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Pozdrav petici, dobrodošla šestica. 
 
Še nekaj dni in petico bo zamenjala šestica. V tem 
času bo izrečenih mnogo dobrih želja, v mislih pa 
bodo že novi načrti in cilji. Čeprav je v tem času 
»zdravje« največkrat izrečena beseda, se, žal, 
prepogosto potem vse leto govori le o denarju. Z 
njim tehtamo vse dosežke in ga krivimo za 
izgubljene priložnosti. Z veseljem pa lahko rečem, 
da se še vedno, in to pri nas – v naši občini, najdejo 
ljudje, ki so pripravljeni narediti kaj prostovoljno, 
brez zahtevka po plačilu. Bojim se, da bi koga 
izpustil, če bi jih želel našteti, pa vendarle bom 
poskušal, saj sem prepričan, da brez njih ne bi 
mogli žeti plodov uspešnega leta, ki se zaključuje. 
V prvi vrsti so to gonilni ljudje v različnih 
društvih: od gasilcev, planincev, pevcev, likovnih, 
kulturnih in turističnih delavcev do športnikov ter 
taborskih žena in deklet, ki za skupno dobro 
žrtvujejo svoj prosti čas in nemalokrat tudi 
materialna sredstva. Ne morem mimo 
posameznikov, predvsem strokovnjakov s področja 
gradbeništva, ki so s svojimi strokovnimi nasveti, 
posamezno ali preko različnih občinskih odborov, 
pomagali kadrovsko osiromašeni občinski upravi 
pri reševanju zahtevnih strokovnih nalog. Z 
velikim angažiranjem vseh naštetih je županu in 
občinski upravi ob ustrezni podpori občinskega 
sveta in njenih odborov uspelo realizirati pozitivno 
občinsko bilanco. To trditev lahko podkrepim 
predvsem z uspešno realizacijo projektov, ki smo 
jih v preteklih letih označili kot prioritetne. 
Izgradnja nove šole in zelo funkcionalna adaptacija 
stare šole v moderen vrtec, je paradni konj te 
pozitivne bilance. S tem projektom je v našo 
občino prišlo dodatnih 167 mio SIT sredstev, kar je 
več kot znaša naš enoletni občinski proračun. V 
podjetniškem jeziku je to čisti dobiček letošnje 
občinske bilance, ki se izkazuje v lepih in 
funkcionalnih prostorih šole in vrtca, ki nam jih 
zavidajo daleč naokoli. Nekaj več občinskih  

 
sredstev, kot je bilo prvotno načrtovano, je bilo 
vloženo v obnovo Doma krajanov, kjer bomo ob 
kulturnem prazniku prihodnje leto otvorili tudi 
novo občinsko knjižnico, vredno okrog 20 mio 
SIT.  Nezanemarljive so tudi druge pridobitve, kot 
nova društvena kuhinja z opremo iz stare šole, 
obnovljena in povečana društvena soba, nove 
sanitarije, prilagojene tudi invalidnim osebam, 
garderoba za obiskovalce prireditev ter temeljita 
obnova dimniških instalacij na kurilnici. Dom 
krajanov je osrednji kulturni prostor naše občine, 
ki je vreden teh naložb. Nekaj bo v prihodnosti še 
potrebno postoriti v sami dvorani in v pomožnih 
prostorih za športnike, zagotovo pa je za športni 
del bilo veliko narejenega zunaj. Novo igrišče za 
odbojko na mivki in balinišče sta pridobitvi, ki 
smo jih zgradili večinoma s sponzorskimi sredstvi 
ter prostovoljnim delom športnega in turističnega 
društva, je pa realna vrednost obeh igrišč najmanj 
3 mio SIT. Čeprav je bila na področju cest 
pričakovana in napovedana manjša finančna suša, 
smo vendarle uspeli iz države pridobiti 6 mio SIT 
za najnujnejša sanacijska dela na gorskih cestah. 
Nekaj je že bilo postorjenega, večino denarja pa bo 
šlo za sanacijo plazu in ureditev propustov na cesti 
mimo lovske koče, na cesti ob Konjščici ter še 
nekaj drugih manjših odsekih. Pomembno vlogo 
bo igralo tudi vreme, da pa nismo tega naredili 
jeseni, je kriva zapoznela informacija o državni 
pomoči. Naslednje leto se nadejamo iz istega 
naslova vsaj še 10 mio SIT. Z asfaltiranimi 
cestnimi površinami se letos ne moremo pohvaliti, 
razen, če omenimo velike asfaltne površine pri 
novi šoli in asfaltiranje parkirišča pred trgovino. 
Smo pa letos kar 41 gospodinjstvom pomagali pri 
sofinanciranju postavitve hišnih satelitskih 
sistemov tam, kjer ni prisotnega TV signala za 1. 
in 2. program TV SLO. Skupni znesek 
sofinanciranja je znašal slab milijon tolarjev, 
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akcijo pa bomo nadaljevali tudi še naprej. V 
pozitivno bilanco letošnjega leta zagotovo lahko 
prištejemo tudi aktivno zemljiško politiko, ki je 
pripeljala do poživitve prometa z zemljišči za 
stanovanjsko pozidavo. V staro podrtijo v Ojstriški 
vasi, ki je bila občinska last smo uspeli privabiti 
zasebni kapital, ki bo v naslednjem letu zgradil tri 
nova stanovanja. Občina je podpisala z različnimi 
investitorji kar tri urbanistične pogodbe za 
komunalno ureditev približno 35 parcel. Istočasno 
se je odprlo tudi nekaj individualnih gradenj, kar 
zagotovo napoveduje pozitivni trend v 
poseljevanju. Morda je to tudi odgovor vsem 
tistim, ki se včasih sprašujejo, čemu nova šola in 
vrtec, če je otrok čedalje manj. Pripravljenost za 
povečanje zazidljivosti se je pokazala tudi v 
nedavno končanem zbiranju pobud občanov v 
okviru priprave novih prostorskih aktov.  
 
Prostor in varovanje okolja pa je področje, ki smo 
mu letos posvetili precej pozornosti, saj je bilo 
zgrajene skoraj 400 m kanalizacije in v okviru 
izgradnje šole tudi čistilna naprava. Vrednost tega 
čiščenja in odvajanja odpadne vode je bila preko 
40 mio SIT. Več kot polovica investicije je bila 
pokrita iz ekološke takse. Velik dosežek je tudi 
novozgrajeni center za ločeno zbiranje odpadkov 
skupaj z občino Vransko, ki se je prav tako 
financiral iz sredstev ekološke takse. 
 

Ob naštevanju različnih pridobitev bi bilo 
nekritično in nepošteno, če ne bi dejal, da marsikaj, 
kar bi tudi bilo nujno potrebno, še ni postorjeno. 
Toda ob prazničnih dneh ni običaj kritizirati 
nepostorjenega, temveč se veseliti doseženega. In 
tega, roko na srce, ni bilo malo. Realni občinski 
proračun je za letošnje leto znašal cca 150 mio 
SIT. Ob vseh naštetih in verjetno tudi nekaj 
neomenjenih pridobitvah pa je Občina Tabor 
pridobila nove vrednosti za vsaj za 500 mio SIT. In 
to investicij, ki vsak dan služijo in so potrebne za 
blaginjo naših občank in občanov. To nam ni bilo 
podarjeno, to smo naredili mi, s sodelovanjem in 
požrtvovalnostjo posameznikov in skupin pa še 
malce spretnosti in sreče je bilo potrebno. Ne 
zamerite, če uporabim znani rek naših nekdanjih 
južnih sodržavljanov: »Sreča prati hrabre.« Imeti je 
potrebno korajžo in prepričan sem, da nam je ne bo 
zmanjkalo tudi v prihodnje.  
 
Petica je torej mimo, čaka nas šestica in novi 
izzivi. Tako v poslovnem kot osebnem življenju. 
Vsem skupaj in vsakemu posamezniku želim ob 
božičnih praznikih in prelomnici leta uresničitev 
osebnih želja in mirnega sožitja v krogu svojih 
najdražjih, sosedov in sodelavcev. Ob prižiganju 
božičnih svečk pa pomislimo tudi na tiste, ki so 
ostali  osamljeni in vse obolele, ki edini vedo, kaj 
je resnično bogastvo življenja. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 
7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 79/01 s 
spremembami in dopolnitvami) objavlja 
 

Javni razpis za sofinanciranje 
dejavnosti ljubiteljske kulture v 

Občini Tabor iz občinskega 
proračuna za leto 2006 

 
I. Splošna določila 
Pravico do sofinanciranja redne kulturne 
dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih 
dejavnosti v Občini Tabor, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
- da imajo sedež v Občini Tabor; 
- da so registrirani najmanj eno leto; 
- da je njihova dejavnost področje kulture; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za   uresničitev 

načrtovanih kulturnih dejavnosti, za katere so 
registrirani; 
- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu 
številu občanov;  
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 
članarini. 
II. Izvajalci 
Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju 
kulture iz občinskega proračuna lahko, ob 
upoštevanju pogojev iz I. točke, kandidirajo 
izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo predložiti 
dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. 
 
III. Vsebinska določila 
Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih 
dejavnosti: 
1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma 

njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer 
vokalnoglasbeni sestavi, instrumentalne 
skupine, gledališke skupine, likovne skupine, 
šolska kulturna društva. 
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2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo 
značaj kulturne dejavnosti (enotne obleke, 
nakup instrumentov, avdio video snemanja, 
gostovanja v tujini, tekmovanja). 

 
V. Končna določila 
1. Razpisna dokumentacija oz. obrazec vloge za 
projekte je na voljo na Občini Tabor, Tabor 21, 
3304 Tabor. 
2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za 
sofinanciranje redne dejavnosti registriranih 
društev je 25.01.2006 do 12. ure. Razpisna 
dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s 
pripisom »Ne odpiraj!, JAVNI RAZPIS  - 
KULTURA«. 
Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je 
do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto do porabe 
sredstev. 
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v 
skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih 
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz občinskega 
proračuna (Uradni list RS, št. 137/04) 
4. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil dogovor o 
sofinanciranju. 
5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 
21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bo posredovala 
Lilijana Štor Krebs v času uradnih ur Občine Tabor 
(ponedeljek, sreda, petek) ali po tel: 03 705 70 82. 

 
   Občina Tabor 

_________________________________________ 
 
Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 
6. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini 
Tabor (Ur. l. RS, št. 54/01 in 137/04) 
 

Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje programov športa v 

Občini Tabor iz občinskega 
proračuna za leto 2006 

 
I. Splošna določila 
Pravico do sofinanciranja letnih programov športa 
imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:  
- da imajo sedež ali podružnico v občini Tabor; 
- da so registrirani vsaj eno leto; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske ali organizacijske pogoje za uresničitev 
načrtovanih športnih aktivnosti, za katere so 
registrirani;  
- da imajo organizirano redno dejavnost; 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 
članarini, če pridobivajo sredstva za svoje 
delovanje iz članarine. 

 
 
II. Izvajalci 
Za sofinanciranje športnih programov iz 
občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju 
pogojev iz I. točke, kandidirajo izvajalci športnih 
programov, ki morajo predložiti dokazila o 
izpolnjevanju pogojev iz I. točke. Podatke podajo 
na obrazcih, ki jih dobijo na sedežu občine. 
 
III. Vsebinska določila 
Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev 
proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje 
vsebine: 
a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok: 
- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati 
sonček, Planinska šola, 
- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih 
organizirajo društva in drugi izvajalci; 
b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj 
športno-rekreativne vadbe: 
- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, 
kolesarstev in pohodništev; 
c) strokovno izpopolnjevanje: 
- sofinanciranje kotizacij, 
č) kakovostni in vrhunski športi: 
- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih 
državnega in meddržavnega nivoja;  
d) športne prireditve: 
- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve. 
 
IV. Končna določila 
1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje 
sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in obrazec 
vloge za vsebini pod točkama č in d je na voljo na 
Občini Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
2. Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za 
oddajo razpisne dokumentacije 25.01.2006 do 12 
ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena 
v kuverti s pripisom »Ne odpiraj!, JAVNI RAZPIS 
– ŠPORT«. 
Za vsebini pod točkama č in d se bodo upoštevale 
vloge oddane do porabe sredstev v proračunu 
(prioritetno se upoštevajo glede na datum 
prispelosti). 
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v 
skladu z Merili za vrednotenje programov športa, 
ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna 
(Uradni list RS, št. 137/04). 
5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na 
naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bo posredovala 
Lilijana Štor Krebs v času uradnih ur Občine Tabor 
(ponedeljek, sreda, petek) ali po tel: 03 705 70 82. 

     
 Občina Tabor 
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Pomoč strokovnega sodelavca v 
kombinaciji 1. in 2. razreda POŠ 

Tabor 
 
Občinski svet je na svoji novembrski redni seji 
obravnaval problematiko otežkočenega dela v 
kombinaciji 1. in 2. razreda POŠ Tabor, v katerem 
je maksimum 21 učencev. Ga. Pikl je obrazložila, 
zakaj do ministrstva ni podala uradne vloge za 
odobritev dopolnilne strokovne pomoči v 
kombiniranem razredu. Namreč boji se, da bo 
ministrstvo vztrajalo na kombinaciji 2. in 3. 
razreda in bi s tem izgubili že obstoječe 
pridobljeno 10 urno dodatno strokovno pomoč. 
Občinski svet je odločil, da trenutno sicer Občina 
Tabor priskoči na pomoč, predvsem zaradi 
kvalitete izvajanja pouka. Šola Vransko - Tabor pa 
mora takoj v skladu z zakonodajo podati na 
Ministrstvo za šolstvo in šport vlogo za odobritev 
dodatne strokovne pomoči, saj do obravnave na 
občinskem svetu tega še ni storila in tako niso bile 
izčrpane vse možnosti, da ministrstvo, ki mora 
obvezno financirati zaposlene v šoli, to tudi 
financira.  
 
Občina je mnenja, da je obveznosti po zakonu, ki ji 
nalaga zagotovitev prostorskih možnosti za 
izobraževanje, več kot vzorno izpolnila. 
Pričakujemo pa, da bosta ministrstvo in šola, ki 
imata zakonsko obveznosti zagotoviti kvaliteten 
izobraževalni proces, to tudi zagotovila, in sicer v 
bodoče brez posredovanja občine.  
 
Še enkrat pa pozivamo starše enajstih otrok, ki 
obiskujejo prvi dve triadi na Vranskem, da 
ponovno razmislijo kakšne prednosti ima šolanje 
otroka med vrstniki v domačem kraju. 

     
 Lilijana Štor Krebs 

_____________________________________ 
 

Delo občinskih organov v letu 2005  
 
Občinski svet je v letu 2005 zaključil 8 rednih sej, 
1 izredno sejo in  2 korespondenčni seji. 
Pomembnejše naloge, ki so jih organi občine med 
letom 2005 obravnavali so: 
- Spremembe in dopolnitve Odloka o 

istovetnostnih simbolih Občine Tabor, 
- Odlok o enkratnem denarnem prispevku za  

novorojence in prvošolce v Občini Tabor, 
- Odlok o pokopališki dejavnosti ter urejanju 

pokopališča v Občini Tabor, 

- Odlok o merilih, kriterijih in višini prispevka 
za nove in povečanju kapacitete obstoječih 
priključkov na javno vodovodno omrežje, 

- Odlok o merilih, kriterijih in višini prispevka 
za nove in povečanju kapacitete obstoječih 
priključkov na kanalizacijsko omrežje, 

- obravnava Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda za muzejsko, kulturno, turistično, 
športno dejavnost ter razvoja dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji, 

- Proračun Občine Tabor za leti 2005 in 2006, 
- Zaključni račun proračuna Občine Tabor za 

leto 2004, 
- spremembe cene pomoči na domu izvajalcu 

programa Karitas Pelikan, 
- razdelitev sredstev proračuna za kulturno in 

športno dejavnost, 
- obravnava finančnega poslovanja Vrtca Tabor, 
- poročilo o zaključku Izgradnje in adaptacije 

POŠ in Vrtca Tabor, 
- Rebalans proračuna Občine Tabor za leto 

2005, 
- določitev povprečne gradbene cene v Občini 

Tabor za leto 2006, 
- določitev vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Tabor za leto 2006, 

- povišanje cen Vrtca Tabor, 
- sprejem novih cen za komunalne in vodovodne 

storitve, 
- sprejem novega cenika za najem objektov v 

lasti Občine Tabor in storitve Občine Tabor, 
- obravnava prodaje objekta Ojstriška vas 38, 
- razvojni program podeželja Spodnje Savinjske 

doline, 
- izpis iz članstva Razvojne agencije Savinja, 
- potrditev investicijskega programa CERO, 
- potrditev dobitnikov priznanj v letu 2005, 
- obravnava investicijske namere za izgradnjo II. 

faze CERO Celje, 
- obravnava nagrajevanja oz. odobritve 

dodatkov za uspešnost direktorjem javnih 
zavodov, 

- imenovanja:  
- člana v svet zavoda II. OŠ Žalec, 
- člana v svet zavoda Glasbene šole »Risto 

Savin« Žalec. 
 
- Soglasja k prodaji zunaj objektov 
Izdanih je bilo 15 soglasji. 
 
- Soglasja za priključitev na cesto 
Izdana so bila 3 soglasja za priključitev na cesto.  
 
- Lokacijske informacije 
V letu 2005 je bilo izdanih 140 lokacijskih 
informacij in 48 potrdil o neuveljavljanju 
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predkupne pravice. Občine Tabor si je pridržala 
predkupno pravico v 3 primerih, vendar le do 
predložitve urbanističnih zasnov s strani 
potencialnih kupcev. 
 
- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
Davčna uprava RS je odposlala 452 odločb o 
odmeri nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. Na odločbe je bilo 10 pritožb od tega 8 
delno ali v celoti utemeljenih in s tem delno ali v 
celoti rešenim v prid stranke. Danih je bilo 29 
prošenj za oprostitev, od tega je bilo v celoti ali 
delno utemeljenih 19. 
 
- Komunalni prispevek 
V letu 2005 je bilo izdanih 5 odločb o odmeri 
komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjskih 
objektov in javne infrastrukture. 
 
- Vodna soglasja 
Naši občani so zahtevali in prejeli 9 vodnih 
soglasij. 
 
- Vodna dovoljenja 
Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo 27 odločb 
za vodna dovoljenja za zasebna zajetja vode na 
območju občine Tabor. 
 
- Javna naročila 
Zaključenih je 7 javnih naročil male vrednosti z 
zbiranjem ponudb, 30 javnih naročil male 
vrednosti oddanih z naročilnico in eno javno 
naročilo velike vrednosti oddano v skladu z ZJN, 
objavljeno Uradnem listu RS. 
 
- Premoženjsko pravne zadeve 
Prodal se je propadajoči del objekta Ojstriška vas 
38, in sicer za izrecen namen gradnje stanovanj. 
 
V postopku zemljiško knjižne ureditve  je še 
nekaj parcel, ki so predhodno bile v lasti Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS ali bivše Občine 
Žalec, ki po zakonu pripada Občini Tabor. 
 
Po statističnih podatkih ugotavljamo, da promet s 
stavbnimi zemljišči narašča, kar nam daje 
pričakovanja v širitev nekaterih naselji. 
 
Na področju oddaje stanovanj smo v letu 2005 
podaljšali eno najemno pogodbo za določen čas in 
dovolili prijavo bivališča na stanovanje za določen 
čas eni osebi. Nobeno stanovanje se ni izpraznilo. 
Trenutno so zasedena vsa stanovanja.  
 
- Prostorski  red  
Z koncem novembra 2005 smo zaključili zbiranje 
pobud za spremembo planov. Podali ste kar 50 
pobud. Naslednja faza, javna razgrnitev 

prostorskega reda, h kateri boste pozvani občani se 
predvideva v drugi polovici leta 2006. 
  
Izdali smo eno soglasje k projektnim pogojem, 
katere smo predhodno opredelili. Eni projektni 
pogoji so v postopku oblikovanja projektne 
dokumentacije, na katero bomo lahko izdali 
soglasje. 
 
Izobraževanje: 
- Predšolsko varstvo otrok 
Za leto 2005 je bilo izdanih 68 odločb za znižano 
plačilo vrtca. Od tega je 42 otrok obiskovalo vrtec 
Tabor. 16 otrok pa je obiskovalo oz. obiskuje vrtec 
v občinah Žalec, Vransko, Ptuj, Ljubljana, Celje, 
Braslovče, Prebold. 
 
- Izobraževanje otrok 
V letu 2005 je bil predvsem poudarek na investiciji 
v izgradnjo POŠ Tabor. Proti koncu leta bila 
imenovana za ravnateljico OŠ Vransko-Tabor  
Majda Pikl.  
 
V šolskem letu 2005/2006 obiskuje iz Občine 
Tabor OŠ Vransko Tabor 154 otrok, od tega POŠ 
obiskuje 78 otrok, I. triado na Vranskem 4 otroci, 
II. triado na Vranskem 7 otrok in 65 otrok obiskuje 
III. triado na Vranskem. 
 
Poleg OŠ Vransko-Tabor občina sodeluje še s 
šolami s posebnim programom, kot so II. OŠ Žalec 
in Glazija Celje in tako zagotavlja trem otrokom s 
posebnimi potrebami možnost prilagojenega 
vključevanja v izobraževalni proces. 
 
Sofinanciramo tudi Glasbeno šolo »Risto Savin« iz 
Žalca, katero obiskuje v letošnjem letu 12 otrok iz 
Tabora. 
 
Preko centra za socialno delo zagotavljamo  učno 
pomoč namenjeno otrokom, ki se težje učijo. V ta 
program je bilo v šolskem letu 2004/2005 in 
2005/2006 vključenih 6 otrok. 
 
- Izobraževanje odraslih 
Iz naslova izobraževanja odraslih sodelujemo z 
UPI Ljudsko univerzo Žalec, Regijskim študijskim 
centrom, ki razvija programe izobraževanj tudi za 
odrasle, Kmetijsko svetovalno službo; predvsem z 
nudenjem prostorov za izvedbo izobraževalnih 
programov s področja kmetijstva. 
 
- Sociala 
V letu 2005 smo podelili 13 enkratnih denarnih 
pomoči za novorojenčke in 13 enkratnih 
denarnih pomoči za prvošolčke. 
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Bivanje v domovih za ostarele sofinanciramo 
trem občanom, od tega v letošnjem letu samo en 
nov upravičenec.  
 
Bivanje v institucionalnem varstvu 
sofinanciramo eni občanki. 
 
Družinskega pomočnika v letu 2005 na novo 
financiramo dvema občanoma, eden pa je v 
postopku pridobitve pravice. 
 
Pomoč družini na domu nudimo preko zavoda 
Pelikan Karitas 5 osebam. V letu 2005 je samo en 
nov koristnik. 
 
- Zdravstvo 
Občina nudi osnovno zdravstveno zavarovanje 
občanom brez lastnih prihodkov in premoženja. Iz 
tega naslova je bilo v letu 2005 sklenjenih 34 
zavarovanj, odjav je bilo 31. Skupaj pa je trenutno 
zavarovanih 48 oseb. 
     
- Športne in kulturne prireditve 
Prireditve ki so se odvijale v letu 2005: 
- 7. februar, Kulturni praznik, Pevsko društvo 
Tabor, 
- 19. februar, 7. tradicionalni Valentinov ples, 
Društvo podeželske mladine 
- 19. marec, Materinski dan, PGD Loke 
- 28. marec, tradicionalni velikonočni pohod v 
Marijo Reko, Planinsko društvo Tabor, 
- 16. april, predstavitev CD, Pevsko društvo Tabor, 
- občinski praznik od 21. aprila do 29. aprila, 
sodelujejo vsa društva, 
- 30. april, kresovanje na Zajčevi koči, Planinsko 
društvo Tabor, 
- 1. maj, pohod na Čemšeniško planino in Zajčevo 
kočo, Planinsko društvo Tabor, 
- 29. maj, skupno kolesarjenje, TVD Partizan 
Tabor, 
- 25. junij, pohod po puntarski poti do 
Mežnarjevih, Turistično in Planinsko društvo 
Tabor, 
- 30. julij, 25. obletnica otvoritve Zajčeve koče, 
Planinsko društvo Tabor, 
- 13. in 14. avgust, Zajčevi dnevi na Zajčevi koči, 
Planinsko društvo in Društvo žena in deklet, 
- 25. september, promocija zgoščenke ansambla 
Bojana Kudra, 
- 17. september, otvoritev šole in vrtca, 
- 15. oktober, Ličkanje koruze, Društvo žena in 
deklet, 
- 12. november, Martinovanje, Društvo 
upokojencev Tabor, 
- 12. november, Tradicionalne domače koline na 
Zajčevi koči, Planinsko društvo Tabor, 

- od 7. do 15. novembra, likovna razstava, KD IC, 
Likovna sekcija,, 
- 5. december, prihod Sv. Miklavža, Turistično 
društvo Tabor, 
- 10. december, Samostojni koncert Moškega 
pevskega zbora KD IC. 
 
Tudi Občinska uprava Občine Tabor je v letošnjem 
letu organizirala: 
- 5. januar, župan sprejel podjetnike in kmete, 
- 22. april, slavnostna seja Občinskega sveta s 
podelitvijo občinskih priznanj, 
- 24. april, Šentjurski sejem, 
- 16. maj, župan sprejel prvošolčke in 
novorojenčke, 
- 27. junij, župan sprejel najboljše učence, 
- 7. september, obisk ministra na okolje in prostor 
Janeza Podobnika s sodelavci, 
- 17. september, obisk ministra za šolstvo in šport, 
Milana Zvera,  
- 8. november 2005, obisk predsednika uprave 
Mercatorja Zorana Jankoviča, 
- 2. december, otvoritev krajevnega urada z 
državnim sekretarjem ministrstva za javno upravo, 
Romanom Repom. 
 

Občinska uprava 
_____________________________________ 

 

Inventura 2005 
 
Čas pričakovanja novega leta je tudi slovo od  
starega. Tako kot doma, v zasebnem življenju, tudi 
na delovnem mestu premišljujemo, kaj smo si v 
starem letu zadali in kaj uresničili in seveda, kaj 
bomo naredili v prihodnosti. 
 
Mogoče se dejansko na prvi pogled ne vidi koliko 
je bilo med letom postorjenega na področju okolja 
in prostora, kamor prav gotovo spada vzdrževanje 
in izgradnja cest, komunalne infrastrukture, javnih 
površin, skrb za čisto okolje in nenazadnje tudi za 
urejanje pokopališča in mrliške vežice.Ko 
potegnemo črto vidimo, da je bilo tega kar nekaj. 
Večino večjih investicij je omenil župan v svojem 
uvodniku, sam se bom osredotočil na nekatere 
druge manjše dogodke, ki pa niso nič manj 
pomembni, zahtevajo pa veliko praktičnega, 
organizacijskega in drugega pisarniškega dela: 
- obnovljen most preko Konjščice pri Nemivšek 

v Miklavžu, 
- temeljita obnova ceste Štajner – Kališek, 
- redno vzdrževanje lokalnih, javnih in gozdnih 

cest, 
- zagotovljena prevoznost cest po avgustovskem 

neurju, 
- zagotovljena organiziranost zimske službe, 
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- brezplačna izvedba odvoza starih avtomobilov 
in drugih kosovnih odpadkov, 

- pridobitev novih kontejnerjev za ločeno 
zbiranje odpadkov (EKO otok v Miklavžu), 

- uvedba nadomestila za uporabo nezazidanih 
stavbnih zemljišč, 

- redno delo z lokacijskimi informacijami, 
potrdili o predkupni pravici in raznimi drugimi  
(po večini ustnimi) okoljskimi  informacijami,  

- še veliko drugih manjših del. 
 
Zelo veliko časa so nam vzeli popisi del in zbiranje 
dokumentacije, pridobitev gradbenih dovoljenj za 
dela, ki so sofinancirana s strani države; to sta bila 
predvsem dva projekta: projekt kanalizacije in 
sanacija po neurju, ki bosta praktično realizirana v 
prihodnjih letih. Vendar se splača potruditi, saj 
tako majhni občini, kot je naša, koristi vsak 
dodaten tolar.  
 
Po moji oceni je velika pridobitev za občane zbirni 
center za kosovne odpadke za občini Vransko in 
Tabor na lokaciji industrijske cone v Čepljah, ki je 
odprt vsako soboto dopoldne in zagotavlja sprotno 
odlaganje večjih odpadkov. Gleda na to, da čas 
hitro teče in da je leto še hitreje naokoli, se bodo 
dela nadaljevala vsaj s takim tempom kot do sedaj 
tudi v letu 2006. 
 
ŠE NEKAJ NOVIC Z RAZLIČNIH PODROČIJ 
 
- ZIMSKA SLUŽBA:  
Konec novembra nas je presenetila velika količina 
snega, tako da je nastal problem pravočasne 
dostave gramoza za posipanje. Tudi trenutna 
situacija, ko so dnevne temperature krepko nad 
ničlo, nočne pa pod njo, nam povzročajo precejšnje 
težave – poledenelost cest in hkrati tudi dostavo 
peska na višje ležeče deponije. 
 
Vse tiste občane, ki plužijo občinske ceste in še 
niso podpisali pogodbe, prosimo, da to čim prej 
storijo. Prosimo tudi, da nas o vseh izrednih 
razmerah in pojavih na cestah obveščate, da bomo 
lahko pravočasno ukrepali. 
 
- SLUŽNOSTNE POGODBE ZA 
KANALIZACIJO: 
Zaradi težav s pomanjkanjem časa še nismo mogli 
uresničiti napovedan obisk predstavnika občine pri 
občanih – lastnikih zemljišč po katerih poteka 
trasa. Predvidevamo, da bomo s tem pričeli še v 
tem letu, zaključili pa v januarju 2006. 
 
- SPREMENJENE CENE NAJEMA DVORANE 
IN SEJNE SOBE : 
Občinski svet je na zadnji redni seji, 28.11.2005, 
med drugim sprejel povišanje cen najema dvorane 

in sejne sobe. Povišanje se zaradi izredno visokega 
povišanja cen energije nanaša samo na zimski čas, 
vse ostale cene so nespremenjene. Najem dvorane 
v zimskem času za šport in rekreacijo znaša 3.300 
SIT na uro ali 22.000 SIT na prireditev (npr. 
veselica),  sejne sobe v Domu krajanov 2.200 SIT 
na uro in sejne sobe v prostorih občine pa 3.300 
SIT. 
 
- OSTALA DELA NA CESTAH: 
Vemo, da so nekatere ceste v zelo slabem stanju, 
nobena pa ni neprevozna. Kakor hitro nam bodo 
vremenske razmere dopuščale, bomo poskušali 
sanirati najbolj kritične odseke. 
 
Toliko v tem letu in upajmo srečno, uspešno in 
veselo v naslednjem!    
                                                    Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

 
Odprt Krajevni urad Tabor 

 
V želji po približevanju storitev javne uprave 
državljanom, so na Ministrstvu za javno upravo 
Republike Slovenije prisluhnili tudi manjšim 
krajem po Sloveniji in začeli z odpiranjem 
krajevnih uradov tudi po manjših občinah in krajih.  
 
V Taboru smo krajevni urad otvorili v petek, 2. 
decembra. Otvoritev je pripravila Občina Tabor v 
sodelovanju z Upravno enoto Žalec. V kratkem 
kulturnem programu sta nastopili Katja Strouhal in 
Mateja Ropas.  
 
Navzočim je najprej spregovoril župan Vilko 
Jazbinšek, ki je v svojem govoru poudaril, kako 
pomemben je krajevni urad za napredek občine. Za 
njim pa sta spregovorila še načelnik UE Žalec 
Marjan Žohar in državni sekretar na Ministrstvu za 
javno upravo mag. Roman Rep. 
 
Občanke in občani lahko na Krajevnem uradu 
Tabor, ki deluje v prostorih Občine Tabor, urejajo:  
 
upravne postopke s področja upravno notranjih 
zadev (osebna izkaznica, potna listina, vozniško 
dovoljenje, prometno dovoljenje, odjava vozila 
idr.), pridobijo  informacije, obrazce, vloge, 
plačajo upravno takso, opravijo upravno overitev, 
pridobijo zemljiškoknjižni izpisek. 
 
Uradne ure za poslovanje s strankami so ob petkih 
med 8. in 13. uro. 
 

Tatjana Kovče 
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________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
 

Od izleta do Božička 
 

V začetku meseca novembra je bilo v vrtcu manjše 
število otrok zaradi praznikov in šolskih počitnic. 
Veliko staršev to izkoristi in ta čas preživijo doma 
skupaj s svojim otrokom.  
 
V vrtcu pa smo še vedno veliko časa preživeli v 
naravi, sprehajali smo se po gozdu, iskali sončne 
žarke, ki bi nam obsijali naše radovedne obrazke, 
odpravili pa smo se tudi na daljši izlet v Pondor.  
 
Ogledali smo si lutkovno predstavo Grdi raček, za 
otroke in starše pa smo pod vodstvom športne 
učiteljice Hajdeje Brglez pripravili športno 
popoldne v telovadnici Doma krajanov.  
 
Zadnji teden v mesecu nas je razveselil prvi sneg, 
ki ga je bilo nekaj sušnih let dovolj za igro, zabavo, 
sankanje in še kaj. V mesecu decembru pa nas je v 
vrtcu skrivaj obiskal Miklavž, sveti mož, ki nam je 
nastavil sadje, orehe, posušeno sadje in še kaj, da 
so naše oči svetlo pogledale zjutraj, ko smo 
vstopili v vrtec.  
 
Otroci POŠ Trnava so nam zaigrali plesno 
dramatizacijo Sneguljčica in nas za nekaj časa 
odpeljali v pravljični svet.  
 
Otroci starejše skupine smo 9. decembra zbrali 
pogum in noč skupaj s strokovnimi delavkami 
preživeli oziroma bolje rečeno prespali v vrtcu. 
Starši so otroke pripeljali v vrtec ob 18. uri in ko so 
se vsi poslovili, smo z lučkami odšli na sprehod po 
Taboru. Priznati moramo, da nam je bil Tabor 
ponoči zelo všeč. A smo kljub temu komaj čakali, 
da pridemo nazaj v vrtec in da se zabava začne. 
Ker je december praznični mesec in poln 
presenečenj, vam tokrat vsega ne bomo izdali, 
ampak se raje prepustite svoji domišljiji.  
 
Da bomo tudi mi ob teh praznikih osrečili otroke 
po svetu, predvsem tiste, ki živijo v pomanjkanju 
in da bo tudi zanje kdaj božič vesel kot je za nas, 
smo se pridružili akciji zbiranja igrač, ki jih bo 
Božiček odnesel otrokom, ki jih potrebujejo in si 
jih želijo. 
 
Pa še to! Kljub majhni nagajivosti smo bili kar 
pridni, zato nas bo v petek, 23. decembra v vrtcu 
obiskal Božiček. Ju-hu-hu, še eno presenečenje! 
Vam, dragi občani, pa želimo mirno slovo od 

starega leta in naj se novo prične z dobro voljo, ki 
vas bo spremljala vse leto. 
 

Otroci in kolektiv vrtca Tabor 
_________________________________________ 

Domoznanska zbirka v Občinski 
knjižnici Tabor 

 
Občinska knjižnica Tabor pričenja v letu 2006 z 
novimi projekti. Prvi je otvoritev novih, sodobnih 
prostorov knjižnice. Drugi projekt pa obsega novo 
dejavnost knjižnice. To je zbiranje domoznanskega 
gradiva, ki priča o dogajanju v občini Tabor v 
preteklosti. Občinska knjižnica Tabor želi v 
sodelovanju s krajani, občino in vsemi 
zainteresiranimi, ustvariti zbirko dokumentov, 
slikovnega gradiva in tudi ostalega gradiva, ki 
priča o zgodovini Tabora in okolice.  
 
Zato z letom 2006 pričenjamo z zbiranjem gradiva 
(slik, fotografij, dokumentov, itd.), ki so povezani s 
Taborom in okolico, v želji, da ustvarimo zbirko 
pričevanj o preteklih časih v Taboru.  
 
Vsa dejavnost bo potekala v smeri zbiranja in 
dokumentiranja v računalniški obliki. Zato 
naprošamo vse, ki hranite fotografije, dokumente 
ali kakršno koli dokumentacijo, ki se vam zdi 
pomembna za zgodovino občine Tabor, da nam 
javite na spodaj objavljeno telefonsko številko, 
elektronski naslov ali pa kar osebno v knjižnico. S 
pomočjo tehnike bo vso gradivo digitalizirano in 
tako varno shranjeno  v novi knjižnici.  
 
Vljudno vabljeni k sodelovanju vsi, ki vam 
preteklost pomeni neprecenljiv spomin. 
 
OBČINSKA KNJIŽNICA TABOR,  Tabor 25 
(Dom krajanov Tabor) 
 
ODPRTO: SREDA: 16.00–18.00 
                  SOBOTA:  9.00–11.00 
 
TELEON: (03) 705 70 46 (v času odprtosti) 
EMAIL: www.sktabor@ce.sik.si 
 

      
    Uroš in Barbara 
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________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Vabilo 
 
Društvo upokojencev Tabor želi svojim članom 
blagoslovljene in zadovoljne božične praznike ter 
zdravo leto 2006. 
 
Sporočamo tudi, da bomo članarino za leto 2006 
pobirali v nedeljo, 22. in 29. januarja 2006, od 8. 
do 11. ure v Domu krajanov, v sobi za kulturne 
dejavnosti. Vhod iz šolske smeri. 

 
 
 
Vabimo tudi nove člane, da se nam pridružijo. 
 
Prisrčno vas pozdravljamo! 
 

Predsednica DU 
Danijela Pajk Zupanc  

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Odmevna promocija prve zgoščenke 
muske Zaka' pa ne 

 
Ansambel Zaka' pa ne deluje že skoraj štiri leta. 
Sami so napisali nekaj skladb, priredb, nekaj pa 
tudi Brane Klavžar, Vera Šolinc in Jože Galič. 
Najprej so prodrli na radijske valove s pesmijo 
Bod' pozdravljen, novomašnik, ki je bila prva 
zmagovalka na radiu Ognjišče v mesecu juniju, 
nato pa pesem tedna na raznih lokalnih radijskih 
postajah. Postala pa je tudi valček leta na TV 
Škofja Loka.  
 
Kasneje so narodnozabavnim pesmim dodali tudi 
nekaj poskočnega v stilu roka in ostalih zvrsti 
glasbe, zato so nekoliko drugačen narodnozabavni 
ansambel in so si tudi ime izbrali tako: Zaka' pa ne 
(malo drugače in po svoje). 
 
Letos so se odločili za prvo zgoščenko z naslovom 
Nam je treba tega. Predstavitev je bila 27. 
novembra v Domu krajanov v Taboru. V nabito 
polni dvorani je bilo vse živo. Profesionalni 
napovedovalec gospod Slavko Podboj je znal 
očarati s prijetnim napovedovanjem vse poslušalce 
in tudi goste večera.  
 
To so bili: Vesele Štajerke, ansambel Dori, na 
flavti in harmoniki zakonski par Diana in Zmago 
ter mladi Ukrajinec Jaroslav Hrustalenko.  
 
Dekoracija je bila delo Barbare Rotar, scenarij pa 
je pripravila predsednica KUD Ivan Cankar Inka 
Jazbinšek, ki je vedno tam, kjer jo potrebujejo. 
 
 

 
Ob trdem delu in vztrajnosti so fantje res zažgali v 
živo tisto pravo in zaigrali kot pravi profesionalci. 
Z nežnim glasom je svoj pečat dodala tudi mlada 
pevka Marjetka. Še enkrat: hvala vam: Rok, Blaž,  
 
Gašper, Matej, David, Srečko in Marjetka za lepo 
glasbeno popoldne v dolgočasnem in hladnem 
zimskem dnevu. Veliko uspehov in sreče na 
nadaljnji poti. 
 
Še enkrat hvala vsem sponzorjem in poslušalcem 
za tak odziv in podporo tej domači skupini. V letu 
2006 vam želim veliko novih uspehov in prijetnih 
uric v glasbi! 
 

Marjetka Rak 
_________________________________________ 

 
Sveti Miklavž na obisku 

 
Sveti Miklavž je prvi od treh dobrih mož, ki otroke 
obiščejo v decembru. Na svoji dolgi poti po svetu, 
se je v ponedeljek, 5. decembra ob 16. uri ustavil 
tudi v Domu krajanov v Taboru, kjer so ga otroci 
vseh starosti veselo pričakovali. 
 
Najprej so si otroci ogledali igrico Mojca 
Pokrajculja, ki jo je zaigrala dramska skupina DPD 
Svoboda iz Prebolda. Potem pa je pričakujoče 
otroke le razveselil Miklavž v družbi parkeljnov in 
angelov. Vsem otrokom je razdeljeval darilca in jih 
tako simbolično nagradil za celoletno pridnost. 
 

Tatjana Kovče 
 

 



 

10

Eno pesem peti 
 

Pojemo še naprej, za svojo dušo in srce, pojemo za 
vse vas, ki se poslušat nas želite, ki vemo, da poje 

 
Na koncertu, foto T. K. 
 
se takrat, ko mlad si ali star, žalosten, vesel, da s 
pesmijo začneš in s pesmijo umreš… 
 
S temi besedami, so nas pevci Moškega pevskega 
zbora KUD Ivan Cankar povabili na svoj koncert v 
soboto, 10. 12. 2005. V goste so povabili še 
Trebanjski oktet iz Trebnjega, duet KATI in 
Savinjske rogiste. Trebanjski oktet, ki vseskozi 
veliko nastopa in je izdal že drugo zgoščenko, je 
navdušil z odlično in sproščeno izvedbo. Duet 
KATI sestavljata sestri Katja in Tina Anderlič iz 
Celja. Katja poje in igra na citre in se lahko 
pohvali z laskavim naslovom »prešmentana 
citrarka«, Tina pa je flavtistka. Občinstvu v Taboru 
sta se predstavili s tremi skladbami. Občinstvo ju 
je nagradilo z bučnim aplavzom. Savinjski rogisti 
pa so ponovno iz svojih rogov izvabili edinstvene 
zvoke ob zaključku koncerta, ko so se jim 
pridružili tudi pevci obeh zborov. Čustveno in 
doživeto je celotno prireditev povezovala članica 
dramske skupine KUD Ivan Cankar Ksenija 
Kovče. 
 
Moški pevski zbor je za svoj samostojni koncert 
pripravil 10 pesmi, ki so jih izvedli v dveh delih. 
Vsi, ki že dalj časa spremljamo prepevanje tega 
zbora, smo si bili enotni, da so svoj nastop, pod 
vodstvom zborovodkinje Marjetke Rak, opravili 
več kot odlično. V povabilu na koncert so zapisali, 
da pojejo še naprej, za svojo dušo in srce. Veseli pa 
so, če lahko zapojejo še komu drugemu, zato so se 
tudi odločili, da zapojejo tudi vam, občani Tabora. 
Žal pa se vas je na njihovo povabilo odzvalo 
premalo. Zakaj tako, si bo moral vsak odgovoriti 
sam. V razmislek pa samo citat: »Kako lepi so bili 
časi velikih začetkov. Šel bi po svetu, kar tako brez 

cilja, da bi ga prehodil, mogoče samo za goro, ki 
čaka name, za mladost brez konca, za okus vina na 
ustnicah, za orle nad prepadi, za sneg, ki tiho 
naletava, za toplino večernih ognjev ali pa samo za 
eno samo PESEM.« 

Inka Jazbinšek 
KUD Ivan Cankar Tabor 

_____________________________________ 
 

Občinski zaključek 
 
Leto je hitro naokoli in december je čas, ko tudi na 
taborski občinski upravi pripravimo novoletno 
srečanje župana, občinskih svetnikov, članov 
nadzornega odbora, člane ostalih odborov, 
predsednike društev in političnih strank.  
 
Letos je srečanje potekalo v ponedeljek, 19. 
decembra v sejni sobi Občine Tabor. Prijetno 
druženje so z recitacijami popestrili otroci iz 
taborske šole, zaigrala pa je tudi harmonika. Župan 
se je v svojem govoru okoli štiridesetim navzočim 
zahvalil za celoletno uspešno sodelovanje na 
različnih področjih skupnega življenja v občini in 
izrazil upanje, da bo tako tudi v bodoče. 
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________________ 

 
Obisk pri najstarejših občanih 

 
Župan Vilko Jazbinšek in tajnica Društva 
upokojencev Elica Veber sta se v ponedeljek, 19. 
decembra odpravila na obisk k najstarejšima 
občanoma. Najprej sta v Radečah obiskala gospoda 
Franca Kumra, ki v svojem 96. letu življenja sedaj 
živi v tamkajšnjem Domu upokojencev. 
 
Franc Kumer se je rodil v podjetni in premožni 
družini v Kapli, po domače pri Pihlbirtovih. Že 
pred drugo svetovno vojno so imeli veliko in 
napredno kmetijo in znano izletniško gostilno, 
opravljali pa so tudi prevoze s konji. Ker so bili 
zelo zavedni Slovenci, so jih Nemci med okupacijo 
večinoma zaprli. Franc je bil interniran v 
koncentracijsko taborišče Dachau in bil je med 
redkimi, ki so se vrnili domov. Po vojni so 
Pihlbirtovo domačijo nacionalizirali: tam so 
ustanovili državno kmetijsko posestvo. Po vojni se 
je Franc poročil in si na majhnem delčku nekdaj 
velike kmetije postavil hišo in gospodarsko 
poslopje. Že več kot dvajset let je vdovec in do 
nedavnega je živel skupaj s hčerko Bredo in njeno 
družino. Bil je aktiven lovec in strasten preparator, 
zaradi česar je bil znan po vsej Sloveniji. 
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Nato sta se odpravila še v Ojstriško vas k gospe 
Mariji Pepel. Gospa Marija se je rodila v številčni 
družini v Mozirju leta 1911. Leta 1947 se je 

 
Pri Mariji Pepel, foto T.K. 
 

poročila na kmetijo v Ojstriško vas. V zakonu so se 
jima  z možem rodili dve hčerki – Marija in 
Fanika. Leta so ji tekla ob delu na kmetiji in skrbi 
za gospodinjstvo. Za sprostitev pa je izdelovala 
cvetje iz papirja in ga uporabljala v raznih 
aranžmajih. Po vasi je bila znana po tem, da je 
otrokom vedno rada priskočila na pomoč, kadar je 
bilo treba napraviti papirnato cvetje za okrasitev 
butar. 
 

Tatjana Kovče 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ANSAMBEL ROBIJA ZUPANA 
 

vabi  
NA BOŽIČNO – NOVOLETNI KONCERT 

petek, 23. decembra, ob 19.30  
v Dom krajanov Tabor. 

 
Gostje: Habrovi fantje in oktet Podlogarji 
 

Vljudno vabljeni! 
 

 
TURISTIČNO DRUŠTVO TABOR 

                                                                   vabi                                         
 

vse občanke in občane, da se v nedeljo, 25. decembra, 
 po polnočnici ustavite pred taborsko občinsko zgradbo, 

kjer boste lahko dlani ogreli s toplo pijačo. 
 

Vabljeni!  
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 
vabi 

vse planince, pohodnike in prijatelje taborskih hribov, 
da se udeležite zanimivega 

BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA NA KRVAVICO  
IN ZAJČEVO KOČO, 

ki bo v nedeljo, 25. decembra 2005.   
Zbirno mesto je pred staro šolo v Lokah ob 16. uri. 

 
Pohodniki boste lahko, glede na svoje sposobnosti in vremenske razmere, izbrali tudi lažjo pot po 

cesti mimo domačije Veteršek do koče. Udeleženci, bodite primerno opremljeni za gibanje v 
zimskih razmerah, predvsem pa ne pozabite na obvezno svetilko!  

Od pohodnikov  pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin. 
Ne zamudite torej izkušnje, da se v soju bakel povzpnete na našo priljubljeno pohodniško točko, 

potem pa v prijetni družbi uživate toplino in gostoljubnost planinske koče. Za hrano, pijačo in še za 
kakšno presenečenje bo poskrbljeno, zagotovo pa bo prav prišel tudi kakšen priboljšek iz 

nahrbtnika.  
Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja. 

 

Udeležba na lastno odgovornost! 

Vabljeni! 

  
ŠPORTNO DRUŠTVO TVD PARTIZAN TABOR 

obvešča občane in občanke, da bomo organizirali 
TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR TROJK V KOŠARKI, 

v torek, 27. decembra, ob 18. uri v telovadnici v Taboru. 
 

Vabljeni vsi zainteresirani, ki si želite sodelovati ali pa zgolj navijati!  

 
In čas je, da se vse zaokroži, 

da konec se dotakne spet začetka 
in zariše novo pot. 

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2006. 
 

Župan, Občinski svet in delavci Občinske uprave Občine Tabor   

 Kdor sreče ne deli, se hitro v nič mu namnoži. (D. Mrak-Luč) 
 

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.


