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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 
 

Nekje na soncu dolgo bi slonel 

in bi prešteval bele pajčevine 

jesenskih dni; gozd bi žarel 

in čakal, da poletje mine; 

da listje porjavi in obledi,  

da pride čas, ko pade slana 

in potok se skali 

in je tema zarana … 

 

Tako je leta 1956 o jeseni pisal Kajetan Kovič. 

Tako kot on takrat pa bomo tudi mi vsak čas 

pogrešali jesensko obarvane gozdove, ki 

obdajajo našo prekrasno občino, toplo sonce in 

prijetno sapico pa ţe zamenjujejo jutranja 

megla, slana in britje ostrega vetra. Spet se 

bomo pred mrazom poskrili v tople domove, 

nekateri se bomo celo greli na stari krušni 

peči. Spet bo čas za pogovore ob vročem čaju 

ali kuhanem vinu, za dobro knjigo, za peko  

 

boţičnega peciva in tudi za pestro dogajanje v 

naši občini.  
 

 
 

Kaj vse nam bosta pozna jesen in bliţajoča se 

zima prinesli v naše vasi, pa si preberite v tej 

številki Novic izpod Krvavice.  
 

Tatjana 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Volitve, za nas same gre! 
 

Ţal nam, Slovencem, zaenkrat še ni dano, da 

bi v parlament volili neposredno ljudi, za 

katere smo prepričani, da si zasluţijo naše 

zaupanje in da bodo enakopravno zagovarjali 

interese nas, volivcev. Ker torej volimo 

politične stranke, se skozi strankarsko sito v 

parlament »izstrelijo« tudi ljudje, ki si po 

svojih osebnostnih in strokovnih lastnostih ne 

zasluţijo zastopati drţavljanov pri odločanju o 

zelo pomembnih stvareh našega ţivljenja – 
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sprejemanju zakonov, ki uravnavajo delovanje 

drţave in medsebojno soţitje drţavljanov. Če 

temu ne bi bilo tako, ne bi naš vsakdan grenile 

velike neumnosti, ki so si jih izmislili drţavni 

birokrati, potrdili pa so jih naši izbrani 

predstavniki ljudstva v parlamentu. Dokler je 

torej volilni sistem takšen, kakršen je, nam 

prepoznavnost stranke dajejo predvsem le 

njihovi vodje, ki v teh dneh bijejo TV bitke v 

medsebojnih soočenjih. Čeprav gre za 

parlamentarne volitve, se bomo v marsičem 

odločali tudi za razvojno strategijo lokalnega 

nivoja, čeprav se navzven izkazuje le 

nacionalni interes. Za kaj pravzaprav gre? 

Narava in pretekla dejanja vsakega izmed 

potencialnih glavnih kandidatov za mandatarja 

bodoče vlade namreč nakazuje moţnosti 

bodočega razvoja Slovenije. Vprašanje je 

»centralizacija ali regionalizacija«? Zmaga 

ideje krepitve centralizacije bo še povečala 

razlike med razvojem centra Slovenije in 

ostalih delov. Če pa zmaga ideja 

regionalizacije, so pričakovanja povečanja 

drţavnih sredstev za regionalni razvoj precej 

realna. 
 

In kje se nahaja naša občina? Zagotovo ne v 

območju interesa centralizacije, saj sicer ne bi 

imeli kmetij brez vode, več desetin kilometrov 

od hudournikov obdelanih makadamskih cest 

ter idiličnih vasic brez kanalizacije. Ali se 

bomo vdali v usodo, da bodo v Ljubljani 

odločali o tem ali na kriţišču Pihlbirt 

potrebujemo prehod za pešce z ustrezno 

signalizacijo? Veliko stvari sploh niti ni 

povezanih z denarjem, pomembno je le, kdo je 

kje glavni. Kadar jih seveda mora dobiti kdo 

po glavi, se ve, kdo je to. 
 

Zato, spoštovani volivci, 4. decembra vsi na 

volišča in volite s premislekom, kaj pomeni 

vaš glas tudi za domači kraj. In ne pozabite, 

eden izmed glavnih kandidatov za mandatarja 

nam je ţe leta 2006 ukinil trgovino. S tokratno 

zmago nam lahko vzame še kaj več!?  

 

Vilko Jazbinšek, ţupan  

________________________________________________________________________________

 

 
 

 

 

 

 

S privoljenjem srečnih mamic in ponosnih očkov razglašamo prihod novorojenčkov: 
 

 

- 13. novembra se je v celjski porodnišnici rodil 3.870 g težak in 53 cm velik deček Žiga, staršema 

Petri in Blaţu Smolnikarju iz Miklavţa. 
 

ISKRENE ČESTITKE OB VESELEM DOGODKU! 

 

Vabimo vse starše, da nam sporočite podatke o novem rojstvu, ki jih bomo z veseljem objavili v 

naslednji številki Novic, na e-poštni naslov: info@obcina-tabor.si . 
 

                                                                                                                                                       Tatjana Kovče 

_______________________________________________________________________________________ 

Obvestilo 
 

V četrtek, 1. decembra 2011, bo v oddaji 

Četrtkova podoknica na TV Celje v času med 

20. in 20.30 predstavljena Občina Tabor z 

ţupanom in glasbeniki: Zaka' pa ne,  

 

Navihanimi muzikanti in Mešanim pevskim 

zborom Tabor. 
  

Vabljeni k ogledu. 
 

Vilko Jazbinšek

 

 

 

 

 

mailto:info@obcina-tabor.si
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Prometni znak za območje 

umirjenega prometa 
  

11. novembra 2011 se je na pobudo Krajevnega 

odbora Miklavţ pri Taboru sestal Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Tabor. To je organ, ki ga za vsak mandat posebej 

imenuje Občinski svet, deluje pa kot strokovna 

pomoč pri odločitvah občinskih organov pri 

urejanja prometa, prometne varnosti in prometne 

vzgoje otrok in mladine. Njegova sestava naj bi 

bila čim bolj strokovna; pri nas je predsednik 

ravnatelj POŠ, člani pa vodja varnostnega okoliša 

pri Policiji, predstavnik upravljavca cest, podjetja 

VOC, d.d., Celje, vodja vrtca ter prevoznika 

šolskih otrok. Tokrat se je SPVCP sestal v 

razširjeni sestavi, saj je predsednik na sejo povabil 

predstavnike KO Miklavţ in predstavnike  

predlagateljev. 
 

Ena od točk dnevnega reda omenjene seje se je 

nanašala na upravičenost postavitve prometnega 

znaka III – 33 »območje umirjenega prometa« na 

cesti v smeri od pokopališča proti naselju Miklavţ, 

pri stanovanjski hiši Tabor 54. Ta znak je izzval na 

eni strani pozitivne reakcije, kar velja predvsem za 

druţino z majhnimi otroki, ki ţivi tik ob cesti, 

kakor tudi številne kritike s strani voznikov, ki 

cesto vsakodnevno uporabljajo. Pred nekaj meseci 

smo ga namreč postavili v dobri veri, da 

udeleţence v prometu obvestimo, da naj na odseku 

ceste pač vozijo počasneje in pazijo na pešce, v 

tem primeru predvsem na majhne otroke. Kasneje, 

po pridobitvi strokovnih mnenj pristojnih 

strokovnih organov, se je namreč pokazalo, da ta 

znak ne pomeni samo obvestila za previdnost pri 

voţnji, ampak mesto v naselju, kjer imajo pešci 

prednost pred vozili in v katerem je dovoljena igra 

otrok,  vozniki pa morajo voziti posebno previdno, 

s hitrostjo največ 10 km/h. O vsem tem in o 

sankcijah za kršitelje je obširneje pisala v prejšnji 

številki Novic ga. Mateja Jezernik. 
 

Po pregledu strokovnih mnenj in temeljiti razpravi, 

v kateri so aktivno sodelovali vsi udeleţenci seje, 

so bili pretehtani različni vidiki še vzdrţne varnosti 

za udeleţence v prometu in stanujoče ob tem 

cestnem odseku.  

 

Ob koncu so bili sprejeti naslednji zaključki: 

- Odsek ceste od pokopališča proti naselju 

Miklavţ pri stanovanjski stavbi Tabor 54 

je nevaren, ker poteka cesta praktično 

preko dvorišča. Hitrost je potrebno omejiti, 

vendar na zelo kratkem odseku. Po 

izkušnjah druţine niso toliko nevarni 

avtomobili, veliko hitrejši in skoraj 

neslišni so kolesarji. 

- Prometni znak III – 33 »območje 

umirjenega prometa« ne sodi na 

kategorizirano občinsko cesto, na lokalni 

cesti prav tako ne pridejo v poštev talne 

hitrostne ovire. 

- Na omenjenem cestnem odseku se znak III 

- 33 nadomesti s prometnima znakoma: I – 

15 »otroci na cesti« in II – 30 »omejitev 

hitrosti na 30 km/h«. 

- Prometni znak III – 33 »območje 

umirjenega prometa« se postavi v območje 

prometa med šolo in domom krajanov. 

- SPVCP se zaveda, da noben prometni znak 

sam po sebi ne zagotavlja večje prometne 

varnosti, če ga udeleţenci v prometu ne 

spoštujejo. Največ pri tem lahko naredimo 

sami, pa naj bomo v vlogi voznika, 

kolesarja, pešca ali pa tudi občana, ki 

stanuje poleg ceste.  
 

Moj komentar k zadnjemu stavku je, da tudi 

kakšna poostrena kontrola ustreznih organov ne bi 

škodovala. 
 

Vid Poznič 

_________________________________________ 
 

Vloga za zniţano plačilo vrtca  

za leto 2012 
 

 

Občinska uprava Občine Tabor obvešča, da je 

potrebno oddati Vlogo za zniţano plačilo vrtca za 

leto 2012 na NOVIH OBRAZCIH, ki bodo 

objavljeni v mesecu novembru na spletni strani 

ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve ter 

Centrih za socialno delo, kupiti  jih bo moţno tudi 

v knjigarnah (po 20. novembru). 
 

Vloge se vloţi od 1. decembra 2011 dalje na 

Centru za socialno delo Ţalec v Ţalcu ali vsak 

petek od 8.30 do 11.30, v pisarni CSD Ţalec na 

Občini Tabor. 
 

Še posebej opozarjamo, da morajo nove vloge za 

zniţano plačilo vrtca oddati tudi starši, katerih 

otroci so vstopili v vrtec v mesecu septembru ali 

kasneje v letu 2011. Vloge, oddane na starih 

obrazcih, bodo zavrţene. Nove vloge, oddane na 

Občino Tabor v novembru, bomo odstopili v 

reševanje na Center za socialno delo Ţalec.  
 

Več informacij lahko najdete na spletnem naslovu: 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/n

ova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/ 

 
 

Lilijana Štor Krebs 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/
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Projekti 2011 
 

V decembru 2011 se bodo na terenu izvajala naslednja dela: 
 

 

zap. št. 
 

vrsta projekta 
 

izvajalec 
 

stanje 
 

predviden konec 
1. Rekonstrukcija in izgradnja JP 

992 361 Tabor – Vinogradi –

Loke, 

VOC, d.d., Celje 

 

 

projekt je v končni 

fazi,  

urejanje bankin 

 

 

ZAKLJUČEN 

2. Izgradnja kanalizacije Ojstriška 

vas II. faza 

IPI, d.o.o., Rogaška 

Slatina 

projekt v teku odvisno od 

vremenskih razmer 

3. Prekrivanje strehe na Domu 

krajanov z nameščanjem 

fotovoltaike 

Bisol d.o.o, Prebold projekt v teku december 2011 

 

V okviru drţavnega programa sanacij po poplavah Ministrstvo za okolje in prostor RS izvaja sanacijska dela 

na Konjščici, izvajalec sanacijskih del je Nivo, d.d., Celje. Predviden konec sanacije je december 2011. 

 

Na izvedbo se pripravljajo: 
 

zap. 

št. 
 

vrsta projekta 
 

izvajalec 
 

stanje 
1. Izgradnja ČISTILNE NAPRAVE 

TABOR 
 javno naročilo za izbor 

izvajalca  

2.  Projektna dokumentacija za 

kanalizacijo Pondor - Kapla 
SAVINJA PROJEKT projekt v izdelavi 

3. Projektna dokumentacija za Tabor jug RRD, Regijska 

razvojna druţba, d.o.o. 

projekt v izdelavi 

Vid Poznič in Lilijana Štor Krebs 

____________________________________________________________________________ 

Prošnja! 
 

Kako na ti povrnem  

vso ljubezen, 

ki mi jo daješ? 
 

Kako na ti povrnem  

vso dobroto 

tvojega srca? 
 

Kako naj ti povrnem  

vse tvoje dobre misli – zame? 
 

Kako naj ti povem, 

Da te imam – rad? 
 

Kako?? 

Povej mi!! 

TKSm 

_________________________________________ 
 

Bedak 
 

Zakaj si ravno ti tak bedak? 

zakaj si ravno ti bedak, 

ko ve ţe vsak otrok, 

da takrat, ko voziš, 

paziš, da se ti kaj ne zgodi!! 
 

A ko se je tebi nekaj zgodilo, 

pomislila sem,  

da se ti lahko še kaj hujšega pripeti! 
 

Hvaleţna sem sreči, 

hvaleţna za tvojo ljubezen, 

ampak vedi,   

da še vedno sem v skrbeh zate!! 
 

Patricija, OŠ Tabor 

_________________________________________ 
 

Zvezda 
 

Ko gledam v tvoje sanjave oči,  

ko gledam te, srce se veseli, 

ko gledam te tvoje temne oči,  

priţgejo se mi vse zvezde noči. 
 

Bodi moja, bodi zvezda, 

naj sedaj in tudi vekomaj 

še premišljujem o lepoti,  

ki mi jo daješ v slovo! 

Bodi moja, saj verjameš, 

da le tvoje oči ukradem 

iz srca le mojega, 

ki je zvezdo dal z neba. 
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Bodi moja, 

bodi zvezda,  

bodi mi odraz srca! 
 

TKSm 

_____________________________________ 
 

Smučarski teki v Občini Tabor 

2011/12 
 

V športnem društvu Tabor zagotavljajo, da bo 

smučarska tekaška proga urejena! 
 

Zima naj jim bo naklonjena in z našim taborskim 

zanesenjakom Vikijem Urankarjem bo tudi tekaška 

proga urejena. Proga bo na Sirševem travniku, se 

pravi v centru Tabora, a vendar daleč od 

umazanega okolja. Ker je gospod Leopold 

Topovšek z zdravo kmečko logiko nekaj 

»iznajdel«, je pač naredil iz traktorja mali »ratrak« 

za smučine in po informacijah bodo proge vedno 

vzdrţevane. Tek na smučeh je zdrava športna 

panoga za vso druţino v prostem času. S primerno 

opremo vas ob lepem vremenu vabimo na lepa 

doţivetja! V primeru, da bo odziv velik, smo 

pripravljeni organizirati tečaj teka na smučeh z vso 

vašo in našo dobro voljo!! 
 

TKSm 

_________________________________________ 
 

Mamice na sprehodu 
 

Lep sončen dan. Pospravljam zadnje pridelke z 

vrta in grabim odpadlo listje na trati. Pogledam po 

cesti, ki vodi mimo in kaj zagledam, štiri mlade 

mamice s svojim naraščajem v vozičkih na 

sprehodu. Objame me veliko veselje. Slikala bi jih, 

pa nimam fotoaparata. Slika je enkratna. Veselje je 

pogledati mlado skupinico na sprehodu. Lepo je 

videti mlade, kako se druţijo in si vzamejo čas za 

sproščen klepet. Le nadaljujte s tem. V hitenju 

današnjega časa se sploh ne zavedamo, kako hitro 

zgubimo čas za pristno prijateljstvo. Ţe naš pevec 

lepo poje v pesmi: » Za prijatelje si je treba čas 

vzet.«  
 

Hermina  Zorenč 

 
 

Zbiranje odpadnega papirja 
 

POŠ Tabor organizira od 23.11.2011 do 

7.12.2011 zbiranje odpadnega papirja. 
 

 Kontejner za odpadni papir je pri brunarici 

Športnega društva  Tabor. 
 

Branko Šketa  

________________________________ 
 

Obogatitveni dan v našem vrtcu 
 

18. novembra 2011 se je 

tudi naš vrtec priključil 

vseslovenskemu projektu 

»Tradicionalni slovenski 

zajtrk«, ki ga organizira 

Čebelarska zveza Slovenije, 

v sodelovanju z ţivilskimi 

podjetji, čebelarji, kmeti in 

kmetijskimi podjetji. Za 

zajtrk smo na mize dobili kruh, maslo, med, mleko 

in jabolka, ki so bili proizvod lokalnih kmetov in 

čebelarjev. 
 

Ob okusnem zajtrku  smo se starejši spomnili 

davnih časov, ko smo še zdravo jedli, predvsem 

zajtrk, mlajši pa so izvedeli, da je za dober začetek 

dneva zajtrk najpomembnejši. 
 

 

 
Mmm, kako je dobro! 
 

Da pa ta dan ne bi kar zbeţal mimo nas, smo za 

otroke pripravili številne delavnice na temo čebel 

in čebelarstva. 
 

 
Mlajši so prisluhnili zgodbici Čebela Adela. 
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Starejši so si ogledali kratek film o pridelavi medu in 

prisluhnili zgodbici Čebelica Meli. 
 

 
Starejši so si tudi skuhali čaj in ga sladkali z medom.

 
Za zaključek bogatega dopoldneva pa smo se naučili še 

ples Čajnik,  ki je združil otroke vseh oddelkov. 

Tako smo zaključili dan, ki nas je povezal in 

obogatil. Otroci pa bodo pomnili besede, ki so jih 

tega dne velikokrat slišali - PO JUTRU SE DAN 

POZNA. 

 
Renata Košica, Vrtec Tabor  

 

Šolski planinci na Zajčevi koči 
 

V soboto, 15. oktobra 2011, na Svetovni dan 

zdravja, smo se planinci POŠ Tabor odpravili na 

tradicionalni planinski pohod na Zajčevo kočo. Vsi 

smo se zbrali ob 10. uri pred staro šolo v Lokah. 

Tokrat je bila to prav posebna priloţnost tudi za 

naše starejše planince (7.,8. in 9. razred), ki so se 

nam prvič pridruţili na tem srečanju. Čeprav je 

bilo vreme ţe kar precej hladno, smo se 

najpogumnejši vseeno odpravili na pohod. 

Razdelili smo se kar v tri skupine.  
 

Skupina planincev 1., 2. in 3. razreda se je z 

gasilskim kombijem PGD Loke odpeljala do 

Presedel, od tam pa smo se peš podali do koče. Ob 

opazovanju čudovite jesenske pokrajine, petju in 

nabiranju gozdnih plodov smo počasi le prišli na 

cilj. Planinci 4., 5. in 6. razreda so se pod 

vodstvom Maje, Klemena in Tomaţa na kočo 

povzpeli mimo Šekovarja, najstarejše pohodnike 

pa sta Peter in Primoţ vodila po poti najprej na 

Krvavico, nato pa do Zajčeve koče.  
 

 
 

Na koči so nas pričakali skrbni člani PD Tabor s 

toplim čajem, nato pa nas pogostili tudi s sokom in 

dobro ter okusno malico. Sledile so igre na igralih 

in v bliţnjem gozdu. Prav tako pa smo se 

preizkusili tudi v vlečenju vrvi. Vseh pohodnikov 

je bilo 50. 
 

V dolino pa smo se vsi podali po isti poti, na 

Šekovarja do Lok, kamor smo vsi srečno in varno 

prispeli. Vsem, ki so karkoli prispevali k  

organizaciji in izvedbi tako pohoda, kot tudi same 

postreţbe na koči se najlepše zahvaljujem. 

 
 

                                              Manja Drnolšek, 

mentorica mlajše skupine planincev  

na POŠ Tabor 
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Vabimo Vas 

na dobrodelno prireditev 
 

PROSTOVOLJSTVO JE ŢAREK UPANJA, 

ki bo v četrtek, 1. 12. 2011, ob 17. uri 

v Športni dvorani Vrana na Vranskem. 

Prisrčno vabljeni! 

 

 

S pesmijo, plesom in recitacijami vas bomo razveseljevali otroci iz Vrtca Vransko, učenci Osnovne 

šole Vransko – Tabor, učenci Osnovne šole Kruševac iz Srbije. 

Gostje večera bodo  

Lucky and the Pipes orchestra 

 iz Celja. 

Po končanem kulturnem programu bodo v športni dvorani potekale različne delavnice, preko 

katerih boste pobliţe spoznali prostovoljstvo. Izdelovali boste lahko izdelke zase ali jih podarili za 

prodajo in tako tudi sami postali član velike šolske druţine PROSTOVOLJCEV. 

Izkupiček od prostovoljnih prispevkov s prireditve bo namenjen skladu Ţarek 

upanja, zato odprimo svoja srca za dobrodelnost. 
 

Učenci in kolektiv, Osnovne šole Vransko – Tabor 

Otroci z vzgojiteljicami Vrtca Vransko 

 

Občinski odbor Socialnih demokratov Tabor           
 

V A B I 
 

v četrtek, 1. 12. 2011, ob 17.00 uri 
 

občanke in občane ter simpatizerje SD na 

 predstavitev kandidatke za poslanko v Drţavni zbor RS ge. mag. Dragice Povh 

 in klepet o vrednotah socialnih demokratov,  
 

v društvene prostore Doma krajanov Tabor. 
 

Predstavitve in klepeta se bo udeleţil tudi podpredsednik Drţavnega zbora, poslanec in član 

Socialnih demokratov g. Miran Potrč. 

 

Vljudno vabljeni! 
Občinski odbor Socialnih demokratov Tabor 

sd.ootabor@gmail.com 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 8 

 
 

 

 
 

 

 

Kmetija Laznik vabi 

 

v soboto, 3. decembra 2011 od 9. ure dalje, 
 

da nas obiščete in si privoščite kakšen domač izdelek. 

 Nudimo vam: mlado govedino,sveţe svinjsko meso, domače pečenice, dimljene klobase, 

domače krvavice, domačo pašteto, ţolco, suhe dimljene krače, rebrca, jezike… 

Nudimo tudi domača jajca in skuto. 
 

V decembru nas lahko obiščete vsako soboto in se oskrbite z našimi izdelki za praznike. 
 
 

Obveščamo vas tudi, da nas najdete zadnjo nedeljo v mesecu na kmečki trţnici v Taboru. 
 

Informacije: Adi, 041-543-396 

                                                                           Vabljeni! 

____________________________________________________________________

 

Domoznanski oddelek 
 
Medobčinska splošna knjiţnica Ţalec ţe vrsto let 

zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo o 

druţbenem, kulturnem, političnem in 

gospodarskem utripu občin Braslovče, Polzela, 

Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec, skratka Spodnje 

Savinjske doline. Obseţna zbirka starih knjig, 

razglednic, rokopisov, fotografij, zvočnih 

posnetkov, glasil, raziskovalnih nalog, notnih 

zapisov in drugega pripoveduje o dogodkih, ljudeh, 

času, ki ga je potrebno še posebno dobro pomniti, 

da bomo prepoznavni v obdobju zdruţevanja in 

izgubljanja v globalnem. Da o ponosu ne 

govorimo. 
 

V našem domoznanskem oddelku hranimo mape s 

predstavitvenimi podatki domoznancev in 

informacijami s področja njihove ustvarjalnosti, 

hranimo pa tudi zapuščino pesnice Mete Rainer in 

del zapuščine skladatelja in general majorja 

Friderika Širce - Rista Savina, slikarja Doreta 

Klemenčiča - Maja in mednarodno priznane 

botaničarke Ljerke Godicl. Občasno pripravljamo 

tematske razstave domoznanskega gradiva, 

oddelek pa deluje tudi kot informacijsko-

referenčna sluţba za domoznanska vprašanja. 
 

Da je domoznansko gradivo res dostopno 

vsakomur, kjerkoli in kadarkoli, smo dali nekaj 

našega gradiva digitalizirati. Tako lahko v 

»Domoznanski digitalni zbirki« na naši spletni 

strani dostopate do polnega besedila dnevnikov 

matere skladatelja Friderika Širce - Rista Savina  

 

 

 

 

Barbare Širca – Babette, lahko si pogledate našo 

zbirko razglednic krajev Spodnje Savinjske doline 

pa tudi nekaj rokopisov pesnice Mete Rainer. 
 

Letos smo pri bogatenju zbirke dali prednost 

nakupu antikvarnih knjig, ki so kakorkoli povezane 

s Spodnjo Savinjsko dolino. Tako smo v začetku 

letu pridobili izjemno redko in dragoceno knjigo, v 

kateri je prvič omenjena protestantska cerkev v 

Govčah pri Ţalcu. Gre za knjigo z naslovom 

Deductio das ist: Nohtwendige Außführung, 

Bericht und Erzehlung deren Ursachen und 

Motiven, warumb Kayser Ferdinandus II. nach 

tödtlichem Abgang weyland Kaysers Matthiae deß 

regiments im königreich Böheim und derselben 

incorporirten Länder verlustigt: Auffs neue 

übersehen, mit fleiß corrigirt...., Jonatan Bohutsky 

von Hranitz, ki je bila izdana v Pragi leta 1620. To 

je tudi najstarejša knjiga, ki jo hranimo v naši 

knjiţnici. Pridobili smo pa tudi Kroniko Celjskih 

grofov (Die Freien von Saneck und ihre Chronik 

als Grafen von Cilli) avtorja dr. Franza Kronesa 

von Marchland, ki je bila izdana v Grazu leta 1883. 
 

Tudi mi, ki delujemo v tem trenutku, v tem okolju 

smo oz. bomo del domoznanstva, zato pozivamo 

vse, da skrbno čuvamo ta kolektivni spomin. Samo 

z našimi prispevki bo le-ta bogatejši in vrednejši. 

Ţelimo si, da bi nas posamezniki, društva, podjetja, 

šole, zavodi in drugi, ki pripravljate in izdajate 

najrazličnejše brošure, časopise, biltene, vabila 

ipd., o njihovem izidu obvestili ali pa nam jih, 

mogoče, poslali. Tako ne bodo vaše publikacije 

prezrte oz. ne bodo šle mimo nas, njihova vsebina 

pa bo dostopna širši javnosti. 
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Z domoznanskim gradivom je naša knjiţnica oz. 

celotna knjiţnična mreţa tesno povezana z 

lokalnim okoljem in je pravi odsev raziskovalnega 

in ţivljenjskega utripa kraja. Veseli bomo tudi 

vsake vaše pobude in informacij pri zbiranju 

domoznanskih podatkov. 

 
Karmen Jezernik, prof. zgod. in univ. dipl. bibl., 

vodja domoznanskega oddelka  

v Medobčinski splošni knjiţnici Ţalec 

_________________________________________ 
 

Najden ključ 
 

Na sprehodu med ţičnicami sem našla ključ z 

obeskom roza in sive barve. Dobite ga lahko pri 

Hermini Zorenč v Ojstriški vasi.  

Hermina Zorenč 

_________________________________________ 
 

Predavanja o skupnem bivanju 

generacij na kmetiji 
 

 

Na vprašanja, ki jih v druţinskem ţivljenju ne 

zmanjka, bomo iskali praktične odgovore in 

izmenjavali dragocene izkušnje v temah: 
 

  Dobili smo dojenčka – nova porazdelitev 

vlog: 8. 12. 2011, ob 9. uri, sejna soba Občine 

Tabor v Taboru, 

  Pozor, najstniki v hiši! 22. 12. 2011, ob 9. uri, 

sejna soba Občine Tabor v Taboru, 

  Staranje, bolezen, slovo – kako biti kos 

neizbeţnim spremembam: 5. 1. 2012, ob 9. 

uri, Anin dom v Preboldu, 

  Ţenska 50+: izčrpana ali na pragu novega 

ustvarjalnega obdobja: 19.1.2012 ob 9. uri, 

sejna soba Občine Tabor v Taboru. 
 

Koncept plačila »v naravi« – s pridelki.  
 

Udeleţence vabimo, da namesto vstopnine 

prinesejo kak pridelek po svojem občutku in 

zmoţnostih. Gre za izmenjavo, pri kateri 

predavateljica in udeleţenci aktivno sodelujemo, 

ko sebi in drugim pokaţemo, kako cenimo svoje 

delo. Izmenjamo si najdragocenejše, kar lahko 

damo: plodove svojega znanja, izkušenj in dela. 

Brez prizadevanja za zdravo hrano in zdrave 

odnose ne gre: to so temelji našega ţivljenja. Vsi 

se pustimo presenetiti, a v trdnem prepričanju, da 

se bomo na naših srečanjih obogatili na načine, ki 

jih še ne poznamo in ki jih samo z materialnim ni 

mogoče izmeriti. 

 

Kmetijsko-gozdarski zavod Celje, Izpostava Ţalec 

Maja Klemen Cokan, 041/498-266 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Predlog za razpis spominskih daril 

Občine Tabor 
 
Leto nazaj  je Občina Polzela povabila dr. Janeza 

Bogataja, da nam predstavi, kakšna naj bi bila 

spominska darila. Kot članica njihovega KD sem 

se predavanja udeleţila in sedaj tako posredujem 

idejo, da bi pri nas, za potrebe občine,  dali razpis o 

izdelavi spominskih daril. Najbrţ bi prišla tudi 

prav pri kakšnih gostovanjih.  
 

Predlagam, da bi razpis dal tudi nagrade za prve 3 

izvirne spominke, katere bi podelila neodvisna, 

strokovna komisija.  

Podajam glavne smernice, ki so bile dane na tem 

predavanju: 

- naj bo predmet, na katerega se ne bo 

nabiral prah, 

- naj ima zgodbo z kratkim opisom (ta je 

tudi lahko v humorističnem smislu), 

- spominek je lahko vsak predmet, lahko ga 

spijemo, oblečemo, pojemo, 

- ima naj sporočilno vrednost, 

- izdelki so lahko narejeni ročno, lokalnega 

značaja: čipke, keramika, vezenine, razne 

replike kulturne dediščine, izdelki iz 

papirja, krpanke, iz ličja, sodarski, 

intarzije, usnjena galanterija, izdelki iz 

slanega testa in 

- spominek naj bi bil v prvi vrsti uporaben, 

promocijski, ki opozarja na kulturno 

ţivljenje v  okolju naše občine. 
-  

                                     Julijana Juhart, 

Likovna sekcija »Mavrica« 

_________________________________________ 

 

Nova pridobitev 
 
Športno društvo Partizan Tabor je na svoji izredni 

seji upravnega odbora sprejel sklep o nakupu dveh 

namizno teniških miz. 
 

Namiznoteniška sekcija se vsem sodelujočim 

zahvaljuje pri organizaciji nakupa. 
 

Stane Petrič, 

NTS Tabor 
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Jubilejno leto Savinjskih rogistov 

Letos mineva 30. let odkar so pričeli z delovanjem 

Savinjski rogisti. V teh letih smo s svojim igranjem 

prepotovali Slovenijo po dolgem in počez, pa tudi 

s tujino ni manjkalo spogledovanja, saj smo igrali 

v Avstriji, Italiji in na Madţarskem. Ob takem 

jubileju pa se nam zdi prav, da predstavimo nekaj 

naših uspešnih nastopov v tem letu. 
 

Kot prvi je bil slavnostni koncert ob 30. letnici 

delovanja v Domu krajanov v Taboru. Ta koncert 

smo Savinjski rogisti posvetili 20. letnici 

samostojne drţave Slovenije. Kljub dobri 

obveščenosti pa lahko z obţalovanjem ugotovimo, 

da je bila udeleţba domačinov, kljub prostemu 

vstopu, slaba. Ob tej priliki pa bi se radi zahvalili 

Lovski zvezi Slovenije za priznanje, ki je bilo 

podeljeno za delovanje na področju lovske kulture. 

Bilo je namreč prvo tovrstno podeljeno priznanje. 

Zahvalili pa bi se tudi predstavniku LZ Celje, 

katere člani so tudi Savinjski rogisti, g. Reberšaku, 

predstavniku LZ Slovenije in predsedniku odbora 

za kulturo in stike z javnostjo g. Francu Rotarju za 

čudovit govor ter ţupanu Tabora, g. Jazbinšku, za 

spodbudne besede. Prav tako je na mestu zahvala 

tudi predsednici KD Ivan Cankar Tabor, pod 

okriljem katerega naša skupina tudi nastopa. Na 

koncertu so sodelovali še Pohorski rogisti iz Hoč, 

Ptujski rogisti, oktet Peca iz Meţice ter domači 

pevski zbor KD Ivan Cankar.  
 

 

 
Savinjski rogisti med nastopom v Taboru 

 

Sledil je nastop v Doberdobu v Italiji, kjer je bil 

vsakoletno srečanje rogistov in lovskih pevskih 

zborov Slovenije. Tu naj omenimo samo, da smo 

Savinjski rogisti nastopili v Mačkoljah v občini 

Dolina. Po nastopu in pozdravu ţupanje občine 

Dolina, Fulvie Premolin, smo se odpravili v mesto 

Trst na skupen nastop vseh zborov in rogistov. 

Ustavili pa smo se tudi v Borštu, kjer smo se 

nekateri srečali s prijatelji s katerimi se poznamo 

ţe štiri desetletja. Predviden nastop na trgu Unita 

d'Italia pa ni bil izveden zaradi napovedi deţja, 

zato je bil predstavljen v poslopje pomorske 

postaje. Na slavnostni paradi, ki je potekala od 

pomola 4 do pomorske postaje, je mnogo 

Trţačanov na obrobju sprevoda ploskalo 

Nabreţinski godbi in nastopajočim pevcem ter 

rogistom, ki so korakali na prireditveni prostor. 

  

 

Savinjski rogisti v Italiji 
 

Skupni nastop je minil s pozdravnimi govori 

članov častnega odbora prireditve ter članov 

centralnega prireditvenega odbora. Revijo pevskih 

zborov in rogistov so pozdravili minister za 

kmetijstvo, prehrano in gozdarsko politiko 

Republike Italije Dott. Francesco Saverio Romano, 

minister za kulturno dediščino in kulturno 

dejavnost Republike Italije Dott. Giancarlo Galan, 

minister za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. 

Boštjan Ţekš, predsednica Trţaške pokrajine Dott. 

Maria Tereza Bassa Poropat, predsednik LZ 

Slovenije mag. Srečko Feliks Krope ter predsednik 

LŠKD – Društvo Slovenskih lovcev Doberdob dr. 

Egon Malalan in nenazadnje še g. Franc Rotar, ki 

je vse skupaj povabil na srečanje, ki se bo odvijalo 

naslednje leto v Škalah pri Velenju. Tu smo se 

srečali tudi s starim prijateljem g. Borisom 

Pangercem, zamejskim pesnikom, pisateljem in 

nekdanjim vodjem priznane vokalne skupine 

Trţaški oktet, ki smo jo gostili tudi v Taboru. 

Prišel nas je pozdravit tudi g. Boris Ţerjal, 

nekdanji tajnik občine Dolina v obdobju ko je 

ţupanoval prej omenjeni g. Boris Pangerc. 

Naporen, vendar prijeten dan je bil za nami, ko 

smo se v poznih večernih urah vračali proti domu 

med smehom in pripovedovanjem šal. 
 

Nato je sledilo povabilo na Koroško, saj je njihova 

Lovska zveza slavila 10. letnico obstoja. S 

Savinjskimi rogisti je skupaj nastopalo več skupin 

pevcev in rogistov. Bilo je lepo doţivetje in 

druţenje med skupinami. Savinjski rogisti smo tudi 

skupina, ki nas je Koroška Lovska zveza povabila 

na njihove prireditve vseh desetkrat. 
  

 

Savinjski rogisti na Koroškem 
 

Kot zadnji dogodek bomo omenili še povabilo g. 

Janeza Goloba iz Trbovelj na dvodnevno jadranje 

po Slovenskem morju. Šestnajst metrska lepotica, 
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narejena na Finskem, nas je pričakala na privezu F 

73 v Izolski marini. Ko smo se vkrcali, je g. Golob 

odplul proti meji s Hrvaško, katere nismo prečkali. 

Pred Bernardinskim pomolom smo odigrali nekaj 

skladb, nato pa nadaljevali plovbo proti mandraču 

v Piranu. Zaradi zasedenosti pa tam nismo mogli v 

privez, zato je g. Golob drţal jadrnico v primerni 

razdalji od obale. Po kratkem obstanku in igranju 

je sledila plovba nazaj do Bernardina, kjer smo si 

pripravili piknik na obali, ter se tudi zmočili v 

morju. Nato smo se v temi vrnili nazaj v marino 

Izola, kar je bilo pravo doţivetje.  
 

Naslednjega dne pa so nas dosegle neprijetne 

novice, zato smo predčasno zapustili Izolo ter 

marino. Bil je res lep doţivljaj, zato bi se ob tej 

priloţnosti Savinjski rogisti radi zahvalil g. Golobu 

za tako velikodušno gesto. Jadrnica z eksotičnim 

imenom Tai-Pan in s skiperjem g. Golobom sta na 

voljo tudi za najem za 200 € na dan, sprejme pa 

lahko do osem potnikov. 

Obenem se zahvaljujemo tudi Sašu, ki je naš član 

in je omogočil naše poznanstvo z g. Golobom. 
  

 

 
Savinjski rogisti na jadrnici 

Savinjski rogisti 

 

Pripis: Savinjski rogisti še sporočamo, da vabimo 

v svoje vrste člane, ki želijo igrati na lovske 

rogove. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Upokojenci smo praznovali 
 
Za Taborske upokojence in občane stare 80 in več 

let je kot ponavadi okrog Martinovega prav 

poseben dan,  na katerem se  srečamo v Domu 

krajanov Tabor.  Tokratno srečanje je bilo v 

soboto, 12. novembra. Zbrana druščina je krepko 

presegla število sto. Lepo pripravljeni pogrinjki po 

zaslugi Slavija Grţine, lepo okrašena dvorana, in 

aranţiran kotiček, ki ga vsako leto  skrbno pripravi 

Danica   ter prijazen  sprejem  Silve  in 

Marjana  z  aperitivom, nam je 

takoj  pričaralo  zadovoljstvo  na obrazu. Dvorana 

se je hitro napolnila in pričeli smo s programom.  
 

 

Uvodne besede je podal  Milan, predsednik 

Društva upokojencev Tabor,  ki je vse prisotne 

prav lepo pozdravil.  Poseben pozdrav je bil 

namenjen   ţupanu občine, g. Jazbinšku, ki se je  s 

soprogo Inko odzval našemu vabilu ter nam v 

svojem govoru namenil nekaj vzpodbudnih besed. 

Mladi fantje in še domačini 

povrhu,  »Navihani  muzikantje«, so z veselo polko 

še dvignili vzdušje v dvorani.  Program so 

popestrile  ljudske pevke »Pevke treh vasi«, ki 

nastopajo ţe vrsto let,  tako po  lokalnih prireditvah 

kot tudi  na radiu in TV. Humorist »Janko«  nas je 

s svojimi  vloţki – skeči  dodobra 

nasmejal.  Sledila je okusna in obilna večerja, kjer 

se je zopet izkazal Slavi - Grţina Catering 

in  nas  s  svojo  ekipo  prav  hitro  postregel. Po 

večerji sta ţupan, g. 

Jazbinšek  in  predsednik  DU,  g. 

Blatnik, pristopila k  vsakemu občanu, ki je ţe 

dopolnil 80 let in mu ob vzpodbudnih besedah 

izročila še manjše darilo. Mlajši upokojenci pa so 

se  zavrteli ob zvokih mladega ansambla, ki je 

neumorno igral in  nas razveseljeval.  
 

 

Zelo so se prilegla   jabolka »Sadjarstva 

Rojnik«,  katera  je po dvorani delila naša članica 

Ida in se ji prav lepo zahvaljujemo. Iskrena hvala 

tudi vsem nastopajočim,  članom UO ter vsem 

ostalim, ki so kakorkoli  pripomogli, da je 

prireditev lahko uspela.  
 

 

Ker pa upokojenci zelo radi kam gremo, še rajši pa 

pridemo domov, se je prireditev 

kar prezgodaj končala. Sicer pa bo  leto hitro 

naokoli in naslednje leto se zopet srečamo. 
 

 

 
 

 

 

Društvo upokojencev Tabor 
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Preko hribčkov in dolin 

po Levstikovi poti 

 
V soboto, 12. novembra, nas je 28 pohodnikov iz 

Tabora začelo svoje popotovanje od Litije do 

Čateţa.  
 

V Litiji nas je ob 7. uri zjutraj pričakala litijska 

godba na pihala. Ob ţivahnih koračnicah smo se 

napotili po slikoviti pokrajini in kilometri so 

spontano izginjali pod našimi nogami. Na poti smo 

se krepčali z dolenjskim cvičkom in modro 

frankinjo. Ob priloţnostnih stojnicah je bila 

marsikje priloţnost, da smo se malo zavrteli in 

tako je šlo laţje naprej. Do Čateţa smo prehodili 

22 kilometrov. 
 

Levstik v Popotovanju od Litije do Čateţa popiše 

kratko pot, ki jo je s prijateljema prehodil od Litije 

do Čateţa. Niza objektivna dejstva s potovanja po 

dolenjskih gričih, dodaja podatke o gospodarskih 

in etnoloških zanimivostih tamkajšnjih krajev in 

ljudi. Delo vsebuje slovstveni oz. knjiţevni 

program, ki ga je postavil v potopisni okvir; 

poskuša odgovoriti na vprašanje, kakšno literaturo 

Slovenci potrebujemo. Hkrati pa v sistematični 

obliki podaja nekaj predlogov. Letos so nas 

odlomki iz Levstikovih zapisov kot opomniki 

spremljali skozi celotno pot. 

 

 

 

Na tej poti smo se vsi pohodniki »poznali«. Vsak 

je s kom spregovoril besedo ali dve, srečali smo pa 

znance iz preteklih let oziroma tudi iz sosednjih 

vasi. 
 

Na koncu smo si bili vsi enotni, da 22 kilometrov 

sploh ni veliko, če ji prepešačiš v dobri druţbi in 

po čudoviti pokrajini. Mogoče gremo drugo leto 

spet … 

 

Andi Baloh  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Športno društvo Partizan Tabor 
VABI 

 

v petek, 2.12.2011, ob 17. uri, v telovadnici Doma 

krajanov  

 

                   2. MIKLAVŢEV TURNIR enic in dvojic, 
 

v soboto, 3. 12. 2011, ob 15. uri, v telovadnici Doma krajanov  

Miklavţev turnir za osnovnošolce 
  

Hkrati pa Občanke in Občane vabimo, da se nam pridruţite vsak ponedeljek in petek od 18. – 20. 

ure, ter Osnovnošolce ob sredah od 17.30 – 19. ure.  

Rekreacija poteka v telovadnici Doma krajanov Tabor. 

 

                                                                                                 Vabljeni! 
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Dragi otroci! 
 

 
Leto je naokoli in spet je prišel 
čas, da vas obišče Miklavž …

                   
Ker vemo, da ste bili pridni,                    

vas vabimo                                       
v ponedeljek, 5. decembra 2011,           

ob 17. uri, v Dom krajanov 
Tabor,  da  pridete po darilo ter                   

si ogledate igrico Presenečenje.                 

         
Turistično društvo Tabor in 

Dramska skupina Teloh 
 

 

 

V četrtek, 8. decembra 2011, ob 18.30,  
 

VAS VABIM V 

DRUŠTVENI PROSTOR V DOMU KRAJANOV TABOR 
 

 

NA PREDAVANJE O ZDRAVJU: PREČISTIMO TELO IN DOM 
 

December je čas čiščenja, odlaganja, spuščanja in opuščanja. začnimo novo leto brez starih bremen z novimi 

začetki. Razstrupimo svoje misli in telo. Dom osvobodimo odvečnih  stvari, in omogočimo pretok zdravih 

energij v svojem domu. Praktični nasveti kako s soljo in sivko, čistimo sebe in prostor. 

Brezplačno predavanje. 
 

Joţica Ramšak, s.p. 

041/289-632, ramsak.jozica@gmail.com 

 
 

V torek, 13. decembra 2011, ob 19. uri, 
 bo v sejni sobi Občine Tabor 

 

predavanje g. Toma Brumca, 

zelo priznanega dipl. bioterapevta, 
 

KAKO ODPRAVITI SKRBI IN STRAH 
 

 

Po kratkem povzetku prvih dveh predavanj, bo spregovoril na temo, kako odpraviti skrbi in strah. 

Po predavanju bo priloţnost za oseben posvet z g. Brumcem. 
 

Dodatne informacije na tel.: 031 328 990, Damijana Lukman. 

 

                                                                                    Vstop prost! 

mailto:ramsak.jozica@gmail.com
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Čebelarsko društvo Tabor 
vabi v nedeljo, 18. decembra 2011, od 8. ure dalje 

na  

KMEČKO TRŢNICO  
na parkirišče pred ţupnijsko stavbo.  

 

Na trţnici lahko kupili domače izdelke, ki jih uporabite za 

novoletna darila: cvetlični in kostanjev med, medene izdelke, 

bučno olje, česen, rezance, kruh, zelenjavo, suhomesnate izdelke ... 
 

DOBRODOŠLI! 
 

Prireditve v decembru 2011 
 

petek, 2. december, ob 17. uri 

MIKLAVŢEV TURNIR V NAMIZNEM TENISU 

Dom krajanov Tabor 

(ŠD Partizan Tabor, 031 474 653) 

 
sobota, 3. december, ob 15. uri 

MIKLAVŢEV TURNIR  

V NAMIZNEM TENISU ZA OTROKE 

Dom krajanov Tabor 

(ŠD Partizan Tabor, 031 474 653) 

 
ponedeljek, 5. december, ob 17. uri 

PRIHOD SV. MIKLAVŢA IN 

PRAVLJIČNA IGRA PRESENEČENJE  

Dom krajanov Tabor 

(Dramska sekcija Teloh in TDTabor, 041 515 988) 

 
četrtek, 8. december, ob 9. uri 

PREDAVANJE: DOBILI SMO DOJENČKA 

 sejna soba Občine Tabor 

(Maja Klemen Cokan, 041 498 266) 

 
četrtek, 8. december, ob 18.30 

PREDAVANJE: PREČISTIMO TELO IN DOM 

Društveni prostor v Domu krajanov 

(Joţica Ramšak, 041 289 632) 

 
torek, 13. december, ob 19. uri 

PREDAVANJE TOMA BRUMCA: 

KAKO ODPRAVITI SKRBI IN STRAH 

sejna soba Občine Tabor 

(Damijana Lukman, 031 328 990) 

 
nedelja, 18. december, od 8. ure dalje 

KMEČKA TRŢNICA 

na parkirišču ţupnijske stavbe 

Čebelarsko društvo Tabor (031 766 533) 

 

torek, 20. december, ob 18. uri 

PRAVLJIČNA URA IN DELAVNICA  

Z IRENO VERBIČ 

Knjiţnica Tabor 

(Karmen Jezernik, 03 703 20 92) 

 
četrtek, 22. december, ob 9. uri 

PREDAVANJE: POZOR NAJSTNIKI V HIŠI 

sejna soba Občine Tabor 

(Maja Klemen Cokan, 041 498 266 

 
petek, 23. december 

OBISK BOŢIČKA ZA VSE OTROKE 

vrtec Tabor, ob 9. uri v telovadnici 

POŠ Tabor ob 10. uri v jedilnici 

(vabljeni straši in otroci, ki ne hodijo v vrtec) 

(Občina Tabor, 03 705 70 80) 

 
nedelja, 25. december, ob 16. uri 

BOŢIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN 

ZAJČEVO KOČO 

- v Ojstrici za tiste, ki se boste do koče odpravili preko 

Krvavice, 

- pred šolo v Lokah za tiste, ki se boste do koče 

odpravili po cesti mimo domačije Veteršek 

(Planinsko društvo Tabor, 03 5727 214) 

 
ponedeljek, 26. december, ob 15. uri 

PRAZNIČNI KONCERT 

Dom krajanov Tabor 

(Pevsko društvo Tabor, 041 298 585) 

 
torek, 27. december, ob 19. uri 

TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK 

V KOŠARKI 

Dom krajanov Tabor 

(ŠD Partizan Tabor, Miha Bergant, 031 895 542) 

Če je hiša polna lepih misli, ne potrebuje gretja! (neznan avtor) 
Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 500 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana pri pošti 3304 

Tabor. Avtorji prispevkov so odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni namenjeno objavljanju neprimernih in 

žaljivih vsebin, ki kakor koli blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. 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 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 


