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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

Za  8. februar  -  Prešernov dan - smo dokazali: še nam  �-ge  je, kulture mar. 

VALENTIN natrosil ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ je, 

PUST okroglih 

 

 pregnal nam zimo in pohrustal krofe vse . . .    �      

 

Vsi skupaj zdaj se ptičkov in pomladnih �������� 
  veselimo, da po zelenih poteh na Krvavico poletimo. 

V marcu spomnimo se vseh žena in naših mam, ki za nas skrbijo prav vsak dan!  

Tatjana Kovče

Dom starejših v Taboru in koncesija 
 

Ne samo v Sloveniji, tudi pri nas v Taboru, se v 
zadnjem času večkrat pojavlja vprašanje, kaj zavira 
gradnjo domov za ostarele in kakšna je usoda 
gradnje le-tega pri nas v Taboru. Staranje 
slovenske populacije je problematika, s katero se 
sicer spopada Ministrstvo za delo, dom in družino, 
ki podeljuje koncesije za gradnje domov za 
starejše, vendar je zadnje čase precej kritike na 

delo tega ministrstva, saj tisoči starejših ljudi 
čakajo na prosto mesto v domovih, v vrsti pa 
čakajo tudi zasebni investitorji, ki so pripravljeni te 
domove zgraditi, pa ne dobijo koncesije. In kje je 
skrivnost nepodeljevanja koncesij? V prvi vrsti gre 
za denar, saj pri domovih s koncesijo država 
sofinancira del zdravstvene oskrbe. Več domov 
pomeni torej več državnega denarja, zatorej njeno 
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upiranje. Drugi argument ministrstva pa je 
enakomerna mreža domov v slovenskem prostoru, 
ker bi sicer lahko prihajalo do koncentracije 
domov na določenem območju, medtem ko drugod 
teh kapacitet ne bi bilo. Tako kot za vse naložbe je 
seveda za investitorje najzanimivejša lokacija v 
gospodarsko najmočnejših centrih, saj je 
pričakovati, da so na teh območjih tudi upokojenci 
z najvišjimi pokojninami, kar omogoča višji 
standard izgradnje. Glavno merilo ministrstva za 
potrebno število prostih mest v domovih pa ni 
dejansko povpraševanje in čakalne vrste, temveč 
ima matematični značaj. Cilj ministrstva je, da je 
5% populacije starejše od 65 let v domovih za 
starejše, sicer pa se naj bi institucionalno varstvo 
starejših izvajalo tudi na druge načine (npr. oskrba 
na domu, dnevni centri). Kriteriji za podeljevanje 
koncesij so torej zelo zapleteni, zagotovo pa je 
prisotno tudi precej politike in lobiranja, kar je 
čutiti na vsakem koraku moje štiriletne borbe za 
realizacijo tega projekta v Taboru. In kakšno je 
stanje pri nas v tem trenutku? Za širše razumevanje 
moram poseči malce v zgodovino, saj je do 
sedanjega stanja bilo potrebno izvesti množico 
korakov. Leta 2005 je občina odkupila 2 ha 
kmetijskega zemljišča in z javnim razpisom iskala 
potencialne investitorje za gradnjo doma starejših. 
Poteza je bila zelo pogumna, saj smo izbranemu 
investitorju obljubili ureditev spremembe 
namembnosti v zazidljivost, kar smo s spremembo 
prostorskih aktov v letu 2008 tudi uspeli realizirati. 
Jeseni 2008 je občina skupno z investitorjem (LŠ 
Projekt, d.o.o.) ustanovila tudi družbo Jurijev dom, 
d.o.o., ki bo služila za prijavo na razpisu za 
pridobitev koncesije. Trenutno je v pripravi tudi 
izvedbeni prostorski akt OPPN – občinski 
podrobni prostorski načrt (po starem lokacijski 

načrt), katerega idejna zasnova je tudi prikazana na 
spodnji sliki. Izdelava tega prostorskega akta ne 
zajema samo območja doma ter oskrbovanih 
stanovanj, temveč območje Tabor-jug, veliko 3 ha. 
Na ta način bo predvidena izgradnja širše 
infrastrukture (kanalizacija, vodovod, ceste), ker 
trenutno na tej lokaciji vlada prava gradbena 
anarhija, saj se izvaja gradnja približno desetih hiš 
brez urejene infrastrukture. Projekt doma starejših 
je razširjen še na oskrbovana stanovanja (dvojčki 
na južni strani naselja), saj se povpraševanje po 
takšnih kapacitetah povečuje. V oskrbovanih 
stanovanjih namreč živijo starejši ljudje, ki lahko 
koristijo tudi vse storitve doma starejših, sicer pa 
živijo običajno življenje v stanovanju. Celoten 
projekt je torej v stanju, ko čaka na ustrezen razpis 
za koncesijo, ki pa ga v letu 2009 po vsej 
verjetnosti ne bo. Ministrstvo je namreč vse 
predvidene domske kapacitete, ki naj bi bile 
zgrajene v letu 2010 namenilo Ljubljani in 
Mariboru.  
 

Mislim, da sem s tem odgovoril na vprašanje, s 
katerim sem pričel današnji članek. To sicer ne bo 
utišalo nekaterih pesimistov ali vsevedov, ki že 
naprej vedo, da iz tega ne bo nič. Žal, ga v tem 
trenutku ni junaka, ki bi začel z gradnjo brez 
koncesije, kajti potem bi gradil hotel. Kako pa bi 
hotel za starejše funkcioniral v našem okolju, ne 
potrebuje dodatnega komentarja. Lahko pa 
zagotavljam, da bo do konca leta urejen podrobni  
prostorski načrt tako, da bo spomladi 2010 na tej 
lokaciji možna ureditev komunalne infrastrukture 
in gradnja posameznih stanovanjskih objektov, 
površina cca 5.000 m² pa bo rezervirana za dom do 
takrat, ko bo možno pridobiti koncesijo.

 

Idejna zasnova območja Tabor-jug (pogled z vzhoda), kjer je predviden dom starejših, oskrbovana 
stanovanja in stanovanjske hiše 

Vilko Jazbinšek, župan 
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Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Tabor (Ur.l. RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja 
 

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz 
občinskega proračuna za leto 2009 

 

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 vokalno 

glasbena dejavnost, instrumentalno glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska 
kulturna društva. 

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 je na voljo na spletni strani občine Tabor oziroma na sedežu občine. 
2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je 30. 
marec 2009, 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 oziroma 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. 74/07) 
4. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil dogovor o sofinanciranju. Okvirna višina sredstev v občinskem 
proračunu namenjenih za sofinanciranje ljubiteljske kulture znaša 8.360,00 EUR. 
5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bomo posredovali v času uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: 03 705 70 85. 

 

Občina Tabor 
________________________________________________________________________________________________
 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na podlagi 12. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) objavlja 
 

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini 
Tabor iz občinskega proračuna za leto 2009 

 

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;  
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- 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, kolesarjenj 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. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih 
programov športa je 2.564,70 EUR. 
 

V. 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 spletni strani občine Tabor oziroma na sedežu občine. 
2.  Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za oddajo razpisne dokumentacije 20. marca 2009, 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 s Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki 
se sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 52/2008). 
5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bo dane v času uradnih ur Občine Tabor (ponedeljek, sreda, petek) ali po tel: 03 
705 70 82. 

Občina Tabor 
_______________________________________________________________________________________ 
 

VRTEC 2009 
Kumulativni statistični podatki na dan 31.1.2009 

 

Plačilni 
razred 

% 
plačila 

% plačila 
OT 

% plačila 
MŠŠ 

Št. 
otrok 

% plačila OT/ 
skupna masa 

 starši      
0 0 100 0 8 17 
1 0 90 10 5 11 
1 10 90 0 14 30 
2 20 80 0 4 9 
3 30 70 0 6 13 
4 40 60 0 2 4 
5 50 50 0 4 9 
6 60 40 0 0 0 
7 70 30 0 2 4 
8 80 20 0 2 4 

Skupaj - - - 47 100 
Vir: Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor 2008, 2009 
OT: Občina Tabor, MŠŠ: Ministrstvo za šolstvo in šport 
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Iz tabele je razvidno, da je bilo na dan 31. januar 
2009 v različne vrtce vpisanih 47 otrok, ki imajo 
stalno prebivališče v Občini Tabor.  
 

Od tega je/sta/so: 
- 17 % ali   8 otrok takih , za katere Občina 

financira 100 % cene programa vrtca,  
- 11 % ali   5 otrok takšnih, za katere Občina 

financira   90 % cene programa vrtca, 10 % pa 
MŠŠ, 

- 30 % ali 14 otrok takšnih, za katere Občina 
financira 90 % cene programa vrtca, starši pa  
10%, 

-   9 % ali   4 otroci takšni, za katere Občina 
financira 80 % cene programa vrtca, starši pa 
20 %, 

- 13 % ali   6 otrok takšnih, za katere Občina 
financira 70 % cene programa vrtca, starši pa 
30 %, 

-   4 % ali   2 otroka takšna, za katera Občina 
financira 60 % cene programa vrtca, starši pa 
40 %, 

-   9 % ali   4 otroci takšni, za katere Občina 
financira 50 % cene programa vrtca, starši pa 
50 %, 

-   4 % ali   2 otroka takšna, za katera Občina 
financira 30 % cene programa vrtca, starši pa 
70 % in 

-   4 % ali   2 otroka takšna, za katera Občina 
financira 20 % cene programa vrtca, starši pa 
80 %. 

 

Kot vemo  je v lanskem letu začel veljati nov 
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, ki 
med drugim ureja tudi uveljavljanje oprostitve 
plačila za drugega in nadaljnje otroke iz iste 
družine, ki so hkrati vključeni v vrtec in 
sofinanciranje plačil staršev iz državnega 
proračuna. 
 

V Vrtcu Tabor gre za 5 takih primerov, ko imajo 
starši v vrtec hkrati vključena dva otroka. V vseh 
primerih država (MŠŠ) sofinancira 10 % delež 
cene vrtca, še vedno pa levji delež, to je 90 % 
sofinanciranja odpade na lokalno skupnost. 
Ugodnost črpanja sredstev s strani države lahko 
torej uveljavljajo samo starši, ne pa tudi lokalna 
skupnost. 
 

Naslednja tabela nam prikazuje število otrok s 
stalnim prebivališčem v Občini Tabor po 
posameznih vrtcih:  
 

vrtec št. otrok % 
Tabor 40 85 
Vransko 2 4 
Celje 2 4 
Šentjur 1 2 
Sl. Bistrica 2 4 
Skupaj 47 100 

Vir:   Zbirka dokumentacijskega gradiva Občine Tabor 
2008, 2009 

Vidimo, da imajo starši dva otroka vpisana v vrtec 
v Celju, kar predstavlja  4 % in enega otroka v 
vrtec v Šentjurju, kar prav tako predstavlja 4 % 
vseh otrok Občine Tabor, ki obiskujejo vrtec. Dva 
otroka sta v rejništvu in obiskujeta vrtec v 
Slovenski Bistrici; Občina v tem primeru krije 100 
% delež stroškov. Kumulativno gledano kar 14 % 
otrok s stalnim prebivališčem v Občini Tabor 
obiskuje druge vrtce. 
 

Skupni mesečni stroški programov vrtcev, ki jih je 
Občina Tabor na podlagi zakonodaje in izdanih 
odločb dolžna financirati je: 
za Vrtec Tabor cca. 10.700,00 eur , Vrtec Vransko 
cca.  600,00 eur, vrtec v Celju cca. 650,00 eur , 
vrtec v Šentjurju cca. 330,00 eur  in za vrtec v 
Slovenski Bistrici cca. 1.000,00 eur. Na višino 
financiranja vpliva tudi prisotnost otrok v vrtcih. 
Občina prav tako sofinancira  tri oddelke 
bolnišničnega vrtca v Celju, v  višini  cca. 25 eur 
mesečno. 
 

Skupen finančni transfer, ki ga Občina vsak mesec 
namenja za vrtce izven svojega območja je torej 
približno 2.600,00 eur, na letnem nivoju pa to 
znaša približno 20.000,00 eur, ob upoštevanju 
dejavnikov odsotnosti otrok zaradi različnih 
vzrokov (počitnice, bolezen ipd.) Primerjalno 
gledano, bi takšen znesek zadoščal na primer za 
pokritje letnega zneska kredita, ki ga Občina 
odplačuje iz naslova izgradnje POŠ Tabor ali pa za 
30 % pokritje letnih stroškov šolskih prevozov. 
 

Ker staršem zakonodaja omogoča, da lahko  
vpišejo otroka v kateri koli vrtec v Sloveniji, žal 
lokalna skupnost na to ne more vplivati. Hkrati pa 
je ob tem potrebno navesti zelo zaskrbljujoč 
podatek: mesečna izguba vrtca Tabor, ki je 
približno enaka stroškom nezasedenih mest v vrtcu 
znaša cca. 1.500 eur, po drugi strani pa 
ugotavljamo, da za plačilo vrtcev izven območja 
Občine Tabor namenjamo cca. 2.600,00 eur!!! 
Upamo, da se bodo ob tem zgovornem podatku 
nekateri starši resno zamislili in pričeli ravnati kot 
odgovorni člani lokalne skupnosti, kjer imajo 
stalno prebivališče. 
 

So pa tudi posamezniki, ki jim  t.i. »luknje« v 
zakonodaji omogočajo, da jih s pridom izkoristijo, 
pa naj gre za socialni položaj posameznika ali pa 
za naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,  saj 
zanje konec koncev  ni pomembno, katera občina 
jim sofinancira plačilo vrtca, važno je le, da 
sofinanciranje lahko uveljavljajo.  
 

Žal so na drugi strani starši, ki socialni položaj 
družine (dohodki, premoženje, št. članov 
gospodinjstva…) realno izkažejo, pri tem pa 
ugotavljajo, da so dejansko na slabšem v 
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primerjavi s tistimi, ki spadajo v zgoraj opisano 
skupino. 
 

Upamo, da bo država na tem področju čim prej 
sprejela potrebne ukrepe in onemogočila tovrstno 
izkoriščanje sofinanciranja s strani lokalnih 
skupnosti in drugih virov.  
 

V naslednji tabeli je prikazano število otrok v 
Vrtcu Tabor po letnici rojstva: 
 

letnica roj. št. otrok % 
2002 1 3 
2003 8 20 
2004 12 30 
2005 4 10 
2006 10 25 
2007 4 10 
2008 1 3 

Skupaj 40 100 

Vir: Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor 
2008, 2009 

Največji delež, to je 25 % predstavljajo otroci 
rojeni v letu 2004. V primerjavi s statističnimi 
podatki na   republiški ravni (2002-2007) pa je bilo 
število rojstev (živorojeni otroci) največ v letu 
2007, in sicer 19.823, v letu 2004 pa le 17.961. 
Vsekakor  ima POŠ Tabor v naslednjih šolskih 
letih v glavnem zagotovljeno število prvošolcev. 
Glede na nezasedene stanovanjske kapacitete v 
Občini,  bo na število otrok v šoli, v prihodnosti 
močno vplivalo tudi priseljevanje novih 
prebivalcev. 
 

V naslednji tabeli je prikazano skupno število 
otrok v vrtcu Tabor po spolu, ne glede na starost: 
 

Spol Št. otrok % 
M 18 45 
Ž 22 55 

Skupaj 40 100 

Vir: Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor 
2008, 2009 

V Vrtcu po številu prednjačijo deklice, saj jih je za 
4 več kot dečkov. 
 

Naredili pa smo tudi analizo stanja vpisanih otrok 
v Vrtec Tabor po posameznih naseljih: 
 

Naselje Št. otrok % 
Črni Vrh 4 10 
Kapla 3 8 
Loke 6 15 
Miklavž 5 12 
Ojstriška vas 7 18 
Pondor 5 12 
Tabor 10 25 
Skupaj 40 100 

Vir: Zbirka dokumentarnega gradiva Občine Tabor 
2008, 2009 

Največ otrok torej prihaja iz Tabora (10 ali 25 %), 
najmanj pa iz Kaple (3 ali 8 %). 
 

Podatek, da tudi novi prebivalci naše lokalne 
skupnosti vpisujejo svoje otroke v Vrtec Tabor 
govori o tem, da so programi Vrtca strokovno in 
kvalitetno zastavljeni in s tem dosegajo visok nivo 
predšolskega izobraževanja in varstva. Poleg tega 
pa imajo otroci možnost odraščati v zdravem in 
idiličnem vaškem okolju, v stalni povezavi z 
naravo. 

               Saša Zidanšek Obreza 
_________________________________________ 

 

Pomladanska čistilna akcija 
 

Čeprav se zima še ni povsem poslovila, se nam 
hitro približuje čas, ko se bodo pričela dela v 
naravi. Marsikje se bo izpod snega pokazala tudi 
naša malomarnost in slaba skrb do narave, zato 
tudi za letos načrtujemo akcijo, s katero vsaj enkrat 
na leto malce pripomoremo k izboljšanju stanja. 
 

Turistično društvo Tabor bo v sodelovanju z vsemi 
društvi v občini in POŠ Tabor, organiziralo 
čistilno akcijo v soboto, 28. marca 2009, od 9. do 
12. ure. Akcija bo organizirana podobno kot 
prejšnja leta. Predstavniki društev bodo na Občini 
Tabor predhodno prejeli navodila ter vrečke in 
rokavice, po akciji pa bo poskrbljeno za topel 
obrok udeležencev (ob 12. uri v gasilskem domu 
PGD Ojstriška vas-Tabor). 
  
Navlake, ki jo večkrat tako brezdušno trosimo 
okoli sebe, se ne da očistiti le enkrat letno. Za 
prijetno in čisto okolje se moramo vsakodnevno 
potruditi in se navaditi na red. Možnosti 
organiziranega odlaganja odpadkov je veliko, zato 
jih izkoristimo. Veseli bomo tudi vsake 
informacije in predloga, ki bo pripomogel k lepši 
podobi prostora, na katerem živimo.  
  

  Vid Poznič 
_____________________________________ 

 
1 

EKO otoki in Zbirni center  
Vransko-Tabor 

 
Na eni od zadnjih sej Občinskega sveta je bila 
izražena želja, da se občane ponovno seznani z 
možnostjo odlaganja odpadkov v sistemu ločenega 
zbiranja. Na voljo so kontejnerji za papir, plastiko 
in steklo, to so tako imenovani EKO otoki, ki se 
nahajajo na lokacijah: 
- Kapla (pri mizarski delavnici Kugler), 
- Pondor (javna površina na klancu), 
- Tabor (na dvorišču šole), 
- Loke (pri stari šoli), 
- Ojstriška vas (na javni površini pri »Razgan«, 

Ojstriška vas 38).  
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Zbirni center kosovnih odpadkov deluje že od leta 
2006 na lokaciji Poslovne cone Čeplje. S tem 
objektom sta Občini Vransko in Tabor, v 
sodelovanju s podjetjem Simbio, d.o.o. Celje, 
uspešno rešili problem odlaganja večjih odpadkov.  
Radi bi vas spomnili, da je Zbirni center odprt 
vsako soboto od 8. do 12. ure in pozivamo vse, da 
se ga v čim večji meri poslužujete. V zbirni center 
lahko pripeljete praktično vse vrste odpadkov: od 
odpadnih gospodinjskih strojev, železa, plastike, 
papirja, akumulatorjev, starih gum do drugih 
nepotrebnih stvari. 
 

Ne pozabite na zadnjo položnico za plačilo odvoza 
gospodinjskih odpadkov, ki vam bo omogočila 
brezplačno odlaganje. 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Krčitev gozda v kmetijske namene 
 

V skladu z 21. členom Zavoda za gozdove je 
potrebno za krčitev gozdov v kmetijske namene 
pridobiti dovoljenje Zavoda za gozdove RS. Zavod 
za gozdove izda dovoljenje z odločbo, če ugotovi, 
da je krčitev v skladu s prostorskim aktom, s 
katerim se ureja območje, na katerem leži gozd 
oziroma gozdno zemljišče.  
 

Občina Tabor trenutno pripravlja osnutek 
občinskega prostorskega načrta, zato vas 
pozivamo, da nam v primeru nameravane krčitve 
gozdov to sporočite, najkasneje do petka, 6. marca 
2009. S tem bo namenska raba vaših zemljišč 
usklajena z našimi prostorskimi akti. 
 

Alenka Kreča 
 

 

 

Obvestilo 
 

Od ponedeljka 30. marca 2009, bo zaradi 
rekonstrukcije na lokalni cesti Spodnja Hosta-
Urankar, odsek Lovska koča-Haler, moten promet. 
Dela za drugi del odseka bodo potekala  
predvidoma do konca meseca maja. 
 

Krajane prosimo za strpnost in razumevanje, saj 
bodo na omenjenem odseku na dan asfaltiranja tudi 
občasne popolne zapore.  

Alenka Kreča 
_________________________________________ 

 

Spletna stran Občine Tabor 
 

Kliknite na: www.obcina-tabor in prijetno boste 
presenečeni! Stran je doživela novo, svežo 
preobleko, posodobitev… skratka kar nekaj 
novosti, všečnih za oko in uporabnih za glavó. 
 

Mlad, kreativen gospodič, Matjaž Drča, sicer 
priden študent Fakultete za računalništvo in 
informatiko Ljubljana v zaključni fazi, je ponovno 
dokazal svojo strokovnost, talent in domiselnost. 
Natrosili smo mu svoje želje in ideje, on pa je, na 
naše veliko zadovoljstvo, vse to združil na 
zgornjem spletnem naslovu. 
 

Nekaj gradiv je še »v pripravi«, zato ponovno 
pozivamo tista društva, ki še niso posredovala 
materiala za objavo, da to čim prej storijo. Če ne 
veste kako se lotiti zadeve, vam bo g. Matjaž rad 
priskočil na pomoč in vam tudi z veseljem dal 
kakšen uporaben nasvet. Kontaktirajte ga na 
elektronski naslov: matjaz.drca@gmail.com . 
 

Dobrodošle so tudi vse ideje in predlogi na naslov: 
info@obcina-tabor.si, kamor lahko posredujete 
tudi fotografije, ki jih bomo z veseljem objavili ! 
 

Saša Zidanšek Obreza 

 

Sanje 
 

Zapri oči in sanjaj! 
Sanjaj vse ostale dobre 
tvoje lepe še trenutke,  

ki ti ostanejo v tem življenju! 
Pusti mislim tvoj izraz, 

ki ga ustvarja, 
kot zima-mraz. 

TKSm 
_________________________________________ 

 

Grozno morje! 
 

Zaželel sem si morja, dotika slane vode, večerov z 
glasbo in plesom, daljnega leta 1974. Ni bilo disco-

klubov, bile so samo »fešte« ob obali, ribiči s 
svojimi harmonikami in čolni, ki so nas popeljali 
po Piranskem zalivu. Bilo je lepo, nostalgično za 
današnje čase. 
 

Bila je brhka, spogledljiva, z očali, ki so ji še bolj 
krasili njen obraz. Plavala sva daleč od obale, 
smejala se je in se odmikala od mene. Kot čoln od 
obale. Počasi sem jo dohajal, ker je bolje plavala 
od mene, a vendar je vedno dopustila, da sem videl 
njen nasmeh. Nisem slišal. Nisem videl čolna z 
močnim motorjem, nisem! 
 

Slišal sem samo en krik in njeno truplo … 
Čoln je šel naprej… 
 

TKSm
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Šolski radio 
 

V tem šolskem letu je na podružnični šoli v Taboru 
začel delovati šolski radio. Pri njem sodelujejo 
nekateri učenci 5. in 6. razreda pod vodstvom 
mentorice Marjete Terbovšek. Cilji šolskega radija 
so: zasledovanje sprotnega dogajanja na šoli in 
izven nje, obeleževanje spominskih dnevov in skrb 
za lepo izreko. Vrtimo pa tudi glasbo po našem 
okusu. 
 

Enkrat mesečno izberemo temo in jo predstavimo. 
V mesecu oktobru smo poročali o požarni varnosti. 
V novembru smo govorili o zanimivostih iz sveta. 
V decembru je bila božična oddaja. Januarja smo 
poročali o pravilnem obnašanju na smučiščih. 
Februarja pa bomo imeli pustno oddajo.  
 

S šolskim radiem bomo še naprej razvijali 
novinarske zvrsti in skrbeli za večjo informiranost 
na šoli.  

Ekipa šolskega radia 
_________________________________________ 

 

Smučarska šola v naravi 
 

V ponedeljek, 26. januarja 2009, smo se učenci OŠ 
Vransko – Tabor odpeljali v center šolskih in 
obšolskih dejavnostih Peca  v smučarsko šolo v 
naravi.  
Vsako jutro smo se po vstajanju oblekli in odšli na 
zajtrk ter nato pripravili smučarsko opremo. Z 
avtobusom smo se odpeljali na avstrijsko smučišče 
Petzen (Peca). Na smučišču smo si obuli 
smučarske čevlje in si nataknili smuči. Z gondolo 
»jajčko« smo se povzpeli pod vrh smučišča Peca. 
Peljali smo se približno 10 minut in občudovali 
čudovit razgled. Ko smo se vzpenjali, se nam je 
zdelo lepo, kot da gremo v nebesa. Učitelj nam je 
nato povedal napotke in spustili smo se po strmini. 
To smo velikokrat ponovili. Po smučanju smo se 
preobuli in odnesli smuči na avtobus. Ko smo 
prispeli pred dom, smo smuči zložili iz avtobusa, 
nato smo kosili. Sledil je počitek. Lahko smo brali, 
igrali družabne igre in klepetali,…  
Popoldne smo imeli pouk. Pri  naravoslovju smo 
spoznavali kamenine ter ugotavljali, koliko je 
onesnažen lokalni potok, tako da smo z mrežicami 
zajemali vodo in spoznali nečistoče. Kmalu za tem 
smo imeli tek na smučeh. Nekega dne pa smo 
popoldne delali skulpture iz snega. 
Vsakokrat  smo po večerji imeli večerne animacije. 
Tekmovali smo za »naj  frizuro«. Bilo je zelo 
zabavno. En večer pa smo izžrebali startne številke 
za smučarsko tekmo naslednjega dne. 
 
 

Zadnji dan, v petek, 30. januarja 2009, smo se po 
pakiranju prtljage iz Mežice vrnili k taborski šoli, 
kjer so nas pričakali razveseljeni starši. Tako se je 
končala šola v naravi in bila nam je zelo všeč. 
 

Klavdija Bastl Enci, 6.c 
Luka Kropivšek, 6.c 
(literarni krožek) 

_________________________________________

Zimski  športni  dan 
 

V torek, 3. februarja 2009, smo imeli učenci OŠ 
Tabor iz prvega triletja ter 4.c zimski športni dan. 
Prvi del športnega dne se je odvijal v telovadnici. 
Učenci drugega in tretjega razreda so tekmovali v 
igri boj med dvema ognjema.  
Sledila je naša igra boja med dvema ognjema s 3. c 
razredom. Seveda smo se pomešali s tretješolci, 
sicer ne bi bilo pravično, saj smo starejši in zato 
močnejši od njih. Zmagali so boljši. Lačni smo 
odhiteli na malico. Krepko smo se okrepčali.  
Odšli smo v garderobo, se toplo oblekli in se 
odpravili na sneg. Izdelovali smo snežake in 
snežena obzidja,… Najbolj mi je ostalo v spominu, 
ko smo se kepali in sem bila »od glave do peta« 
mokra. Rada imam sneg in zimski športni dan! 
 

 
                                       Nina Kreča, 4.c 

_________________________________________ 
 

Pripravljalni obisk v Turčiji 
 

V današnjem času je povezovanje šole s krajem, 
ostalimi šolami v Sloveniji, predvsem pa tistimi 
izven Slovenije, vedno bolj zaželjeno in 
pomembno. Zato tudi na naši šoli že  dalj časa 
razmišljamo o vzpostavitvi vezi med našimi učenci 
in učenci drugih držav. Veseli smo, da nam je 
konec januarja uspelo narediti prve resnejše korake 
v to smer. Odpotovala sem namreč v Turčijo, na 
tako imenovani pripravljalni obisk za vzpostavitev 
projekta Comenius – šolska partnerstva, kjer so 
gostitelji s pripravo štiri dnevnega programa 
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poskrbeli, da bo dogajanje še dolgo ostalo zapisano 
v mojem srcu.  
 

Tri države (Tučija, Madžarska in Slovenija), si 
želimo medsebojnega sodelovanja v smislu 
izmenjave tako učencev kot učiteljev. S tem so 
seveda povezana znatna sredstva. Pridobiti jih 
skušamo s prijavo na razpis programa 
Vseživljenjsko učenje, ki ga financira Evropska 
unija. V Sloveniji s temi sredstvi razpolaga 
nacionalna agencija CMEPIUS, kjer smo ta mesec 
že oddali vso predpisano dokumentacijo v zvezi z 
izvajanjem projekta in zaprosili za potrebna 
sredstva. Upamo, da ne bo ostalo le pri mojem 
obisku Turčije, ki ga je ravno tako financiral 
CMEPIUS, ampak bomo z naslednjim šolskim 
letom lahko učencem omogočili ne le zanimivo 
spoznavanje drugih kultur, temveč tudi približali 
uporabo raznih tehnoloških pripomočkov. 
Najpomembnejša pa je seveda možnost učencem 
omogočiti obisk teh dežel in na ta način pristno 
uporabo tujega jezika. 

Mateja Todorovski 
_________________________________________ 

Pelji me varno 
Pelji me varno je tema o prometu, ki nam je bila 
rdeča nit skozi ves mesec januar. Vrtec Tabor je že 
drugo leto zapored vključen v projekt  Pasavček. 
Letos smo se odločili, da posebno pozornost  in še 
več časa kot sicer namenimo varnemu ravnanju 
otrok v prometu in osveščanju odgovornih za 
njihovo varnost. 
Tako smo skozi igro in različne aktivnosti   
- spoznavali vrste prometa, različna prevozna 
sredstva, prometne  znake in poklice, vezane na 
promet;                 
 - se seznanjali z varnim  ravnanjem v prometu na 
sprehodih, pri igri na igrišču, pri naravoslovnem 
krožku, kjer smo zaščitna varnostna sredstva 
preizkusili in ob obisku policista, g. Romana 
Ocvirka, ki je otroke seznanil tudi z delom 
policije;                                                              

- vsa ta znanja in spoznanja obogatili ob številnih  
didaktičnih igrah ter likovnem ustvarjanju iz 
papirja in odpadnih materialov.             
 

Temo smo zaključili na sklepni prireditvi Pelji me 
varno v torek, 10.2.2009  v večnamenski  dvorani 
Vrani na Vranskem.  Vsi oddelki vrtca, skupaj z 
enoto Vransko smo se predstavili s kratkim 
kulturnim programom in razstavo naših 
izdelkov. Predstavniki Centra za preventivo in 
varnost v cestnem prometu, Policijske postaje 
Žalec in  Prostovoljnega gasilskega društva 
Vransko pa so nam na razstaviščnem prostoru 
prikazali nekaj svojih dejavnosti. Kako deluje 
radar, kakšna je naša naletna teža pri različnih 
hitrostih, očala za prikaz stanja, če smo pod 
vplivom  alkohola, kakšni avto sedeži so primerni 
za posamezno starost otrok,... so le delček vsega, 
kar smo lahko videli in preizkusili. Otroke je 
seveda najbolj  navdušil PASAVČEK, ki je 
mednje delil balone, pobarvanke in različne 
publikacije. 
 

 
 

V želji skrbeti za naše najmlajše, ki so naše 
največje bogastvo upamo, da se je prenekatera 
beseda globoko zasidrala v srca tistih, ki so dolžni 
poskrbeti za njihovo varnost. 

Pa srečno na poti! 

Renata Košica 
 

 
 

                  
 

 

 

 

 

 

V letošnjem šolskem letu želimo obseg naše ekološke dejavnosti še povečati. Zato bomo med 23. 
februarjem in 20. marcem 2009 v šoli zbirali odpadno električno in elektronsko opremo. 
 Sem sodijo: 
- veliki gospodinjski aparati (hladilnik, sušilni stroj, pečica…); 
- mali gospodinjski aparati (sesalnik, računalnik, električno orodje…); 
- drobni aparati (telefoni, GSM, brivnik, fen, električne igrače…); 

 

EKOŠOLARJI VABIMO NA ZBIRALNI AKCIJI: 

»APARAT NI ZA VSAK ODPAD« 

»ZBERIMO STAR PAPIR« 
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- TV in monitorji; 
- sijalke (varčne in fluoroscentne). 
Pred šolo pa že stoji ZABOJNIK ZA PAPIR. Vsi, ki bi želeli oddati star papir, lahko to storite do 3. 
marca, vsak dan med 7.30 in 13. uro. 
VABIMO VSE, ki imate doma kaj od naštetega, da se akcij udeležite. 

Kolektiv POŠ Tabor 

 

Oglas 
 

V Ojstriški vasi potrebujem 2-urno varstvo na dan za 11-mesečnega fantka. 
Mateja, telefon: 031 529 277. 

Hvala in lep pozdrav. 
Mateja Poljanec 

 
   

 

V spomin Martini Krajnc 
 

Lepote naravnega okolja so te na jesen življenja 
privabile v idilični Tabor, kjer si vzljubila svoj novi 
dom s prelepo okolico. 
 
 

Del svojega prostega časa si z navdušenjem 
usmerila v telesno aktivnost, si pridobila nove 
športne prijateljice in se enkrat tedensko predajala 
njihovi vadbi. Pod tvojo taktirko se je zadnjih 
nekaj let odvijala naša ženska rekreacija v 
telovadnici Doma krajanov. Vseskozi smo 
občudovale tvojo dobro voljo in skrbno izbrane 
vaje, preko katerih si nas navdajala s svojim 
življenjskim optimizmom. 
 

Prijetno in lepo nam je bilo. 
 

Januarja 2009 si za vedno odšla, me pa ohranjamo 
lep spomin na te in izrekamo -  hvala za vse. 
 

Rekreativke športnega društva 
TVD Partizan Tabor 

 

 
 

Tekmovanje gasilcev v veleslalomu 
 

Gasilska zveza Velenje je v okviru Savinjsko-
šaleške regije (SŠR), 14. februarja organizirala 
druženje gasilcev SŠR na Golteh. Smučarija je bila 
namenjena druženju gasilske mladine, članic, 
članov, veterank in veteranov. Program druženja 
pa je zajemal tudi tekmovanje v veleslalomu. 
Tekmoval je lahko vsak gasilec, ki je vpisan v 
Vulkan. 

 

 

 
V našem društvu smo se odločili, da se udeležimo 
takšnega druženja v čim večjem številu in tako se 
nas je kar 19 odpeljalo z kombijem na Golte. Na 
smučišču je najprej potekalo ogrevanje, ogled 
proge in razdelitev štartnih številk. Ob 10. uri je bil 
start veleslaloma. Najprej se je na progo podala 
mladina, kjer smo imeli kar štiri tekmovalce; Luka 
in Klavdija Bastl Enci, Tilen Menčak in Tea 
Pustoslemšek. Nato so sledile veteranke, veterani, 
članice B članice A, člani B in člani A. Skupno se 
je na progo podalo kar 185 tekmovalcev. Po 
tekmovanju je sledila malica in še nadaljnje 
smučanje. Kot zanimivost naj napišem, da so se 
smučanja lahko udeležili tudi gledalci oz. navijači 
in ugotovili smo, da smo po vsej verjetnosti samo 
iz Kaple imeli navijače (Sonja, Neža…) zato pa 
smo dosegli takšne izjemne rezultate. Z seštevkom 
treh najboljših rezultatov iz različnih kategorij smo 
gasilci PGD Kapla-Pondor ekipno zasedli odlično 
2. mesto, za kar nam je čestital predsednik 
Gasilske zveze Žalec Edi Kugler. Rezultati, ki so 
se upoštevali za ekipo, pa so naslednji: veteranke: 
Marinka Florjan, 1. mesto (100 točk), članice B: 
Martina Pustoslemšek, 2. mesto (80 točk), 
mladina;Tilen Menčak, 4. mesto (50 točk).  
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Tudi vsi ostali naši tekmovalci so dosegli zelo 
dobre rezultate. Za takšen uspeh je še sledilo 
skupinsko slikanje in majhno praznovanje, nato pa 
smo se skupaj odpeljali z gondolo v dolino, kjer 
smo počakali na kombi. 
Preživeli smo lep zimski dan in si obljubili, da če 
bo še takšno tekmovanje, se ga zagotovo 
udeležimo. 

PGD Kapla-Pondor, Anja Pustoslemšek 
_________________________________________ 

 

Druženje mladih gasilcev 
 

Kljub temu, da smo že pošteno zakorakali v leto 
2009, smo se mladi gasilci zbrali 24. januarja, da bi 
zaključili preteklo leto, ki je bilo za nas kar 
uspešno. 
Na začetku nas je pozdravil predsednik Ivan  
Hrastnik, poveljnik Milan Pustoslemšek in 
podpoveljnik Ivan Derča. Pohvalili so vse, ki so 
tekmovali na gasilsko-športnem tekmovanju na 
Polzeli. Za cilj pa smo si zadali, da v letošnjem letu 
sestavimo še kakšno ekipo več, poskusili bi 
tekmovati tudi v orientacijskem pohodu in se vsaj z 
eno ekipo udeležiti tekmovanja lige. Obljubili smo 
si tudi, da bomo na vaje v gasilski dom hodili še 
bolj pridno. Sledile so besede mentoric kviza, Jane 
in Martine Pustoslemšek. Naši uspehi na kvizu so 
bili odlični, a moramo zaradi starosti v letošnjem 
letu malo prenoviti ekipe. 
Po končanem uradnem delu, smo najprej pojedli 
obljubljene pice, sledilo pa je druženje. Igrali smo 
namizni tenis, šah, skakali s kolebnico… Čeprav 

smo takšno druženje organizirali prvič, smo se 
razšli z željo, da ga še kdaj ponovimo. 
 
 

PGD Kapla- Pondor, Anja Pustoslemšek 
_________________________________________ 

 

Vabilo 
 

Vabimo vse občanke in občane na predstavitev 
Krkinih kozmetičnih proizvodov. 
 

Predstavitev bo v telovadnici Doma krajanov v  
soboto 7. marec 2009, ob 17. uri. 
 

Krkine proizvode nam bo prestavila strokovna 
sodelavka gospa Maruška Kladivar. Po predstavitvi 
bo gospa Maruška naličila nekaj udeleženk  
predstavitve. 
 

Vljudno vabljeni! 
Turistično društvo Tabor 

_________________________________________ 

Vabilo 

Vse člane in simpatizerje obveščamo, da bo 30. 
redni letni občni zbor Planinskega društva Tabor v 
soboto, 7. marca 2009, ob 19. uri, v društvenih 
prostorih v 1. nadstropju Doma krajanov.   
 

Po občnem zboru bo organizirano žrebanje 
dežurstev na Zajčevi koči, hkrati se bo možno 
včlaniti v društvo in plačati članarino za leto 2009.  

Vabljeni! 
 

Planinsko društvo Tabor 

 

Kultura je misel srca in ljubezni … 
 

 
 

Vodilna misel letošnje proslave ob kulturnem 
prazniku, ki jo je pripravilo Pevsko društvo Tabor, 
je bila ljubezen. Med posameznimi točkami, smo 
se z besedami sprehodili skozi čas in si obudili 
spomine, kako so si izkazovali ljubezen in 
naklonjenost v času naših babic dedkov ter naših 
mam in očetov. Malce smo si obudili spomine tudi 
na čase naše mladosti, hkrati pa pogledali še malo 

v prihodnost in si poskušali predstavljati, kako si 
bodo svojo naklonjenost izkazovali naši otroci in 
vnuki.  
Ob tem sprehodu skozi čas, pa so se nam 
predstavile s svojimi pevskimi, plesnimi in 
recitatorskimi točkami, skupine, ki v Taboru 
delujejo na kulturnem področju in s tem dvigajo 
kulturno raven. Tako so se nam predstavili otroci 
POŠ Tabor s svojimi mentoricami, dramska 
skupina Teloh, Savinjski rogisti, moški pevski zbor 
kulturnega društva Ivan Cankar ter Pevsko društvo 
Tabor z moškim, ženskim in mešanim pevskim 
zborom. 
Nekaj svojih misli o ljubezni nam je povedal tudi 
župan občine Tabor, gospod Vilko Jazbinšek, ki je 
bil letošnji slavnostni govornik. 
Ob vsem tem pa je potrebno povedati, da se je 
izkazalo tudi občinstvo, ki se je letošnje prireditve 
udeležilo v zelo velikem številu. 
 

 Nataša Bergant 
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Uspešni gala Valentinov ples 2009 
 

 
 

Tako kot vsako leto, je tudi letošnji že 11. 
Valentinov ples organiziralo Društvo podeželske 
mladine Tabor. Tako kot zmeraj smo obiskovalce 

presenetili z odlično urejeno dvorano, dobro hrano 
gostišča Štorman, ter predvsem z dobro glasbo, za 
katero so poskrbeli ansambel Spev ter skupina 
Veški dečki iz Prekmurja. Če na kratko strnemo 
ves večer, bilo je super. Celotno društvo se je 
izkazalo za odličnega organizatorja. Po nabito 
polni dvorani pa lahko le sklepamo, da ste 
zadovoljni z našim delom, ter nam vlivate zagona 
še za nadaljnja leta. 
 
Na koncu naj se še zahvalim vsem sponzorjem, ter 
ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi 
Valentinovega plesa. 
 

Alen Kovačič, 
predsednik Društva podeželske mladine 

 

 

        
 

Marlizz show 
 

VABI NA  

ČAROVNIŠKO PRESTAVO, 
v Domu krajanov Tabor v nedeljo, 15. marca, ob 15. uri. 

Predstava traja dve uri. 
Opis programa: Videli boste atraktivne točke, ki jih poznate iz TV in filmov: 

skrivnostni ameriški kovček, kabinet mečev, kabinet duhov, branje vaših misli, show z rožami, ženska na meču in ena 
izmed gledalk bo lebdela v zraku... V programu nastopajo tudi živali:zajčki, golobi, psički in belonosa  opica VILI. 

Podaril pa bom na šoli brezplačne vstopnice za otroke do osmega leta starosti za ogled moje predstave. 

Marlizz 
 

 Vljudno vabljeni! 

 
Marec nežno brstje drami,            
travnik zvončkov dan budi.                   
Moji, tvoji, vsaki mami 
vse najboljše zaželi.                      

Vse matere in družinske člane 
vabimo na 

proslavo ob materinskem dnevu, 
ki bo v Domu krajanov, 

v četrtek, 26. marca, ob 17. uri. 
Prisrčno vabljeni! 

Šolsko kulturno društvo Tabor 

 

 Bolj kot delo, ki smo ga opravili, nas utruja delo, ki ga še nismo. (Dorothy Thompson) 
 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. Naklada: 480 izvodov - BREZPLAČNO. Poštnina plačana 
pri pošti 3304 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 17. v mesecu. Glasilo je objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 


