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Priprave za proračun 2008 
 
Proračuni naše občine v zadnjih treh letih so krepko 
presegali primerno porabo. Primerna poraba je namreč 
tista vrednost, ki je izračunana na osnovi števila 
prebivalcev in določena preko glavarine. Za našo občino 
znaša cca 820.000 evrov. To številko smo krepko 
presegali v letih 2005-2006 na račun investicije v novo 
šolo, ko je država prispevala k občinskemu proračunu 
skoraj 700.000 evrov. Letošnji proračun presega znesek 
1,5 mio evrov na račun odprodaje stvarnega premoženja 
občine (zemljišče za dom starejših, Ojstrica), blizu 
100.000 evrov pa znaša tudi delež države pri sanaciji 
občinskih cest.  
Žal za proračunsko leto 2008 ni na vidiku posebnih 
dodatnih prihodkov, saj se nam precej zapleta pri 
pridobivanju gradbenega dovoljenja za kanalizacijo, 
kjer nismo pridobili vseh služnosti in bomo morali 
pridobivati delna gradbena dovoljenja za posamezne 
odcepe. Kratkovidno gledanje na to problematiko bo vse 
tiste, ki niso odobrili služnosti za gradnjo kanalizacije 
lahko drago stalo, saj bodo nastale težave tudi z 
izgradnjo sekundarnih vodov in priključkov. Zakonsko 
pa je priključitev na  kanalizacijo obvezna, če ni 
služnosti, pa je pooblaščeni izvajalec ne bo mogel 
realizirati. Lahko se ponovijo scenariji odvoza smeti, ki 
imajo za posledico marsikatero kruto sodno zgodbo. Če 
v letu 2008 torej projekt kanalizacije še ne bo oživel, bo 
teža občinskega proračuna znašala nekaj pod 1,0 mio 
evrov. Z izločitvijo problematike kanalizacije, bo največ 
naložbenih sredstev namenjenih cestam. Če smo v 
preteklem in letošnjem letu posvečali večjo pozornost 
osnovnim sanacijam cest (odvodnjavanje, spodnji 
ustroj), bomo v naslednjem letu povečali delež 
asfaltiranja, saj je dolgoročna zaščita cestišča 
zagotovljena samo z asfaltom.  
Upamo tudi, da se ne bo zadnji hip pojavila kakšna 
večja problematika plazov kot se je v zadnjih nalivih 
zgodilo s plazom neposredno ob cestni trasi na Črni 
Vrh. Samo s hitro intervencijo smo rešili cesto in bi 
strošek skoraj 20.000 evrov lahko bil bistveno večji. Del 
teh stroškov nam bo povrnila tudi država in ob tej 
priložnosti je potrebno resnično pohvaliti državo in 
njene inštitucije za razumevanje finančnih šokov, ki jih 
ob takih nenadnih pa vendarle neobhodnih intervencijah 
po naravnih ujmah doživijo proračunsko šibkejše 
občine. Ne sme biti odveč, če to omenim tudi na tem  
 
 

 
mestu, saj se glas županov malih občin premalo sliši v 
dobro pozitivnega delovanja države. Mediji pišejo samo  
o veliki krivici, ki se je zgodila Ljubljani z zmanjšanjem 
državnih dotacij, skoraj nič pa se ne piše o tem, da so 
nerazvite občine s tem pridobile tudi do 30% več 
sredstev.  
Želimo si, da bo tako potekalo tudi v prihodnje, toda 
politika se, žal, dela daleč od malega človeka na 
podeželju v soju reflektorjev in kamer, pa četudi samo 
50 km od nas.  
Proračun za leto 2008 torej ne obeta nič pretresljivega, 
upamo le da bo končno krenilo tudi pri investicijah na 
gradbenih projektih, ki bodo imeli večji vpliv na prilive 
komunalnega prispevka, ki je pomemben vir za 
izgradnjo osnovne infrastrukture. Ne smemo pozabiti, 
da niso problem samo ceste in kanalizacija. Še vedno 
imamo nekaj domačij brez vodovoda, kar je potrebno 
rešiti prioritetno. 
Letošnje leto sem precej pisal tudi o sprejemanju nove 
prostorske zakonodaje. Ta je z mesecem novembrom 
končno sprejeta z vsemi bistvenimi podzakonskimi  akti 
in spomladi naslednje leto pričnemo z oblikovanjem 
novega prostorskega plana. Pred spremembami zadnje 
zakonodaje smo že prejemali pobude za spremembe, ki 
se bodo upoštevale pri snovanju novega prostorskega 
akta, vendar bo v naslednjih treh mesecih možno vlagati 
dodatne pobude, tako posameznikov kot tudi podjetij. 
Zakonodaja zahteva sprejetje novega prostorskega 
načrta v naslednjih dveh letih, kar je za našo občino 
povsem dosegljivo, saj je mnogo tega že narejena po 
stari zakonodaji in potrebuje samo ustrezne dopolnitve. 
Ocenjujemo, da bo strošek sprejemanja nove prostorske 
zakonodaje v naslednjih dveh letih približno 70.000 
evrov. 
Zaključna misel tega uvodnika naj bo namenjena želji, 
da doživite čimveč prijetnih in vznemirljivih občutkov v 
pričakovanju pravljičnega decembra in da bi dobri 
možje, ki prinašajo darila razpolagali z dovolj velikim 
proračunom. 
 

Vilko Jazbinšek, 
župan 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

Sanacija plazu v Črnem Vrhu 
 
Septembrsko neurje nam je, poleg škode na 
stanovanjskih in drugih objektih, kmetijskih 
zemljiščih in vodotokih, povzročilo kar nekaj težav 
tudi na lokalnih cestah in javnih poteh.  
 
Medtem ko smo cestne probleme v glavnem rešili - 
vsaj do stanja prevoznosti, je bil veliko večji 
zalogaj sanacija plazu pod lokalno cesto v Črnem 
Vrhu na zemljišču Janeza Lesjaka. Plaz bi v 
primeru, da  bi se z njegovo sanacijo odlašalo do 
drugega leta, prav gotovo spodkopal in odnesel 
asfaltno cestišče. Posledice bi bile nepredvidljive, 
njihovo odpravljanje pa veliko dražje kot sedaj. 
Bili smo v veliki dilemi ali naročiti in čakati 
geološko študijo in s tem izgubljati dragoceni čas 
ali z deli začeti takoj.  
 
Na pobudo župana je Anton Sitar pripravil predlog 
sanacije, in sicer izkop plazu do trde podlage, 
zabijanje tridesetih pilotov (tračnic) in betoniranje 
55 cm debele nosilne armirane betonske plošče, 
katera nosi kamnito betonski oporni zid. Odločitev 
o takojšnjem pričetku del je bila sprejeta kljub 
temu, da v tistem trenutku ni bilo nobenih 
zagotovil države, da bomo sredstva sanacije dobili 
povrnjena.  

 
 
V življenju radi rečemo, da sreča spremlja hrabre. 
Izvajalec del, naš dolgoletni partner Mirko 
Razboršek, je dela opravil strokovno in zanesljivo, 
stroški pa so v razumljivih mejah. Tudi vreme je 
med samo izvedbo pripomoglo, da si sedaj, ko so 
dela uspešno končana,  lahko vsi skupaj 
oddahnemo in ugotovimo, da smo se pravilno 
odločili.  
 

In še zaradi česa sreča spremlja hrabre?  

Tudi zaradi tega, ker smo v času izvedbe dobili 
zagotovilo države, da bodo sredstva za sanacijo 
plazu Črni Vrh zagotovljena še v tem letu. 

Vid Poznič 
_____________________________________ 

 
Zimska služba 

 
Priprave na novo zimsko sezono normalno 
potekajo. Pogodbe z izvajalci, ki so največkrat naši 
občani in s katerimi sodelujemo že vrsto let, so 
večinoma podpisane, prav tako pogodba s 
podjetjem VOC Celje. Gramoz za posipanje 
poledice je, zaradi lanskoletne mile zime, marsikje 
ostal neporabljen. Kjer ga ni, bo pravočasno 
pripravljen v posebnih deponijah, ki jih postavljajo 
naši delavci. Urejanje deponij bo potekalo 
postopoma. Računamo, da bi bila ta naloga v celoti  
opravljena do naslednje sezone. S tem se bomo 
izognili nepotrebnemu raztrosu materiala, pa še 
videz bo veliko lepši. 
  
Največji problem, s katerim se že dalj časa 
srečujemo, je pomanjkanje izvajalcev zimske 
službe na nekaterih cestnih odsekih. Tako prihaja 
do situacije, da je nekaj izvajalcev 
preobremenjenih, s tem pa se zmanjšuje njihova 
učinkovitost oz. so nekateri odseki očiščeni 
kasneje, kot bi lahko bili. Za ceste, predvsem so to 
Pondor – Prekopa in Prekopa – Črni Vrh (Podlog) 
z več odseki (Kos, Šmit, Drolc, Djuranović, 
Otoničar), kakor tudi za cesti Loke – vinogradi in 
Tabor – vinogradi,  bi  nujno potrebovali izvajalce 
iz bližine teh območij, ki bi se, zlasti v primeru 
velike količine novozapadlega snega, lahko hitro 
odzvali. Kljub velikim naporom, nam jih še ni 
uspelo pridobiti, kar pa ne pomeni, da bodo te 
ceste ostale brez zimske službe. 
 
Zimski čas ima kljub vsemu svoj čar. Sneg prinese 
nekaterim, zlasti otrokom in smučarjem, radost in 
veselje. Ostalim, ki hitimo po vsakodnevnih 
obveznostih in opravkih, pač nekaj več problemov. 
Občanom svetujemo, da se tudi sami pripravijo na 
zimske razmere na cestah, pri tem je potrebna  
večja previdnost in mogoče malce več 
potrpežljivosti v izrednih razmerah. Upajmo, da bo 
teh čim manj! Vsekakor pa velja tako za izvajalce, 
kakor tudi za uporabnike, da se v primeru večjih 
problemov, obrnejo na občinsko upravo, na številki 
705 70 80 ali 040 490 711. 
 

Vid Poznič 
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Priprava sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin dolgoročnega 

plana Občine Žalec za obdobje 1986-
2000 in srednjeročnega družbenega 

plana Občine Žalec za obdobje 1986-
1990 za območje Občine Tabor 

 
Občina Tabor po uveljavitvi novega Zakona o 
prostorskem načrtovanju nadaljuje s postopkom, ki 
omogoča spremembe in dopolnitve občinskih 
prostorskih aktov. Kot je že znano, so trenutno 
usmerjene moči na dve strateški investiciji - 
pretežno oskrbovana stanovanja in  poslovno cono. 
In kje smo sedaj? 
Po sprejetju sklepa župana v mesecu juliju o 
začetku priprave sprememb in dopolnitev 

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Žalec za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-
1990 za območje Občine Tabor, se je pripravil 
osnutek gradiva za pridobitev smernic. Nato smo v 
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor 
pridobili smernice nosilcev urejanja prostora za 
načrtovane prostorske ureditve.  
 

Trenutno se ob upoštevanju smernic pripravljajo 
dopolnitve tega osnutka, nakar bo nekje v prvem 
trimesečju naslednjega leta sledila javna 
razgrnitev. S tem so narejeni prvi koraki k 
uresničitvi zastavljenih ciljev, da občina Tabor 
omogoči zaposlitev svojim občanom in jim nudi 
tudi ustrezno socialno varnost. 
 

Alenka Kreča 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Občina Tabor v prizadevanju za 
odgovorno ravnanje z odpadki 

 
Občina Tabor je ena od 24 občin v Savinjski regiji, 
ki so se odločile za skupno reševanje problematike 
odpadkov. Leta 2009 bo v Bukovžlaku pri Celju z 
rednim obratovanjem prišel sodobni Regionalni 
center za ravnanje z odpadki (RCERO) Celje. S 
tem bo za skoraj 250 000 prebivalcev Savinjske 
regije rešeno odlaganje komunalnih odpadkov za 
naslednjih trideset let. Za uresničevanje ciljev 
odgovornega ravnanja z odpadki pa je izjemno 
pomembno sodelovanje vseh prebivalk in 
prebivalcev regije, da bo zares zavel »svež veter za 
čisto okolje«.  
 

Količina odpadkov, ki jih vsak dan proizvedemo v 
naših domovih, nenehno narašča, zaradi česar se 
hitro polnijo že preobremenjena odlagališča. Ne 
zadevamo se dejstva, da odpadki niso samo smeti 
temveč predstavljajo pomemben vir surovin za 
nadaljnjo uporabo. Za doseganje ciljev 
učinkovitega in odgovornega ravnanja z odpadki 
moramo: 

- zmanjšati količine odpadkov, ki jih 
proizvajamo;  

- odpadke v naših domovih zbirati ločeno, s 
čimer omogočamo njihovo predelavo in 
uporabo kot sekundarnih surovin;  

- termično obdelati tiste odpadke, ki jih ni 
mogoče snovno predelati; 

- zmanjševanje količine končno odloženih 
odpadkov. 

 

V Regionalnem centru za ravnanje z odpadki 
(RCERO) Celje bo potekalo sodobno tehnološko in 

okoljsko sprejemljivo ravnanje s komunalnimi 
odpadki, ki nastajajo v naših domovih. Sestavlja ga 
sklop naslednjih objektov: 

• sortirnica ločeno zbranih sekundarnih 
surovin – v njej bo potekalo ločevanje 
plastike, kovin, papirja in embalaže za 
ponovno predelavo, 

• objekt za demontažo kosovnih odpadkov, 
kjer bo potekalo njihovo razstavljanje, 
ločevanje in drobljenje, 

• novo odlagališče za preostanek odpadkov, 
• kompostarna za obdelavo ločeno zbranih 

biorazgradljivih odpadkov in 
• vsa potrebna infrastruktura (upravna 

zgradba, avtopralnica, zunanja ureditev 
območja odlagališča). 

 
V objektih RCERO Celje bodo odpadki predelani 
do te mere, da jih bo mogoče ponovno koristno 
uporabiti, odlagali pa bodo le neuporaben 
preostanek odpadkov. S tem bomo lahko uresničili 
zastavljene cilje odgovornega ravnanja z odpadki, 
še posebej cilje o zmanjševanju količin odloženih 
odpadkov ter ponovni uporabi sekundarnih 
surovin. Gradnja RCERO Celje se je začela aprila 
lani. Do konca letošnjega leta bo zgrajena večina 
objektov, tako da bo mogoče začeti s poskusnim, 
leta 2009 pa z rednim obratovanjem. 
 
 
Več informacij o RCERO Celje lahko najdete na 
spletni strani: www.javne-naprave.si 
 

Lucija Marovt  
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Postavili smo eko kotiček 

 

 
 

 
 
V mesecu novembru smo z učenci EKO KROŽKA v šoli izdelali in 
postavili EKO KOTIČEK. Tako smo koristno izrabili prostor pod 
stopnicami in naredili korak naprej v naši skrbi za okolje. Kotiček namreč 
omogoča ločeno zbiranje nevarnih odpadkov in odpadkov, ki omogočajo 
nadaljnjo predelavo 
 

 

Vabimo Vas, da v ustrezne škatle odlagate: 

 
 

 
BATERIJE 

 

 
 

TONERJE 

 
 

KARTUŠE   

 
 

ODSLUŽENE 
MOBITELE 

 

Učenci in učitelji, POŠ Tabor 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
SPOŠTOVANI KRAJANI! 

 
Prihajajo prazniki, ko vsi radi dobimo lepo voščilo.  

Še lepše pa ga je dati.  

Učenci šole Tabor za Vas izdelujemo  

NOVOLETNE VOŠČILNICE, 

ki jih lahko od 10. decembra naprej kupite v šoli.       

Cena voščilnice je 0,70 EUR.              

Prodajamo pa tudi komplete EKO voščilnic. 

V kompletu je 12 voščilnic, cena je 6,70 EUR. 

 
Z veseljem vas pričakujemo 

 
  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Upokojenci smo se zabavali! 
 

Tudi letos smo člani Društva upokojencev Tabor 
organizirali tradicionalno prireditev, ki smo jo 
poimenovali »Druženje upokojencev in 

starostnikov ali pa kar Martinovanje«, ker je 
prireditev okoli Martinovega. Prireditev smo 
pripravili v našem Domu krajanov, kjer smo 
dvorano lepo okrasili, pripravili oder za 
nastopajoče in seveda lepo pogrnjene mize, kot je 
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primerno za takšno prireditev. V imenu Občine 
Tabor so bili starostniki nad 80 let deležni 
pogostitve in darila. Od 49 občanov, ki so 
zakorakali v devetdeseta leta, se jih je prireditve 
udeležilo 12, katere je še posebej pozdravil in jim 
izročil darila podžupan Občine Tabor, g. Janko 
Drča. 
Po kratkem pozdravnem govoru predsednice 
društva in podžupana Janka Drče se je začel 
program. Gospa Marjana Lesjak nam je pripravila 
nekaj lepih pesmi iz revije Vzajemna, kjer svoje 
pesmi objavljajo mnogi upokojenci. Nato je sledila 
zabavna igra dramske skupine iz Prebolda z 
naslovom Mali oglasi, ki je poskrbela, da smo se iz 
srca nasmejali. Program je zaključila glasbena 
skupina A je to, ki nam je zaigrala tri lepe skladbe. 
Po programu je sledilo uživanje ob dobri hrani in 
pijači, ki mu je sledila še zabava ob igranju 
ansambla A je to. Veliko se nas je še dolgo veselo 
vrtelo na plesišču. Vmes smo se pogovarjali o 
tegobah in težavah starejših ljudi, obujali spomine 
na letošnje izlete, na tiste, ki ne morejo več priti in 
tudi na tiste, ki jih ni več med nami.  
 

 
 
Na prireditvi je bilo vsega po malem in upam, da 
tudi za vsakega nekaj.                                                                                                         
 

Danijela Pajk Zupanc  
_________________________________________ 
 

Tudi jeseni je med planinci živahno 
 

Ker zima že glasno trka na naša vrata, smo tudi 
planinci pohiteli s pripravo Zajčeve koče na 
zimsko sezono. Na delovni akciji smo uredili 
okolico koče, žagali smo drva, jih zlagali v 
drvarnico, pospravili in počistili smo notranjost 
planinske postojanke. Med udarniki so bili med 
najbolj zagnanimi mlajši člani, zato mislimo, da se 
nam za podmladek ni bati. 
Koča je bila v polnem zagonu že v soboto, 17. 
novembra, navsezgodaj zjutraj, saj smo pripravili 
koline. Člani in članice smo vse dopoldne pridno 
delali: pripravljali smo domače dobrote za 
popoldanske obiskovalce. Kot vsako leto smo tudi 
tokrat pripravili krvavice, pečenice, jetrne klobase, 

pečenko in rebrca. Iz kuhinje je dišalo po dušenem 
zelju in praženem krompirju. Ker je čas kolin tudi 
domači praznik, smo vsi praznovali do poznih 
večernih ur. 

Planinsko društvo Tabor 
_________________________________________ 

 

Rekreacija v telovadnici 2007/08 
 
 

TOREK 

- od 17:30 do 19:30: taekwondo (Simon Jan) 
-  od 19:30 do 21:30: košarka (Miha Bergat) 
 

SREDA 
- od 19. do 20. ure: rekreacija za ženske  
- od 20. do 21. ure: aerobika 
 

ČETRTEK 
- od 17:30 do 19:30: taekwondo (Simon Jan) 
- od 19:30 do 21:30: odbojka (Andi Baloh) 
 
PETEK 
- od 17:30 do 20:00: taekwondo (Simon Jan) 
 
NEDELJA 
- od 9:00 do 11:00: namizni tenis (Janko Zorenč) 
 

Vabljeni! 
TVD Partizan Tabor 

_________________________________________ 
 

Pregled  gasilnih  aparatov 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Loke organizira 
pregled gasilnih aparatov v nedeljo, 2. decembra 
2007, od  9. do 11. ure, v prostorih društva. 

Pregled bo izvršilo podjetje ROSA (prodaja 
gasilske opreme ter storitve) iz Prebolda. 
 
Prilagamo cenik storitev: 
servisiranje gasilnih aparatov: 
storitev obsega vizualni pregled gasilnega aparata, 
odpiranje aparata, čiščenje, po potrebi zamenjava 
poškodovanih ali dotrajanih delov, namestitev 
predpisanih oznak in nalepk po navodilih 
posameznih proizvajalcev. 
 

GASILNIK CENA STORITEV 
Gasilnik S1       2,80  € 
Gasilnik S2       2,80  € 
Gasilnik S6               4,60  € 
Gasilnik S9       4,80  € 
Gasilnik CO2 – 5kg       4,80  € 
Gasilnik CO2 – 3kg       2,80  € 

Cene so navedene z DDV – 20% in stroškom  
kontrolnih nalepk! 
Prosimo, da prinesete svoje gasilnike na servis in s 
tem zagotovite brezhibno delovanje le-teh.  
 

Upravni odbor PGD Loke
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Kviz Gasilske zveze Žalec in kviz 
Savinjsko-Šaleške regije 

 
V soboto, 20. oktobra 2007, je v Domu krajanov v 
Taboru potekal kviz Gasilske zveze Žalec. Nanj so se 
uvrstile ekipe, ki so v občinskem poveljstvu zasedle 1. 
ali 2. mesto. Naše občinsko poveljstvo je bilo zastopano 
s 5 ekipami, in sicer 2 ekipi iz PGD Loke in 3 ekipe iz 
PGD Kapla-Pondor. Na začetku nas je pozdravil tudi 
župan občine Tabor Vili Jazbinšek. 
 

  
 
 

Vse ekipe so se najprej pomerile v teoretičnem 
znanju, temu je sledilo vezanje vozlov, praktično 
znanje in abeceda. Teoretični del je sestavljen iz 
vprašanj preventive, v kategoriji mladincev pa tudi 
iz činov in funkcijskih oznak. V praktičnem delu 
so ekipe mlajših pionirjev iskale pare gasilske 
tematike, starejši pionirji so razvrščali gasilne 
aparate, mladinci pa izvedli del tridelnega napada. 
Abeceda poteka po principu malih sivih celic od 5 
proti 0, le da je prvi sklop vprašanj gasilske 
tematike. Naslednji trije sklopi pa so iz 
vsakdanjega življenja. Pri mlajših pionirjih so to: 
sprehod skozi gozd, vse o hrani in varnost v 
prometu. Starejši pionirji so poglobili svoje znanje 
o evropskih glavnih mestih, kulturnih in naravnih 
dediščinah Slovenije ter o človeškem telesu. 
Mladinci pa so morali osvojiti organizacijo in 
pravno ureditev gasilskih društev, vse o medijih ter 
slovenske pesnike in pisatelje. Naše ekipe so se 
zelo dobro odrezale. Odnesli smo kar dve prvi 
mesti, eno drugo in dve peti mesti. Po kategorijah 
pa je razpored takšen: 
 

Mlajši pionirji: 
1. mesto: PGD Kapla-Pondor (Sergeja Bec, 

Klavdija Bastl Enci, Tea Pustoslemšek, 
mentor: Martina Pustoslemšek)  

2. mesto: PGD Braslovče 
3. mesto: PGD Drešinja vas 
5. mesto: PGD Kapla-Pondor (Gregi Jelen, Tajda 
Remic, Tjaša Stiplošek, mentor: Mojca Hrastnik) 

 

Starejši pionirji: 
1. mesto: PGD Andraž 
2. mesto: PGD Loke (Saša Jelen, Matic Lesjak, 

Petra Tekavc, mentor: Peter Bokal) 
3. mesto: PGD Dobriša vas-Petrovče 
5.mesto: PGD Loke (Urška Dolar, Tina Jelen, 
Špela Kos, mentor: Peter Bokal) 

 
Mladinci:  

1. mesto: PGD Kapla-Pondor (Alenka Jelen, 
Jana Pustoslemšek, Anja Pustoslemšek, 
mentor: Milan Pustoslemšek) 

2. mesto: PGD Braslovče 
3. mesto: PGD Ponikva pri Žalcu 

 
Vse ekipe, ki so zasedle prva tri mesta, so se 
uvrstile na regijsko tekmovanje Savinjsko-Šaleške 
regije, ki je bilo v soboto, 17. novembra 2007, prav 
tako v prostorih Doma krajanov Tabor in osnovne 
šole Tabor. Na začetku tekmovanja nas je najprej 
pozdravil občinski poveljnik Ivan Derča. Nekaj 
besed nam je namenila tudi predsednica 
mladinskega sveta GZ Slovenije Helena Brglez. 
Tekmovanje je vodila predsednica mladinske 
komisije Prebold Katarina Grenko, ob pomoči 
Dušana Zabukovnika, predsednika mladinske 
komisije Žalec, Eve Kumer, predsednice 
mladinske komisije Velenje, ter ostalih članov 
komisije. Da je tekmovanje že kar na visoki ravni, 
smo lahko opazili tudi v težavnosti vprašanj. Ta so 
bila vse prej kot lahka. A tudi to nas ni oviralo na 
poti do uspeha. Vse tri ekipe smo zopet pokazale 
veliko količino znanja in osvojile medalje. Naš cilj 
je bila uvrstitev na državno tekmovanje, katerega 
se udeležita prvi dve ekipi iz vsake kategorije. To 
je uspelo dvema ekipama, tretji pa se je uvrstitev 
izmuznila le za las oziroma za 0,6 točke. V 
kategoriji mlajših pionirjev je sodelovalo 12 ekip, 
v kategoriji starejših pionirjev prav tako 12 ekip, v 
kategoriji mladincev pa 7 ekip. Razvrstitev prvih 
treh po kategorijah pa je naslednja: 
 

Mlajši pionirji: 
1. mesto: PGD Kapla-Pondor (564,20 točk) 
2. mesto: PGD Braslovče (557,90 točk) 
3. mesto: PGD Nazarje (555.50 točk) 

 
Starejši pionirji: 

1. mesto: PGD Andraž (574,60 točk) 
2. mesto: PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka 

(565,50 točk) 
3. mesto: PGD Loke (564,90 točk) 

 
Mladinci: 

1. mesto: PGD Kapla-Pondor (572,40 točk) 
2. mesto: PGD Braslovče (547,40 točk) 
3. mesto: PGD Gornji Grad (540,30 točk) 
 

Vseh 6 ekip, ki so zasedle prvo ali drugo mesto, se je 
uvrstilo na Državni kviz gasilske mladine, ki bo potekal 
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v soboto, 24. novembra 2007 v Črnomlju. Vsem 
ekipam, predvsem pa ekipama iz našega občinskega 
poveljstva, želimo veliko znanja in čim boljšo uvrstitev.  
 
Na koncu pa bi se v imenu mladine rada zahvalila 
glavnima organizatorjema, Ivanu Derču in Milanu 
Pustoslemšku ter njuni ekipi, ki so poskrbeli za nemoten 
potek tekmovanja. Hkrati pa naj zahvala velja še občini 
Tabor in osnovni šoli Tabor za prostore, v katerih je 
potekal kviz.   
 

PGD Kapla-Pondor 
Anja Pustoslemšek 

_________________________________________ 
 

 
Med v slovenski vrtec in šolo 

 
 
 

V petek, 16. novembra 2007, je potekala akcija 
»Med v slovenski vrtec in šolo«, ki jo je 
organizirala Čebelarska zveza Slovenije. 
Čebelarska zveza Slovenije je v sklopu akcije 
izdala zgibanko Čebelica, moja prijateljica. 
Zgibanko so preko čebelarskih društev razdelili 
55.000 otrokom v vrtcih in 178.000 otrokom v 
osnovnih šolah. V vrtce so podarili več kot 1500 
kg medu, razdelili 2000 stripov o okoljski junakinji 
Čebelici Binci, ki skuša rešiti okolje pred 
onesnaženjem in 2000 plakatov Od čebele do 
medu, ki prikazujejo življenje v panju in vlogo 
čebele v okolju. Za vrtce in šole so pripravili tudi 
izobraževalno gradivo, ki je vrtcem in šolam za 
namene izobraževanja otrok dostopno tudi na 
internetni strani www.czs.si pod Dobrodelna akcija 
– gradivo za vrtce in šole.  
 
 

Tudi v Občini Tabor so se v šoli in vrtcu posladkali 
z medom, ki ga je priskrbelo Čebelarsko društvo 
Tabor. 

 
 
 

Na medenem zajtrku v vrtcu so se jim pridružili 
predstavniki Občine Tabor in člani Čebelarskega 
društva Tabor. 
 
 

Tatjana Kovče 

Vaška skupnost Miklavž po Sloveniji 
 

 
 
Naša vaška skupnost Miklavž se je v soboto, 10. 
novembra, odpravila z avtobusom na zelo lep izlet. 
Bistvo je bilo spoznati in razločiti Prekmurje in 
Prlekijo, ki ju nekateri še kar slabo ločimo in pa 
seveda tudi veselje, smeh in radost, da se 
sprostimo. Peljali smo se mimo središča Prekmurja 
– Murske Sobote, Moravskih Toplic, nato pa smo 
si v Bogojini ogledali cerkev Gospodovega 
vnebovzetja, ki je najbolj znamenito središče 
Prekmurja. Nova cerkev je bila postavljena v letih 
1924-1927 pravokotno ob stranico starejše baročne 
cerkve. To je delo arhitekta Jožeta Plečnika. 
Notranji del krasijo izdelki ljudske lončarske 
umetnosti. Posebna zanimivost je stranski oltar sv. 
Jožefa. Nadaljevali smo pot v Dobrovnik, kjer je 
sedež istoimenske občine z 933 prebivalci. Nato 
smo si ogledali Bukovniško jezero, ki leži med 
kostanjevo-bukovim gozdom. V tem gozdu se 
nahaja zdravilni studenec sv. Vida. Radiostezisti pa 
so tam označili 26 energijskih točk, kjer energija iz 
podzemnih energijskih tokov prodre na plan. Tu so 
nam naše miklavške gospodinje pripravile zelo 
dober narezek iz salam in z domačim kruhom.  
V vasi Mele pri družini Šeruga smo bili v njihovi 
oljarni, ki obstaja že dolgo vrsto rodov. Tam smo 
si ogledali pridelavo domačega bučnega olja od 
začetka do konca. Malo smo tudi degustirali in 
kdor je hotel, ga je tudi  kupil.  
 
Nato pa smo se odpravili v Prlekijo, ki je 
pokrajina, polna lepih nasprotij in gostoljubna mati 
prebivalcev, znanih po prleški govorici. Prlekija je 
pokrajina med rekama Dravo in Muro. Je predel 
Slovenije, kjer se konča gričevnati svet Slovenskih 
goric in začne Pomurska ravnica. Metropola 
Prlekije je Ljutomer. Na koncu smo si še ogledali 
bioterme Mala Nedelja, ki rastejo v prelepo 
termalno kopališče z bogato bazensko in 
izvenbazensko ponudbo. Nazadnje smo imeli v 
Mali Nedelji, v gostilni Med jelšami odlično 
pogostitev prleških specialitet in zares smo se 
lahko prepričali v iskreno gostoljubnost teh odprtih 
in dobrih ljudi. Tu sta nam malo zaigrala Gašper in 
Blaž, poveselili smo se in zabavali. Vrnili smo se 
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domov ob 21. uri, kamor nas je varno pripeljal 
šofer Brane.  
 

Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem, ki so se kakor 
koli potrudili in organizirali ta izlet: Adiju kot 
predsedniku, Matjažu, ki je že tretjič sponzoriral 
vožnjo, Blažu, ki je zjutraj postregel z dobro 
kavico in predvsem naši vodički Inki, ki je pot 
izbrala in se tako dobro pripravila na vodenje tega 
prelepega poučnega izleta. Radi bi povedali, da se 
v Miklavžu še vedno radi družimo med sabo, da 
ohranjamo vaške običaje, da se pogovorimo o 
raznih problemih, ki jih ni malo. Tako bi se lahko 

zbliževali v vaške odbore tudi drugod in ne bi bilo 
toliko sporov, pripomb  in nevoščljivosti. Lepše je, 
da se na tak način družimo, pomagamo drug 
drugemu in tako naredimo nekaj za naš kraj.  
23. novembra imamo ličkanje koruze na Kovčetovi 
domačiji. Vaška skupnost Miklavž bo leto 
zaključila z druženjem na sveti večer, ko se bo 
udeležila polnočnice z baklami v cerkvi svetega 
Jurija. 

 

Vaška skupnost Miklavž 

 
 

 
Mešani pevski zbor Tabor vabi na 

glasbeno – zabavni show 
 

ANSAMBLA IGOR IN ZLATI ZVOKI 
 

v športno dvorano na Vransko, 
v soboto, 1. decembra 2007, ob 19.30. 

 
Gostje večera: 

humorist Kondi Pižorn, Mešani pevski zbor Tabor, Ansambel bratov Dobrovnik, 
skupina Bum – Družina Ferme. 

 

Informacije na tel.: 041 636 953 (Občina Vransko) 
 

                                                                             Vabljeni! 
 
 

 
 

SVETI MIKLAVŽ SPOROČA, 
 

da bo otroke obiskal v sredo, 5. decembra 2007,  
ob 16.30 v Domu krajanov v Taboru. 

 

Starši, pripeljite otroke vseh starosti, saj si bodo ogledali pravljico 
Gozdni možic Fric išče snežno lilijo, ki nam jo bo pripravilo KD 

»Ivan Cankar« Tabor, Dramska sekcija Teloh. 
 

 

Igrajo: Žiga Lukman, Petra Tekavc, Matic Lesjak, Mateja Bergant, Jerca 
Gržina, Tina Jelen, Barbara Tekavc, Nataša Topovšek in Ina Gržina.  

 

Pravljica poteka pod okriljem avtorice in režiserke Tanje Tkauc. 
Miklavž pripravlja za vse otroke drobno presenečenje. 

 
 

Vstop je prost! 
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Vabilo 

na ČAJANKO z BOŽIČNO-NOVOLETNIM PROGAMOM, 

 
ki bo v četrtek, 13. decembra 2007, ob 17. uri, 

v Domu krajanov Tabor. 
 

                          Učenci in učitelji šole Tabor 
                
 

 
V občino Tabor prihaja  

 

BOŽIČEK, 
in sicer v petek, 21. decembra 2007, 

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 z gosti vabi na 

 
BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT, 

 

ki bo v Domu krajanov Tabor, 
v soboto, 22.12.2007, ob 19:30. 

 

»Za veselje in srečo v srcu ni treba daleč. Le z mislijo malo vase in malo k svojim 
najdražjim. Potem je svet majhen in velik hkrati – in lepši.« 

 

 
Vesele prihajajoče praznike vam želi pevsko društvo Tabor. 
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Prireditve v mesecu decembru 

 
sreda, 5. december, ob 16.30 

PRIHOD SV. MIKLAVŽA IN PRAVLJIČNA IGRA  
Gozdni možic Fric išče snežno lilijo 

Dom krajanov Tabor 
Turistično društvo Tabor in Dramska skupina Teloh (info: 051 365 079) 

 

 
 

petek, 21. december 
OBISK BOŽIČKA ZA VSE OTROKE 

vrtec Tabor, ob 9. uri, POŠ Tabor ob, 10. uri 
Občina Tabor (info: 03 705 70 80) 

 

 
 

sobota, 22. december, ob 19.30 
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT Z GOSTI 

Dom krajanov Tabor 
Pevsko društvo Tabor (info: 03 705 70 90) 

 

 
 

ponedeljek, 24. december 
POGOSTITEV PO POLNOČNICI 

okolica cerkve 
Turistično društvo Tabor (info: 051 365 079) 

 

 
 

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

odhod izpred stare šole v Lokah, ob 16. uri 
Planinsko društvo Tabor (info: 03 5727 214) 

 

 
 

četrtek, 27. december, ob 18. uri 
TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI 

Dom krajanov Tabor 
TVD Partizan Tabor (info: 031 764 505) 

 
 

 
 

 Bodi sam sprememba, ki si je želiš v svetu. (Mahatma Gandhi) 
 
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:info@obcina-tabor.si, najkasneje do 18. v 
mesecu.


