 6 mio SIT, kar pa je pomebno pri 
kandidiranju za nepovratna sredstva iz naslova 
medregijskih povezovalnih poti. Najpomebnejša 
sanacija je po naši oceni dobro uspela, saj smo do 
Lovske koče predvsem zaščitili uničenje asfalta 
zaradi plazov in vode, srednji del pa je sedaj v 
dobri makadamski obliki z učinovitim 
odvodnjavanjem in še na širini je precej pridobil, 
kar je dobra osnova za nadaljevanje. 

Morda ne toliko opazna, vendar strateško 
pomembna in koristna je povezava Tabor – Namar 
– Prekopa. Tudi v ta odsek smo vložili znatna 
sredstva (več kot 5 mio SIT), zaradi ureditve 
služnosti pa smo večino stroškov lahko pokrili tudi 
iz naslova državnih sredstev. Dela pa še niso 
popolnoma zaključena. Prav na tem odseku se je 
izkazalo sodelovanje občanov in občine, saj brez 
priznavanja služnosti občine in država ne more in 
sme vlagati javnih sredstev.. 

Zimska služba 

Tako lepe jeseni, kot je letos ne pomnijo najstarejši 
občani. Upajmo, da bo čimdlje trajala. Kljub temu 
smo se pripravili na zimo. Z občani, ki opravljajo 
zimsko službo smo se sestali, naročili pesek za 
posipanje, v teku so podpisi pogodb. Vse, ki jo še 
niste podpisali in ste pripravljeni izvajati zimsko 
službo vabimo, da se čimprej oglasite pri Vidu 
Pozniču, da se stvari tudi pravno formalno uredijo. 

Neformalni razpis za sofinanciranje strojev in 
naprav za opravljanje zimske službe 

Vse izvajalce zimske službe z višinskih predelov, 
ki nameravate kupovati pluge za pluženje ali stroje 
za posipanje pozivamo, da se lahko prijavijo na 
Občini Tabor z vlogo za sofinanciranje nabave 
opreme za opravljanje zimske službe. 

Občina Tabor bo ob zagotovitvi vsaj 5 – letnega 
opravljanja zimske službe pripravljena 
sofinancirati tudi do 50 % vrednosti 
novonabavljenih delovnih sredstev za namensko 
opravljanje zimske službe. 

Kanalizacija 

Pričela so se dela na izgradnji kanalizacijskega 
kanala Tabor – Ojstriška vas 1. faza v vrednosti 
več kot 18 mio SIT. Občanom, ki so podpisali 
služnostne pogodbe za položitev kanalizacijskih 
cevi, se najlepše zahvaljujemo in želimo, da bi 
imeli dovolj razumevanja tudi vsi tisti, ki vas bomo 
pozvali k podpisovanju služnosti v naslednjih dveh 
mesecih, ko bomo predstavili še projekt Ojstriška 
vas II. faza, ki pa bo mnogo zajetnejši zalogaj, saj 
naj bi potekal vse do lokacije centralne čistilne 
naprave ob reki Boljski.  

Vid Poznič 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Borimo se za EKO zastavo 
V letošnjem šolskem letu smo se na šoli Tabor 
odločili, da se priključimo projektu EKO ŠOL, ki 

deluje že enajsto leto. Program 
EKOŠOLA KOT NAČIN 
ŽIVLJENJA je mednarodni 
projekt, njegov osnovni cilj pa 
je povezovanje okoljskih 
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dejavnosti med šolami v državah tako Evropske 
zveze kot tudi ostalih držav v okviru Unesca. S tem 
lahko sodelujoči izmenjujejo in bogatijo ideje ter 

se dogovarjajo za skupne akcije, saj skrb za okolje 
in varovanje narave ne pozna meja. Trenutno je 
vključenih v program 27 držav in okrog 12.000 šol.  

S pomočjo programa Ekošola kot način življenja 
bomo skozi vzgojnoizobraževalni proces gradili 
različne načine varovanja okolja in vzgajali mlade 
v odgovorne prebivalce naše dežele in našega 
planeta. Vrednote in razmišljanja, ki jih bodo 
pridobili v ekošoli, bodo nosili s seboj vse 
življenje. Spoznali bodo, da problemov nima 
narava, ampak ljudje, in da se vrsta okoljskih 
problemov rešuje v odnosih med nami. Zato 
naprošamo tudi Vas, da se nam priključite pri 
ohranjanju našega planeta. Skupaj lahko 
naredimo veliko. Ekošolarji moramo ob pomoči 
mentorjev, ravnatelja, župana in drugih, opraviti 
sedem korakov, da bi naša šola dobila zastavo, ki 
je znak visoke okoljske zavesti vseh učencev in 
učiteljev šole. Zato vas bomo odslej redno 
obveščali kaj se na šoli dogaja in vas povabili, da 
se priključite raznim akcijam tudi vi.  
Trenutno jih potekaj kar nekaj: 

• ZBIRAMO STAR PAPIR – vsak dan pred 
poukom ali po 12.35 lahko pripeljete papir, 

• PORABLJENE BATERIJE – v šoli pred 
zbornico je posebna škatla, kamor lahko 
odvržete izrabljene baterije, 

• IZRABLJENI TONERJI – vsak dan pred 
poukom ali po 12.35 lahko prinesete 
tonerje, ki niso več uporabni.  

 

Veseli bomo tudi vaših idej in pobud. 
POMAGAJTE NAM OHRANITI NARAVO. 

     
 Eko koordinatorica. Mateja Todorovski                                                                                                 

_________________________________________ 
 

Eko kmetija Hribernik 
 
V sredo, 18. 10., smo učenci šestega razreda imeli 
NARVOSLOVNI DAN. Zanimalo nas je življenje 

na eko kmetiji. Kakšni so pridelki, kako jih 
pridelujejo in predvsem zakaj so tako cenjeni? 
 

Preden smo se odpravili, smo se pogovorili kaj 
pričakujemo od naravoslovnega dne in kaj želimo 
izvedeti. Ob prihodu na kmetijo Hribernik smo se 
predstavili in se odpravili v sadovnjak pobirat 
jabolka. Ker niso bila nikoli škropljena, je 
marsikatero zaradi odličnega okusa pristalo v naših 
ustih. Sledil je ogled njive in razlaga kolobarjenja, 
ki ga gospa Hribernikova izvaja. Presenetilo nas je, 
da mora zemlja kar tri leta počivati preden je zopet 
uporabna za pridelovanje. Naslednje presenečenje 
je sledilo ob spoznavanju divjega krompirja. Kar 
nekaj nas je vzelo gomolje, s katerimi bomo 
poskušali divji krompir zasaditi doma. Nato je 
sledil ogled zeliščnega polja, ki je bil za nas najbolj 
zanimiv. Človek si sploh ne predstavlja, kako 
uporabna so zelišča. Za zdravljenje, sirupe, čaje, 
začimbe in celo dišavljenje…  
 

Obisk pa smo zaključili s pravo pojedino. Gospa 
Hribernik nam je namreč spekla domač ajdov kruh, 
ki smo ga z velikim apetitom zmazali do zadnje 
drobtinice. Ob tem smo se sladkali z zeliščnim 
čajem, ki je odlično dopolnil okus. Sledil pa je še 
vroč domači jabolčni zavitek, za katerega najbrž ni 
potrebno posebej dodajati, da je v trenutku pošel.  
 

Pred odhodom smo popili še vsak po žlico sirupa, 
da bomo zdravi, s seboj pa odnesli polno košaro 
nabranih jabolk. 
 

Prečudovit dan nam bo ostal v nepozabnem 
spominu predvsem po zaslugi gospe Hribernikove, 
ki nam je zanimivo in z veliko znanja predstavila 
svojo kmetijo in nas kraljevsko pogostila. Tako 
smo resnično spoznali eko kmetijo z vsemi petimi 
čutili.           
 

Učenci 6.c POŠ Tabor 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Športni dan v Taboru 
 
V petek, 13. oktobra, smo imeli na naši šoli v 
Taboru športni dan. Pri nas so gostovali tudi 
šestošolci z Vranskega. Fantje so igrali mali 
nogomet, deklice boj med dvema ognjema. Ker je 
bil ta jesenski petek topel in sončen, so se vse 
tekme odvijale zunaj na igriščih. Naši učitelji, ki so 
bili obenem tudi sodniki, so budno spremljali potek 
iger. Med samimi boji sta nas nepričakovano 
obiskala tudi župan Tabora in naša ravnateljica. 
Plesalki Mojci iz 6.a sta vpričo vseh nas čestitala 
za njen dosežek. Udeležila se je namreč 

evropskega prvenstva v plesu in dosegla 20. mesto. 
Čestitke tudi od vseh nas. Ponosni smo, da jo 
poznamo.  
 

Vrnimo se k tekmam. Po borbenih igrah smo na 
koncu zmagale Taborčanke, pri fantih je bil boj 
zelo izenačen. Vse do konca se ni vedelo, kdo je  
 
boljši. Po finalnih medrazrednih bojih so imeli 
največ sreče v nogah učenci iz Tabora. 
Takih športnih dni se še veselimo. 

                
Športni pozdrav, učenke 6.c razreda POŠ Tabor. 
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                            Obvestilo 
 
 

V oddelku podaljšanega bivanja pri ga. Manji 
Majcen prodajamo dišeče sveče, ki so jih naredili 
učenci sami.  
Cena ene sveče je 250,00 sit, lahko pa vzamete 
štiri enake za adventni venček.  Sveče lahko kupite 
v šoli od 13. do 15. ure. 
 

Učenci podaljšanega bivanja od 4. do 6. razreda 
 

Spoštovani krajani! 
 

Učenci šole Tabor za Vas izdelujemo 
NOVOLETNE VOŠČILNICE. 

 
Kupite jih lahko od 11. 12. do 20. 12. decembra, 
vsak dan pred poukom in od 12. do 12.30 ure. 

Cena voščilnice je 150 tolarjev. 
 

Z veseljem vas pričakujemo!       
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Zahvala 
 

Zahvaljujem se vsem spoštovanim volivcem in 
volivkam 3. volilne enote (ki je obsegala Loke, 
Črni Vrh in Miklavž pri Taboru), ki ste na minulih 
volitvah glasovali zame. Novemu občinskemu 
svetu in županu pa čestitam in želim uspešno delo. 

 
Jože Strožič 

Zahvala 
 

Vsem občankam in občanom, ki  nam zaupate in 
ste nam na  lokalnih volitvah 22.10.2006 dali svoj 
glas, se iskreno zahvaljujemo. Želimo, da bi nam 
skupaj uspelo izpolniti zadane si cilje. »Danes za 
jutri. Za občino Tabor« 

Hvala! 
OO SDS Tabor 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Naša zelena bratovščina 
 
Pometala sem dovozno pot in naenkrat zaslišim 
čudne glasove iz Konjščice. To čudno oglašanje 
me je zanimalo. Grem pogledat in kaj vidim?  
 
Velik pes volčjak valja po vodi srno. K sreči sem 
imela metlo še v rokah, zakričala sem in se 
približala psu in srni. Moj krik in mahanje z metlo 
ju je ločilo. Pes je pobegnil proti gozdu, srna pa jo 
je ucvrla po vodi. Takoj sem videla, da ima ranjeno 
zadnjo levo nogo, ker jo je vlekla za sabo. Mislim 
si: »Reva, ti pa ne boš daleč prišla.« Po desetih 
metrih je padla v tolmun med skale. Previdno sem 
se ji približala in takoj ugotovila, da se sama ne 
more rešiti. Odložila sem metlo in jo za ušesa 
nekako potegnila na suho. Takrat sem opazila, da 
to ni srna, ampak srnjaček brez  rogov. Ves 
prestrašen mi je hotel pobegniti, a sem ga le 
zadržala in ga pregledala. Zadnjo nogo je imel 
ranjeno v predelu stegna in jo je čudno stegoval.  
 
Pričela sem se ozirati po pomoči in res je sosed bil 
na dvorišču. Poklicala se ga in prišel je bliže. K 
sreči je imel pri sebi mobilni telefon. Poklicala sva  
 

 
kar nekaj lovcev, pa pravega odziva ni bilo. Le 
sosedova otroka sta mi pomagala miriti prestrašeno 
žival. Kljub več klicev ni bilo blizu nobenega od 
»zelene bratovščine«.  
 
Vem, da je bolje sedeti na toplem, kot pa pomagati 
ranjeni živali. Bila sem mokra do kolen, pa si 
živali vseeno nisem upala spustiti, ker bi se reva 
kam zavlekla. Sosedovo Tio sem prosila, da je 
stekla k nam domov in obvestila  moža. Srnjaka 
smo naložili na cizo in ga prepeljali na dvorišče. 
Mož je poklical še enega od »bratovščine« in 
končno se je prikazal gospod Kovče in naju rešil 
muk in mraza. Lepa hvala mu. 
 
Nekaj članov društev pač misli, da je dovolj, če 
plačajo članarino in so nekajkrat pametni, potem 
pa ni ne duha in sluha od njih. Prosim, da se malo 
zamislite nad svojimi dejanji. Zaradi  takšnih je 
tudi delovna vnema dobre in delovne člane minila. 
Pa lep pozdrav. 
 

 
Hermina Zorenč 

 
Ojstriška vas, 17.11.2006
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________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rekreacija  v telovadnici OŠ Tabor  
2006/07 

 

Opažamo, da se vse premalo koristijo možnosti 
rekreacije v telovadnici Tabor. Pozivamo vse 
krajane, da si poiščete svojo obliko rekreacije in se 
nam pridružite. 
 
TOREK: Košarka (člani), 20.00-21.30 (Miha 
Bergant) 
 

SREDA: Ženska telovadba, 19.00-20.00 (Martina 
Kranjc)    
    Aerobika (ml.), 20.00-21.00 (Nataša 
Turnšek) 
 
PETEK : Namizni tenis, 19.30-21.00 (Janko 
Zorenč) 
 

SOBOTA: Odbojka 19.00 – 20.30 
 

V času veselega decembra in zime, ki prihaja, ni 
več toliko dela zunaj. Zato si lažje vzamemo čas 
zase in svoje zdravje. 
 

Še enkrat:pridite na rekreacijo! 
 

   TVD Partizan Tabor 
Jernej Gregl 

_________________________________________ 
 

»Iz Vidove popotne likovne torbe« 
 

Tak naslov je imela slikarska razstava, ki nam jo je 
pripravil g. Vid Hanžič iz Ojstriške vasi, pod 
okriljem KD »Ivan Cankar«, likovne sekcije 
»Mavrica«, v petek, 27. oktobra 2006, ob 17. uri v 
sejni sobi Občine Tabor. 
 

 
 
Razstava nam je približala Vida, ki je bil že od 
mladosti navdušen ustvarjalec, poln poleta, da je 

kot slikarska osebnost, ki je prehodil mnoge 
raziskovalne poti.  
 

Dela smo videli v različnih tehnikah: v olju, akrilu, 
svinčniku in akvarelu. Leži mu čisti realizem. Leto 
2006 je zanj izredno uspešno, saj je s svojimi deli 
sodeloval na vseh razpisih Zlate palete, ki jo 
razpisuje Zveza likovnikov Slovenije, za kar je 
prejel tudi priznanja in zahvale. 
 

Ob tej priložnosti ustvarjalcu čestitamo za 
doseženo delo in želimo zdravja…, da nadaljuje 
svoje slikanje z mladostno zagnanostjo. 
 

Julijana Juhart  
_____________________________________________ 

 
Mešani pevski zbor Tabor  

zopet med najboljšimi 
 
V nedeljo, 26. novembra, smo se pevci Mešanega 
pevskega zbora Tabor (MePZ) v Mežici udeležili 
Regijskega tekmovanja odraslih pevskih zborov 
od Celja do Koroške 2006. Tekmovalo je 19 
najboljših zborov iz tega območja, in sicer za zlato, 
srebrno ali bronasto priznanje. Kriteriji na 
tekmovanju so bili isti kot na največjem državnem 
tekmovanju ''Naša pesem'' v Mariboru.  
 

Tričlanska žirija je Mešanemu pevskemu zboru 
Tabor podelila srebrno priznanje, ter nas s tem 
uvrstila med najboljše nastopajoče, saj sta samo 2 
zbora prejela zlato priznanje.   

Poleg prejetega priznanja nam največ pomeni 
dejstvo, da smo z ocenami bili daleč najboljši od 
nastopajočih zborov iz Savinjske doline, s katerimi 
se največkrat primerjamo na Medobčinskih revijah. 
Po kvaliteti in srebrnem priznanju se lahko 
primerjamo z zbori, ki se večkrat udeležujejo 
državnega tekmovanja ''Naša pesem'' (MePZ 
Gorenje iz Velenja, MePZ Svoboda Šoštanj, 
Akademski pevski zbor iz Celja), žal pa se z njimi 
ne moremo primerjati po financiranju.  
 

Zgodilo se je prvič, da se je pevski zbor iz Tabora 
udeležil tako velikega tekmovanja in prejel tako 
visoko priznanje. 
 

Na koncu bi se rad zahvalil in čestital vsem 
pevkam in pevcem, zborovodju gospodu Milanu 
ter Sonji in Špeli Kasenik za ta izjemen dosežek.    
 

Pevsko društvo Tabor 
Ivan Topovšek
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________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Upokojenci smo se družili! 
 

Jesen je tu, letos lepa, prijetno topla in sončna, 
čeprav nekoliko vetrovna. Z jesenjo pride tudi dan, 
to je okrog Martinovega, ko se zberemo 
upokojenci Občine Tabor. Uživamo ob programu, 
tudi ob hrani in pijači. Zaplešemo, če še lahko in 
seveda se družimo med seboj. 
 
 Letos smo člani DU Tabor to srečanje organizirali 
s pomočjo nekaterih društev in seveda občine, ter 
gospoda župana, ki je na tej prireditvi še posebej 
pozdravil vse starostnike nad 80 let in jim izročil 
simbolična darila. Pri urejanju dvorane so nam 
pomagali mladi, program pa nam je podarilo 
kulturno društvo. Dramska skupina je izvedla 
zabaven skeč in poskrbela, da smo se iz srca 
nasmejali, moški pevski zbor, ki letos praznuje 
častitljivo obletnico pa nam je zapel nekaj pesmi iz 
svojega bogatega programa. 
 

Po pozdravnem govoru gospoda župana Vilka 
Jazbinška, nam je gospa Glušič, predstavnica ZDU 
Slovenije, z veliko dobrimi željami in čestitkami 
izročila republiško priznanje za 50-letno aktivno 
delovanje društva. To priznanje so si prislužili naši 
predhodniki, za nas pa pomeni veliko vzpodbudo 
za naprej. Skozi program nas je popeljal Tone, ki 
je vse točke povezal s stihi na temo Martina. 
 

 Skrb za hrano smo letos zaupali domačinu, 
gospodu Slaviju Gržina in se mu tudi zahvaljujemo 
za okusno hrano in lepo pripravljene mize, kakor 
tudi za uslugo pri točenju pijače. Za zabavo nam je  
igral trio Zaka' pa ne in mnogi so se veselo 
zavrteli. 
 

Mislim, da je prireditev dobro uspela, saj se je 
veliko gostov še dolgo zadržalo. Tudi to je 
potrditev, da upokojenci potrebujemo nekaj za 
razvedrilo, tu pa tam kakšen sončen žarek. 
Pa nasvidenje drugo leto!   
 

za UO DU Tabor 
 Danijela Pajk Zupanc 

_________________________________________ 
 

110 let organiziranega petja v Taboru 
 
V soboto, 28. oktobra 2006, smo v Domu krajanov 
praznovali 110 let organiziranega petja v Taboru.   

Povabljeni so bili vsi delujoči taborski zbori. 
Udeležba zborov, pa tudi obisk poslušalcev je 
pokazal, da Taborčani res radi pojemo in da smo 
ponosni na našo pevsko tradicijo. Pesem nas druži 
in bogati in želimo si, da bi bilo tako še mnogo let. 
Skupaj smo se sprehodili skozi zgodovino petja v 
Taboru, se spomnili nekaterih imen, predvsem pa 
smo se osredotočili na sedanjost, saj lahko rečemo, 
da je pevsko dogajanje v Taboru res pestro in 
zanimivo.  
 

Tabor je sicer majhna občina, vendar v njej živimo 
ljudje z velikim srcem in s posluhom za kulturo.  
 

Tokrat smo se združili vsi zbori in pokazali, da si 
želimo medsebojnega sodelovanja in prijateljstva. 
To je bil tudi namen srečanja taborskih zborov ob 
tej naši 110. obletnici petja, kar smo potrdili s 
skupnim prepevanjem »Šentjurske fare« in na 
koncu še z druženjem ob kozarčku s poslušalci. 
 

Pevsko društvo Tabor, Nataša Topovšek 
       

ADVENTNA  DELAVNICA 
 

Bliža se čas praznikov, zato vas vabim,  
da se mi pridružite pri izdelavi adventnih venčkov. 

 

Dobili se bomo v soboto, 2. decembra 2006, ob 17. uri v društvenem prostoru 
Doma krajanov Tabor. 

 
Delavnica bo potekala v dveh delih: v prvem delu vam bom na kratko predstavil zgodovino adventa. Nato pa 

bomo skupaj naredili vsak svoj venček.  
Sabo prinesite:  zelenje, sveče,obod (slamnati ali iz vej) ter čim več naravnih materialov (različni storži, 
lišaji,cimetove palčke, suho sadje…) Žico boste dobili na delavnici. Cena delavnice je 1.500 tolarjev. 

 
Delavnice vodim Alen Kovačič. 
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SVETI MIKLAVŽ SPOROČA, 

 
da bo otroke obiskal v torek, 5. decembra 2006, ob 17. uri v Domu krajanov v Taboru. 

 
Starši, pripeljite otroke vseh starosti, saj si bodo ogledali pravljico, ki nam jo bo 

pripravilo KD »Ivan Cankar« Tabor, Dramska sekcija Teloh. 
 

Pravljica nosi naslov Čudežni lokvanj, zaigrali pa jo bodo: 
Žiga Lukman, Mateja Bergant, Tina Jelen,  Barbara Tekavc,  Petra Tekavc, 

Nataša Topovšek, Ina Gržina in Jerca Gržina.  
K zvoku je pripomogel Marko Jezernik.  

Pravljica poteka pod okriljem avtorice in režiserke Tanje Tkauc. 
 

Miklavž pripravlja za vse otroke drobno presenečenje. 
 

Vstop je prost! 
 

 
KULTURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR TABOR 

GLEDALIŠKA DRUŽINA 
» T E L O H « 

 

VABI NA 
ogled gledališke igre 

 

ODKRITOSRČNA LAŽNIVKA 
avtorja: Marcela Acharda 

 

 
Na preiskovalnem sodišču se bodo 

lagali, zapletali, tajili in odkrivali 
odkritosrčna lažnivka Josefa    Ksenija Kovče, 
preiskovalni sodnik Sevigne    Peter Cestnik, 
njegova žena Antoinette     Teja Goropevšek, 
sodni pisar Morestan     Jože Zupančič, 
bankir Benjamin Beaurevers    Gorazd Kovče, 
njegova žena Marie-Dominique    Tatjana Bojinovič, 
inšpektor Lablache     Žiga Laznik, 
odvetnik Cardinal     Gregor Kovče, 

s pomočjo 
JOŽICE OCVIRK. 

 
PRVA 

»JAVNA OBRAVNAVA« 
bo v soboto, 9. decembra 2006 ob  19. uri 

v dvorani Doma krajanov Tabor. 

PRISOTNOST LJUDSTVA JE ZAŽELENA V ČIM VEČJEM ŠTEVILU! 
Dovoljeno se bo celo smejati. 
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                    RAZSTAVA PRAZNIČNIH POGRINJKOV      
 

V prazničnem času se velikokrat znajdemo pred težavo,  
kako pripraviti slavnostno mizo.  

 
Ponujam vam nekaj idej, ki si jih boste lahko ogledali od 18. do 22. decembra v 

delovnem času Občine Tabor. 
 

Vljudno Vas vabim Alen Kovačič. 
 

 
 

OBISK BOŽIČKA 
 

V občino Tabor prihaja BOŽIČEK, 
in sicer v petek, 22. decembra 2006, 

v vrtec Tabor ob 9. uri, v POŠ Tabor ob 10. uri. 
 

Pozdravili ga boste lahko tudi vsi tisti otroci, ki ne obiskujete vrtca,  
temveč vas pazijo stari starši. 

 

Božiček bo vse otroke obdaril z bonboni. 
 

Vabljeni vsi otroci v Občini Tabor! 
 

 
 

PEVSKO DRUŠTVO TABOR 
 

vas v soboto, 23. decembra 2006, ob 19.30, vabi na  
 

BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT 
Mešanega pevskega zbora Tabor z gosti,  

 

ki bo v Domu krajanov Tabor. 
 

Vljudno vabljeni! 
 

 

 



 10

 
Program prireditev v decembru 2006 

 
 

torek, 5. december, ob 17. uri 
PRIHOD SV. MIKLAVŽA IN PRAVLJIČNA IGRA ČUDEŽNI LOKVANJ 

Dom krajanov Tabor 
Turistično društvo Tabor, 051 365 079 

 
sobota, 9. december, ob 19. uri 

GLEDALIŠKA IGRA ODKRITOSRČNA LAŽNIVKA 
Dom krajanov Tabor 

KUD Ivan Cankar Tabor, Gledališka družina Teloh 
 

petek, 22. december 
OBISK BOŽIČKA ZA VSE OTROKE 
vrtec Tabor, ob 9. uri, POŠ Tabor ob, 10. uri 

Občina Tabor, 705 70 80 
 

sobota, 23. december, ob 19.30 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 

Dom krajanov Tabor 
Pevsko društvo Tabor, 705 70 90 

 
nedelja, 24. december 

POGOSTITEV PO POLNOČNICI 
okolica cerkve 

Turistično društvo Tabor, 051 365 079 
 

ponedeljek, 25. december 
BOŽIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO 

odhod izpred stare šole v Lokah, ob 16. uri 
Planinsko društvo Tabor, 5727 214 

 
četrtek, 26. december, ob 18. uri 

TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI 
Dom krajanov Tabor 

TVD Partizan Tabor, 040 397 376 
 

 
                                               

  Nasvete sprejemaj ob vinu, uporabljaj pa jih ob vodi. (Benjamin Franklin) 
  
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.


