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Spomladanska inventura 

 
Le kje piše, da bi moral župan pisati vedno povsem resne uvodnike, v katerih se izkazuje zgolj politicna skrb 
in proracunske težave. Dovolite mi, da se v današnjem uvodniku sprostim tudi malce kot – obcan. Recimo 
kot obcan, ki je nekoliko bolj seznanjen z aktualnimi dogodki, ki se ticejo vseh nas in jih želim tudi prenesti 
naprej. Saj imate vsi obcani pravico biti obvešceni o vsem, kar se dogaja v naši obcini. To bom napravil  s 
spomladansko inventuro po obcinskih predalih in kotih pa še malce bom pogledal, kaj je novega pri bližnjih 
sosedih. Pa pojdimo malo po vrsti. 
 
Lansko dolgo vroce poletje in z njim tegobe suše so nas kar malce uspavali in še predno smo se zavedli, je 
bilo konec leta.  Toda v naravi ni nakljucij, vse funkcionira po zakonitostih. Ker je kasnila jesen, je pozneje 
prišla tudi pomlad, naš gornji Miklavž in Crni vrh pa se še kar stiskata pod snežno odejo, ceprav smo na 
pragu Velike noci. V nižjih predelih naše obcine smo se že otresli snežnega pokrivala in na dan so pokukale 
odvržene  plocevinke piva in zmeckane cigaretne škatlice. Po barvi plocevink velja ugotovitev, da Taborcani 
še vedno prisegamo  na laškega.  Cistilna akcija konec tega tedna bo seveda zopet vse postavila na svoja 
mesta in le upamo lahko, da bo Evropa prinesla tudi nekaj vec osvešcenosti za cisto okolje. In ce sem že 
pricel  s cistilno akcijo, je prav, da najprej pocistim pred svojim pragom. Šentjurski klanec in problematika 
parkirišca pred trgovino je zelo aktualen problem, ki pa ni tako preprost kot si mislijo posamezniki. Projekt 
je bil v preteklosti napacno zastavljen ( sprojektiran ), saj se ni upoštevala potreba parkirnih prostorov 
neposredno pred trgovino. In ker gre za državno cesto, Direkcija za ceste zahteva nov projekt za rešitev 
križišca pri trgovini. Obcina je narocila projekt rešitve križišca, ki naj vsebuje tudi parkirišce in bo v kratkem 
tudi predstavljen. Ko ga bo potrdila tudi država, bomo lahko šli v izvajanje, ki pa zagotovo ne bo potekalo 
povsem tekoce, saj bo potrebno usklajevanje z lastniki zemljišc, da o denarju sploh ne govorim. Slabo 
preteklo nacrtovanje pa je tudi povzrocilo afero trosenja letakov, ki so obsojali odlocitev odprodaje dela 
objekta poleg obcinskih prostorov. Letaki so sicer legalno sredstvo v demokraciji, ce so znani tudi izdajatelji. 
Žal je zadeva ostala ilegalna, ceprav bi se osebno z veseljem soocil z zagovorniki vsebine letakov. Do 
odprodaje nepotrebnih prostorov je moralo priti, saj smo le tako lahko zagotovili denar za zacetek dograditve 
šole in vrtca. Skupaj z banko, ki je izvedla nakup pa se trudimo pridobiti bodocega investitorja za 
dokoncanje in uporabo objekta. Ce ne bomo uspeli pridobiti investitorja za poslovne namene, bomo 
preuredili objekt v stanovanjski namen. In ker sem že omenil novo šolo in vrtec, vam sporocam, da smo 
uspeli odkupiti zemljišce in del Doma krajanov, kar je bilo v lasti Športne unije iz Ljubljane. Odšteti je bilo 
potrebno skoraj 4 mio SIT, poznavalci pa pravijo, da nismo napravili slabega posla, saj naj bi v preteklosti 
Športna unija zahtevala preko 7 mio SIT. Priprave za gradnjo šole  tecejo v skladu z nacrti, saj bomo v 
naslednjem mesecu vložili vlogo za gradbeno dovoljenje. Intenzivno tecejo tudi priprave projekta za prvo 
cistilno napravo v Taboru. Nanjo bo prikljucena nova šola ter novogradnje, ki bi se morale priceti v Ojstriški 
vasi. Seveda bodo prikljucki možni tudi za obstojece naselje. Ekologija je sicer podrocje, ki združuje interese 
obcin, saj je tudi naša obcina pristopila k skupnemu projektu izgradne kanalizacije, ki naj bi bil financiran s 
pomocjo evropskega denarja. K skupnemu projektu, ki je težak preko 10 mld SIT, je pristopilo 12 obcin, 
potekal pa bo kar celo desetletje. Generalno se bo obcina Tabor  prikljucila na kolektor za centralno cistilno 
napravo Kasaze, svoje interne razvode pa bo reševala tudi z manjšimi cistilnimi napravami. Ko smo že pri 
uspešnem medobcinskem sodelovanju, je potrebno omeniti ustanovitev skupne obcinske  uprave skupaj z 
obcino Vransko. Preko te uprave se izvaja skupna racunovodska služba, verjetno pa bo v naslednji stopnji 
prišlo tudi do skupne inšpekcijske službe, ce bodo interesi obeh obcin enaki. Ti interesi se vcasih precej 
razhajajo, kar se je najbolj izkazalo ob zadnji (ne)izbiri ravnatelja osnovne šole Vransko – Tabor.  Da pa 
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imajo razlicni interesi odlocilen vpliv na dogajanja v medobcinskem sodelovanju, je pokazal projekt »od 
kašce do kašce«, ki pa je vpletel še »belgijske dobrotnike«, ki pa jih je »zgrivalo« ravno takrat, ko bi moralo 
priti nekaj denarja tudi za Hribernikovo kašco na Crnem vrhu. Zacuda pa je zopet uspelo dobiti denar tistim, 
ki so sicer uspešni skoraj pri vsaki taki akciji. Žalostno pri tem je, ker smo prepricani, da bo Evropa vse te 
balkanske navade odpravila, toda bojim se, da imajo te navade domovinsko pravico prav v Evropi. Vsekakor 
bo vedno v prednosti tisti, ki bo drzen in iznajdljiv ter na tekocem z vsemi aktualnimi stvarmi. In zakaj to ne 
bi mogli biti enkrat tudi mi? Preprican sem, da priložnosti bodo, le sami moramo vedeti kaj želimo. Da 
uspevamo, kadar si želimo, so dokazali tudi loški gasilci, ki so v marcu organizirali centralno prireditev ob 
Materinskem dnevu, pred njimi pa so tudi ostala društva dokazala, da je naša povezanost in spoštovanje 
lastnih dosežkov na zavidljivi ravni. To pa je tudi garancija, da bomo tudi v bodoce suvereno in enotno 
izkazovali svoje interese, ki morajo prinesti napredek in blagostanje v naši obcini. Današnje, malce 
neobicajne uvodne besede, bom zakljucil z verzi znanega nemškega pesnika, ki jih namenjam vam, 
spoštovane obcanke in obcani, kot spomladansko poslanico: 
 
Kaj bi vedno dalje segal, 
pred teboj je kar želiš. 
Kaj bi le za sreco begal,  
zgrabi jo - pa jo držiš! 

Vilko Jazbinšek 
Župan 

                                                                         
Z 11. redne seje Obcinskega sveta 

 
ZAKLJUCNI RACUN PRORACUNA OBCINE TABOR ZA LETO 2003 – Svetniki so pregledali izkaze 
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov. Višina prihodkov  na dan 31.12.2003 je znašala 195.261.000,00 
sit, odhodkov pa 187.143.000,00 sit. Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 8.118.000,00 sit. Po bilanci 
stanja predstavljata aktiva in pasiva 240.401.000,00 sit. Pod aktivo beležimo 211.837.000,00 sit dolgorocnih 
sredstev in sredstev v upravljanju (naložbe v delnice, Sipro d.o.o., JKP d.o.o. in sredstva dana v upravljanje – 
ZD Žalec, UPI Žalec, Glasbena šola »Risto Savin«, II OŠ Žalec, Medobcinska maticna knjižnica Žalec, 
Regijsko študijsko središce). Izkaz racuna financiranja predstavlja zadolževanje obcine in odplacilo dolga. 
Skupna zadolžitev Obcine Tabor na dan 31. 12. 2003 znaša 26.549.000,00 sit. 
 
ODOBRITEV KRITJA DROBNIH OSEBNIH POTREB OSKRBOVANCEM OBCINE TABOR, KI 
SO BREZ LASTNIH PRIHODKOV IN SO NASTANJENI V CELODNEVNEM 
INSTITUCIONALNEM VARSTVU  – Sprejet je bil sklep, da se,  v skladu s 25. clenom Uredbe o merilih 
za dolocanje oprostitev pri placilu socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/2002), upravicencu do 
celodnevnega institucionalnega varstva, ki je brez lastnih prihodkov, odobrijo sredstva za kritje drobnih 
osebnih potreb v višini 6.000,00 sit z namenom, da se prioritetno pokrijejo stroški dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. 
 
IZVAJANJE MOREBITNEGA FLEKSIBILNEGA NORMATIVA V VRTCU–  v vrtcu Tabor se bo, po 
sklepu obcinskega sveta, lahko popolnilo število otrok v posameznem oddelku do maksimuma dolocenega z 
zakonom. 
 
PRIZNANIH POPUSTIH, KI JIH PREDVIDEVA METODOLOGIJA ZA OBLIKOVANJE CEN 
PROGRAMOV V VRTCIH – Na podlagi 17. in 18. clena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, ŠT. 97/03) se pri placilu vrtca staršem prizna popust 
oziroma nižje placilo za cas otrokove odsotnosti zaradi bolezni, ki traja 30 dni ali vec. To ugodnost lahko 
starši koristijo enkrat v šolskem letu, s tem da predložijo zdravniško porocilo in vlogo za znižanje. Dodatno 
znižanje je 30 % na izracunano ceno po odlocbi. Znižanje lahko uveljavljajo starši otrok s stalnim bivališcem 
v Obcini Tabor, ne glede na to, ce je otrok vkljucen v vrtec v drugi obcini. 
 
PRIZNANJA OBCINE TABOR – Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je pregledala vse 
vloge, ki so prispele v roku na obcino Tabor in podala obcinskemu svetu mnenje. Upoštevajoc mnenje in 
nekatera druga dejstva je obcinski svet odlocil, da se priznanje castnega obcana podeli posmrtno gospodu 
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Lojzetu RAKU, priznanje Obcine Tabor prejmejo: Pevsko društvo Tabor, Prostovoljno gasilsko društvo 
Kapla Pondor in gospod Franc URANJEK, zlato plaketo prejmejo: gospod Danijel TOPOVŠEK, gospod 
Milan BLATNIK in gospod Ivan ZORENC. Župan bo podelil priznanja gospodu Ivanu TOPOVŠKU, 
gospodu Milanu KASESTNIKU in gospodicni Sabini BEC. 
Vse obcane vabim, da se dne 29. 4. 2004 ob 19 uri v Domu Krajanov udeležijo slavnostne seje obcinske ga 
sveta, na kateri bomo svecano podelili priznanja izbranim, ki so zaslužni za gospodarski, kulturni, 
športni… skratka celostni razvoj Obcine Tabor v preteklih letih. Vaš obisk pomeni izkazano podporo 
nesebicnemu prostovoljnemu delu za razvoj Obcine Tabor. Vljudno vabljeni. 
 
NOVI ODLOKI V OBRAVNAVI – Obcinskemu svetu sta bila v prvi obravnavi predstavljena dva odloka 
in sicer Odlok o komunalnem prispevku in Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih 
cest ter javnih dovoznih poti v Obcini Tabor in prikljuckov na ceste . Oba odloka bo nadalje obravnaval 
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, javne gospodarske službe in kmetijstvo. 
 
Na 10. seji obcinskega sveta je bilo sprejeto mnenje za imenovanje ravnatelja šole , po sklepu Sveta zavoda  
Osnovne šole Vransko Tabor smo seznanjeni, da ravnatelja svet zavoda ni izbral, bo pa, po mnenju Obcine 
Vransko, postopek ponovil. 
 
Kljub temu, da do sedaj še nismo prejeli zapisnikov sej sveta zavoda in nismo seznanjeni kako je postopek 
uradno potekal, že iz samega sklepa ugotavljamo nepravilno postopanje sveta zavoda, zato se bo nadalje od 
sveta zavoda zahtevala pisna obrazložitev celotnega postopka. 
   
          Obcinska uprava Obcine Tabor 
                  Lilijana Štor     
 

Porocilo o delu obcinske knjižnice Tabor 
 v mesecu marcu 2004  
 
Delo v knjižnici tece z nezmanjšano paro naprej. V mesecu marcu smo tako izpeljali projekt priklopa na 
telefonsko omrežje. Tako je knjižnica dosegljiva tudi po telefonu 03 / 705 70 46, seveda v casu odprtosti. 
Telefon nam bo omogocal tudi priklop na internet, ki bo pricel delovati v aprilu. Knjižni fond pridno vecamo 
z darovi in dokupi.  
Na sestanku, ki smo ga imeli knjižnicarji 11. marca, smo se seznanili s podatki o zalogi knjižnicnega gradiva 
v Obcinski knjižnici Tabor. Na žalost smo še vedno odvisni od podatkov, ki jih obdelujejo v knjižnici v 
Žalcu, ker v Taboru še nimamo povezave s Cobissom. Vendar je projekt povezave v teku in naj bi bil 
zakljucen do konca leta. Stanje gradiva je sledece. Ob zakljucku leta 2003 je bilo v našem knjižnem fondu 
malo manj kot 1700 izvodov. Razmerje med strokovno in leposlovno literaturo je nekako 20:80 % v korist 
leposlovja. Ker bi to razmerje po standardih za splošne knjižnice moralo biti vsaj 60:40 % v korist strokovne 
literature, si lahko vsak sam ustvari sliko o »podhranjenosti« strokovne literature. Ta podatek bo tudi vodilo 
pri nabavi novih knjig. Vsekakor pa knjižnicarja ne bova pozabila na »knjižne molje« in bova skrbela tudi za 
najnovejše leposlovje in otroške knjige. Je pa krojac nabave novih knjig denar, ki je na voljo. Vse to gradivo 
se nahaja na 14 kvadratnih metrih, kar je zopet manj, kot dolocajo standardi. Glede tega se nam obetajo lepši 
casi. Kmalu bomo imeli tudi vec knjižnih polic. V okviru dejavnosti knjižnice Tabor smo imeli potopisno 
predavanje Preko Andov v Himalajo, ki je bilo lepo obiskano. Tudi za najmlajše smo imeli pravljicno urico 
»Zgodbe iz zelenega gozda«. 
 
Od 27. 3. 2004 je v veljavi nov cenik storitev knjižnice, ki je bil sprejet na svetu Medobcinske maticne 
knjižnice Žalec, 10. 3. 2004. Nekaj podatkov. 
 
CLANARINA 
 
Velja eno leto od dneva placila. 
 
1. Clani do osemnajstega leta starosti in brezposelne  osebe brezplacno 
2. Invalidi brezplacno 
3. Dijaki nad 18 let in redni študenti 2.000,00 
4. Ostali clani 3.000,00 
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ZAMUDNINA 
 
knjige 20,00/na dan 
 
OPOMINI 
 
1. opomin 400,00 + zamuda 
2. opomin 600,00 + zamuda 
3. opomin 800,00 + zamuda 
4. opomin 1000,00 + zamudnina + stroški izterjave 1.000,00 sit/enoto 
 
Vse bralce knjižnice, ki imajo gradivo izposojeno že dalj casa (vec kot dva meseca), pozivamo, da vrnejo 
gradivo, saj bomo v nasprotnem primeru prisiljeni poslati opomine in racunati zamudo. 
 
V mesecu aprilu bo knjižnica odprta ob sredah popoldne (14. 4., 28. 4., vsakic od 16. do 18. ure) in ob sredah 
dopoldne (7. 4., 21. 4., od 10. do 12. ure) ter ob sobotah od 9. do 11. ure. 
 
ZANIMIVO POTOPISNO PREDAVANJE O KITAJSKI bo v cetrtek, 15. 4., ob 19. uri v prostorih 
knjižnice. Vstop bo prost. 
 

Tiste, ki še niste vpisani v knjižnico Tabor, vabimo, da nas obišcete in si izberete kakšno knjigo ... 
 
          Uroš in Barbara 
 
 

 

Obvestilo vlagateljem subvencij za kmetijstvo 2004 
 

INŠTRUKTAŽE ZA SUBVENCIJE 2004 
 
Petek, 2. 4. 2004 ob 9. uri v zadružnem domu v Braslovcah 
 ob 12. uri v prostorih KZ Trnava 
Ponedeljek, 5. 4. 2004  ob 9. uri v prostorih KZ Polzela 
 ob 9. uri v prostorih KZ Šempeter 
 ob 12. uri v prostorih KZ Petrovce 
 ob 12. uri v kulturnem domu Vransko 
Torek, 6. 4. 2004 ob 9. uri v prostorih KZ Gotovlje 
 ob 12. uri v sejni sobi Obcine Tabor  
Sreda, 7. 4. 2004 ob 9. uri v prostorih KZ Prebold 
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POMOC PRI IZPOLNJEVANJU OBRAZCEV  
   

DATUM CAS LOKACIJE 
Sreda, 7. 4. 2004 od 8.–14. ure    KSS Žalec,Braslovce (KZ) 
Cetrtek, 8. 4. 2004 od 8.–14. ure    KSS Žalec.Braslovce (KZ) 
Petek,    9. 4. 2004 od 8.–14. ure    KSS Žalec,Braslovce (KZ) 
Torek,  13. 4. 2004 od 8.–14. ure   KSS Žalec, Trnava (KZ),Tabor (Dom krajanov) 
Sreda, 14. 4. 2004 od 8.–14. ure   KSS Žalec, Trnava (KZ),Tabor (Dom krajanov), Ponikva (Zadružni dom ) 
Cetrtek, 15. 4. 2004 od 8.–14. ure   KSS Žalec, Gotovlje (KZ),Trnava (KZ),  Tabor (Dom krajanov) 
Petek, 16.4.2004             od 8.–14. ure    KSS Žalec,Liboje (KS), Prebold (KZ), Šempeter (KZ) 
Ponedeljek,19.4.2004                od 8.–14. ure    KSS Žalec, Polzela (KZ), Prebold (KZ),  Šempeter (KZ) 
Torek, 20.4.2004                        od 8.–14. ure    KSS Žalec,Polzela (KZ), Prebold (KZ), Šempeter (KZ)     
Sreda, 21. 4.2004                        od 8.–14. ure    KSS Žalec,Gotovlje(KZ), Petrovce (KZ),Vransko (KZ) 
Cetrtek, 22.4.2004                       od 8.–14. ure    KSS Žalec, Polzela (KZ), Petrovce (KZ), Vransko (KZ) 
Petek, 23.4.2004                od 8.–14. ure    KSS Žalec, Polzela (KZ), Petrovce (KZ), Vransko (KZ) 

 
OSTALE  DNI  DO  15 . MAJA BO  POMOC PRI  IZPOLNJEVANJU  OBRAZCEV  SAMO  V  ŽALCU  NA  
SEDEŽU  KSS  OD   8 –14  URE. 
 
         KGZS-Izpostava Žalec 
 

Mlecne kvote 
 
Evropska unija je sistem mlecnih kvot uvedla že v letu 1984 s ciljem omejevanja proizvodnje mleka in 
zmanjšanja neravnovesja med ponudbo in povpraševanja. Z vstopom v EU moramo sistem mlecnih kvot 
uvesti tudi v Sloveniji. S kvotnim letom 2004/2005, ki se pricne 1. aprila 2004 stopamo v pripravljalno leto, 
celoten sistem mlecnih kvot pa bo uveden v letu 2005/2006. Že v letu 2004/2005 se bo sistem mlecnih kvot v 
izvajal celoti, razen pretvorb kvot, prenosa kvot brez zemlje in placila dajatev za kolicine mleka, ki presegajo 
nacionalno kvoto. 
 
Kakšne naloge cakajo proizvajalce (kmetovalce) v mesecu aprilu in maju. 
 
Nacionalno kvoto, ki jo je Slovenija dosegla s pogajanji z EU bo potrebno razdeliti med proizvajalce mleka 
kot individualno kvoto za oddajo ali za neposredno prodajo. 
 

Za kvoto pa mora vsak proizvajalec zaprositi. 
 

Tako je potrebno, da vsak proizvajalec do 30. aprila 2004 na agencijo (ARSKTRP) na predpisanem 
obrazcu sporoci, katero referencno leto si je izbral za dodelitev kvote. Proizvajalec si bo lahko izbral za 
dodelitev kvote najugodnejše referencno leto v zadnjih treh letih: 2001/2002, 2002/2003 ali 2003/2004. 
Ce bo zaprosil za obe kvoti: za oddajo in neposredno prodajo, si sme za obe izbrati samo eno referencno leto. 
 
Agencija bo proizvajalca o dodeljeni kvoti obvestila do 31. avgusta 2004. 
 
Do 15.maja je potrebno na agencijo poslati tudi porocilo o oddaji oziroma neposredni prodaji za leto 
2003/2004. Kdor za leto 2003/2004 ne bo izkazal oddaje mleka, do kvote ne bo opravicen. 
 
Proizvajalec si mora izbrati odkupovalca. Tudi izbiro odkupovalca je dolžan sporociti izbranemu 
odkupovalcu do 31. maja 2004.  
 

Kvota za neposredno prodajo 
 

Tudi za prodajo mleka in/ali mlecnih proizvodov s kmetijskih gospodarstev za potrošnjo in trgovino je 
potrebno pridobiti individua lno kvoto, ki se imenuje individualna kvota za neposredno prodajo. V to 
kvoto je vkljucena tudi poraba mleka in mlecnih proizvodov na kmetijah s kmeckim turizmom.  
 
         KGZS-Izpostava Žalec 
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 Orlici so tekmovali 
 
Letošnja zima nam je pripravila odlicne pogoje za razlicne zimske športe. Tudi zato smo se clani Športne 
sekcije pri Prostovoljnem gasilskem društvu Ojstriška vas – Tabor odlocili, da v naši vasi oživimo že 
skorajda desetletje pozabljeno tradicijo tekmovanja v smucarskih skokih. Zadnje podobno tekmovanje se je 
odvijalo sredi devetdesetih let na Popkovi velikanki, tokrat pa smo 1. obcinsko tekmovanje v smucarskih 
skokih pripravili na malo manjši, pa zato nic manj spoštovanja vredni Natekovi skakalnici v Ojstriški vasi. 
 
Pred zacetkom tekmovanja, ki je bilo v petek, 5. marca, so skakalci opravili še zadnje treninge oziroma 
poskusne skoke in prvi gledalci so že zaceli prihajati na prizorišce tekmovanja. Ob 18. uri se je zacela prva 
serija, pred tem pa je tekmovanje otvorila prvošolka Anja Loncarek, ki je s slovensko zastavo v rokah 
pogumno prismucala z vrha v iztek doskocišca. Med potekom vseh treh serij je skorajda vsak izmed številnih 
gledalcev in navijacev (našteli smo jih cez sto) trepetal, navijal in krcevito držal pesti za svojega favorita.  
 
Prva tri mesta v posameznih kategorijah so dosegli naslednji tekmovalci in tekmovalke: 
 
I. MLAJŠI DECKI                                                     II. STAREJŠI DECKI 
1. mesto: Grega Jelen                                                 1. mesto: Tomi Bergant  
2. mesto: Žiga Natek                                                  2. mesto: Miha Bergant 
3. mesto: Blaž Kovce                                                 3. mesto: Miha Lesjak 
 
III. MLAJŠE DEKLICE                                            IV. STAREJŠE DEKLICE 
1. mesto: Špela Terglav                                             1. mesto: Monika Cestnik                                         
   
V. MLADINCI                                                          VI. MLAJŠI CLANI                                         
1. mesto: Grega Serdoner                                          1. mesto: Darjan Kramar 
2. mesto: Matej Cestnik                                                
3. mesto: Miran Lazar                                                   
 
VII. STAREJŠI CLANI                                            VIII. VETERANI 
1. mesto: Dominik Drnolšek                                     1. mesto: Polde Topovšek 
2. mesto: Janko Natek                                               2. mesto: Matej Kokovnik 
 
Vsem imenovanim je priznanja in simbolicne nagrade podelil župan, gospod Vilko Jazbinšek. Med tekmo je 
za prijetno vzdušje poskrbel komentator Marko Semprimožnik, za okrepcilo tekmovalcev in gledalcev pa 
Natekovi in njihovi bližnji sosedje in prijatelji, za kar se jim ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo. 
Hladen marcni vecer smo tako preživeli v prijetnem športnem vzdušju in prepricani smo, da se bomo 
naslednjo zimo na podobnem tekmovanju spet srecali. Ce nam bo narava naklonjena… 
 

PGD Ojstriška vas – Tabor 
           Športna sekcija , Viki Urankar 

 

Zimske radosti na snegu 
 
V sicer spomladanskem mesecu marcu, ki nam je letos namesto ozelenelih polj ponudil kupe snega, smo 
clani športnega društva TVD Partizan ustanovili "sneženo sekcijo". 
Clani te novo nastale sekcije smo postavili sneženo skulpturo, ki je ob koncu merila v višino 5 m, obseg pa je 
v najširšem delu znašal kar 10 m. 
Na eni strani je bil predstavljen fant, katerega so moški podarili ženam ob njihovem prazniku 8. marcu. Da 
pa moški-muceniki niso bili užaljeni, so jim na drugi strani ženske postavile prelepo ženicko, ki ni skrivala 
svojih carov. 
Snežena umetnija je nastajala kar tri vecere, ob katerih so se ob prijetnem druženju zbrali tako odrasli kot 
otroci in veselje  na snegu je bilo nepozabno.  
Poleg izdelovanja skulpture, smo se v drugem tednu marca lotili še ureditve smucišca z vlecnico. Na 
bližnjem Šmonovem hribu je bil organiziran smucarski tecaj za najmlajše. Uspešno je prve smucine na snegu 
zarezalo 16 tecajnikov v starosti od 5. - 10. let.  
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TVD Partizan Tabor 
 
 

Ponudba balkonskega cvetja 
 
 

Prvi maj in Šentjurski sejem se zelo hitro približuje. V Turisticnem društvu Tabor smo se odlocili, da vam 
bomo pomagali polepšati domacije in sicer tako, da bomo na Šentjurskem sejmu postavili stojnico, kjer bo 
možno kupiti balkonsko cvetje po ugodnih ceneh. Tocne cene posameznih rož bomo sporocili v aprilskem 
informatorju. 
 
                                                                                                                             Turisticno društvo Tabor 
 
 

Najlepše urejena domacija 
 
 
Že zgoraj smo opisali, da bi radi polepšali domacije v Obcini Tabor tako, da bi turisti, povabljenci in ostali 
obiskovalci Tabora imeli obcutek, da so prišli med ljudi, ki jim ni vseeno kako kraj izgleda in kaj se z njim 
dogaja. Organizirali bomo natecaj  za LEPO UREJENO DOMACIJO. Akcijo bomo zaceli 01.05.2004, 
takrat bomo ustanovili štiri clansko komisijo, ki bo spremljala urejenost domacij. Akcija bo trajala do 
01.10.2004. 
Vabljeni vsi, da sodelujete v tej akciji, da razvijete svoje inovacijske sposobnosti. 
Želimo vam veliko užitkov in zadovoljstva pri urejanju domacij.  
 
                                                                                                                                 Turisticno društvo Tabor 

 
 

Podpis pogodbe o opravljanju lokalne gasilske službe za leto 2004 
 
 
Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe je bila svecano podpisana  27. februarja 2004.   S to 
pogodbo podpisniki urejajo vsebino, obseg, nacin opravljanja, financiranje in druge pogoje za delovanje 
javne gasilske službe. V imenu Gasilske zveze Žalec jo je podpisal njen predsednik, gospod Franci Skok, v 
imenu Obcine Tabor župan, gospod Vilko Jazbinšek, v imenu PGD Ojstriška vas-Tabor predsednik, gospod 
Gregor Basle, v imenu PGD Kapla-Pondor predsednik, gospod Srecko Pustoslemšek in v imenu PGD Loke 
predsednik, gospod Lipe Tekavc. 
Da je podpis pogodbe res pomemben in svecan dokazuje to, da so predstavniki gasilske zveze in gasilskih 
društev prisotni v svecanih gasilskih uniformah.  S tem poudarijo pomen in pripadnost tej humanitarni 
organizaciji,  ki deluje na osnovi prostovoljstva in pomaga soljudem v nesreci. 
 
                      Tatjana Kovce 
 
 

 
Cistilna akcija v aprilu 

 
 

Dne,13.03.2004 je cistilna akcija zaradi snega odpadla, zato bo potekala  3.aprila 2004. Vsa društva 
vabimo, da se nam pridružijo in svojo prisotnost potrdijo na Obcino Tabor,  tel. št. 705 70 80, do 
petka  2.4.2004. 
Javne naprave bodo poskrbele za malico in vrece za odpad. 
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                                                                                                                             Turisticno društvo Tabor                                                                                                                                 
 

 
Vpis novincev v vrtec Tabor za šolsko leto 2004/05 

 
 
Vrtec Tabor vabi k vpisu predšolske otroke za šolsko leto 2004/05 in sicer od 05.04.2004 do 
23.04.2004, vsak dan od 7.00 ure do 15.00 ure ter k dnevom odprtih vrat, ki bodo potekale od 
05.04.2004 do 09.04.2004,  vsak dan od 9.00 do 10.00 ure. 

Vabljeni! 
 
 
Majda Pikl, V.d.rav. 

 
 

 

Planinsko društvo Tabor 

vabi 

v ponedeljek, 12. aprila 2004, na 

 
Tradicionalni velikonocni pohod v Marija reko. 

 
Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in Kisovarjeve domacije, mimo cerkvice sv. Miklavža do 

Doma pod Reško planino. Vracali se bomo po isti poti. 
Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse generacije. 

 
Odhod je ob 9. uri izpred KZ Tabor. 

                                                

 
VABLJENI 

 
  
 
 
 
 
Informator je informativna tiskovina Obcine Tabor. Avtorji clankov so odgovorni za vsebino in slovnicno formo 
clankov. Clankov brez navedenega avtorja ali skupine avtorjev (društva) v bodoce ne bomo objavljali.  


