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Proračun sprejet, želja veliko
 
Tudi letošnji občinski proračun je brez 
posebnih pretresov sprejet. O njem sem dovolj 
napisal v preteklih dveh uvodnikih, zato samo 
nekaj njegovih letošnjih značilnosti, saj smo že 
krepko stopili v novo proračunsko obdobje. 
Rad bi samo še enkrat omenil burno 
investicijsko obdobje 2002-2006, ki nujno 
zahteva javnofinančno umiritev, kot osnovo za 
nove razvojne načrte. Tudi letošnji proračun je 
nastavljen v tej smeri, kar pa ne pomeni, da se 
ne bo nič dogajalo. Največja letošnja naložba v 
občini bo ureditev cestne povezave Pondor-
Tabor, ki pa jo bo izvajala država. Značilnost 
tega projekta je tudi bistveno izboljšanje 
varnosti priključevanja na zelo prometno 
regionalno cesto Šentrupert-Vransko, saj bo na 
novo zgrajeno križišče. V okviru tega projekta, 
čeprav na občinske stroške, se bomo potrudili 
pri funkcionalnejši rešitvi križišča pri občini, s 
katerim bomo zaokrožili celotno obnovo te 
cestne pentlje. Edino, kar bi se lahko pokazalo 
slabega pri tej zgodbi, je urejanje kanalizacije 
v Pondorju, ki ta trenutek še nima dokončne 
projektne rešitve in bo mogoče v bližnji 
prihodnosti prišlo do kakšnega prekopavanja 
te ceste. Takšni dogodki običajno sprožajo 
negodovanje med občani, vendar je zelo težko 
usklajevati finančne zmožnosti države in 
občine v istem trenutku. Za celovito rešitev 
kanalizacije v tem trenutku na področju 
Pondorja bi namreč potrebovali zajetna 
finančna sredstva, ki jih ne moremo zagotoviti, 
če pa bi preložili državna vlaganja v cestno 
infrastrukturo na območju Tabora, bi to lahko 
primerjali s samomorom. V zvezi s to cestno 
povezavo še velja omeniti dokončno ureditev 
šentjurskega klanca, ki pa je pogojena z 
rušitvijo starega objekta in bo rešljiva v 
naslednjih dveh letih. Ostale cestne investicije 

v naši občini ne bodo izrazite, čeprav bodo 
potekala običajna vzdrževalna dela predvsem 
na makadamskih voziščih. Omembe vredno je  
načrtovanje nove cestne povezave spodnji 
Miklavž-Klovn, ki je pomembna predvsem z 
vidika logističnih povezav posameznih 
višinskih kmetij s kmetijskimi površinami v 
dolini. Obravnavalo se bo tudi nekaj 
individualnih pobud za sofinanciranje 
posameznih cestnih odsekov, ki jim bomo 
skušali po najboljših zmožnostih prisluhniti. 
Najraje pa bi prisluhnili pozitivnemu odmevu 
občanov na naš poziv k večji skrbi za okolje. 
Letošnja zima nam namreč ni prikrila množice 
odpadkov v naravi, ki izkazujejo našo 
ekološko neosveščenost. Na upravnem nivoju 
smo namreč v zadnjih dveh letih poleg 
centralnega odlagališča kosovnih odpadkov v 
Čepljah zagotovili dodatno tri ekološke otoke 
(Pondor, Miklavž, Ojstriška vas), kar bi 
moralo zadoščati za odlaganje odpadkov in 
odvečnih predmetov domačih inventur. Ker 
praznik zemlje približno sovpada z našim 
občinskim praznovanjem, pokažimo naš 
pozitivni odnos do narave in okolja ter se v 
pomladanski čistilni akciji poslužimo 
organiziranega in urejenega odlaganja 
odpadkov, za kar nam bo narava krepko 
hvaležna. V lepo očiščenem kraju pa ob 
prazničnih dneh manjka še nekaj – zastave. 
Dovolj časa še imamo, da si priskrbimo vse 
vrste zastav (občinska, državna, zastava EU) in 
s tem izkažemo naš odnos do nacionalnih 
pridobitev. Bodimo ponosni na naše 
slovenstvo, ki še nikoli v svoji bogati 
zgodovini ni imelo toliko priložnosti 
izkazovati svojega ponosa! 

 
Vilko Jazbinšek, župan 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Poziv vsem staršem  
ali skrbnikom otrok 

 
Obveščamo Vas, da je na podlagi Odloka o 
enkratnem denarnem prispevku za novorojence 
in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor, ki ga je 
sprejel župan Občine Tabor 27.3.2006 in je bil 
objavljen v Uradnem listu št. 43 dne 21.6.2006, 
potrebno najkasneje do 15. aprila 2007 (za tekoče 
leto) dostaviti pisno vlogo za dodelitev 
enkratnega denarnega prispevka. 
 
Obrazec lahko upravičenec dvigne v sprejemni 
pisarni Občine Tabor pri gospe Tatjani Kovče v 
času uradnih ur, ter ga izpolnjenega pošlje po pošti 
ali vloži v sprejemni pisarni. 
 
Do denarnega prispevka so upravičeni tisti starši 
oz. skrbniki, katerih novorojenčki so se rodili po 1. 
aprilu preteklega leta (2006) oziroma do 15. aprila 
tekočega leta (2007), ter starši oz. skrbniki 
prvošolčkov, ki bodo vstopili v prvi razred 
septembra 2007. 
 
Pisna vloga mora  vsebovati naslednje podatke oz. 
dokumente: 
- ZA NOVOROJENČKE: ime, priimek, naslov 
(stalnega in začasnega bivališča) za starša ali 
skrbnika in otroka, izpisek iz rojstne matične 
knjige prvorojenca, potrdilo o stalnem prebivališču 
novorojenca in tistega od staršev ali skrbnikov, ki 
upravičeno uveljavlja pravico do denarne pomoči, 
fotokopija dokumenta s številko transakcijskega 
računa starša ali skrbnika upravičenca, odločba 
Centra za socialno delo, s katero skrbnik izkazuje 
skrbništvo; 
- ZA PRVOŠOLČKE: ime, priimek, naslov 
(stalnega in začasnega bivališča) za starša ali 
skrbnika in otroka, potrdilo o vpisu prvošolca v 
POŠ Tabor, fotokopija dokumenta s številko 
transakcijskega računa starša ali skrbnika 
upravičenca, odločba Centra za socialno delo, s 
katero skrbnik izkazuje skrbništvo. 
 
POMEMBNO! Pogoj za dodelitev enkratnega 
denarnega prispevka upravičencu za novorojenca 
je prijavljeno stalno prebivališče v Občini Tabor, 
za prvošolca pa vpis v POŠ Tabor! 
 

Saša Zidanšek Obreza 
 
 

 

Za Občino Tabor praznični mesec 
april razglaša nove nagrajence 

 
Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Tabor 
bodo v torek, 24. aprila 2007, podeljena priznanja 
tistim, katerih rezultate so občani, občinski svet ali 
župan prepoznali kot zgledne za razvoj občine in 
vzpodbudo drugim občanom. 
 

Občinski svet je na svoji 4. redni seji sprejel sklep, 
da se na pobudo: 
- KUD Ivan Cankar Tabor in po predhodnem 
pozitivnem mnenju Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, podeli 
PRIZNANJE ČASTNEGA OBČANO OBČINE 
TABOR POSMRTNO Janku Kobaletu, za 
dolgoletno članstvo Moškega pevskega zbora 
KUD Ivan Cankar Tabor in dramske skupine 
Prosvetnega društva. 

 

- Društvo upokojencev Tabor in po predhodnem 
pozitivnem mnenju Komisije za mandatna 
vprašanja volitve in imenovanja, podeli 
PRIZNANJE OBČINE TABOR Tonetu 
Kozmelju stanujočem Kapla 21a, 3304 Tabor, za 
dolgoletno delo na različnih področjih: režiser, 
predsednik zveze mladine, vodja vezistov, vodja 
poravnalnega sveta, predsednik društva 
upokojencev. 

 

- PDG Loke in po predhodnem pozitivnem mnenju 
Komisije za mandatna vprašanja volitve in 
imenovanja, podeli PRIZNANJE OBČINE 
TABOR Antonu Jelenu, stanujoč Loke 8, 3304 
Tabor,  za dolgoletno prizadevno delo na 
gasilskem področju v PGD Loke . 
 

- Lovska družina Tabor in po predhodnem 
pozitivnem mnenju Komisije za mandatna 
vprašanja volitve in imenovanja, podeli 
PRIZNANJE OBČINE TABOR Milanu Ocepku 
starejšemu, stanujočem Zahomce 20, 3305 
Vransko,  kot aktivnemu članu Lovske družine 
Tabor. 

 

- Skupina krajanov: Martina Terglav, Lea 
Rančigaj, Mitja Zupan, Miha Bergant, Brigita 
Baloh, Andi Baloh, Srečko Ribič, Lilijana Ribič po 
predhodnem pozitivnem mnenju Komisije za 
mandatna vprašanja volitve in imenovanja, podeli 
ZLATO PLAKETO OBČINE TABOR Jerneju 
Greglu, stanujočem Tabor 33, 3304 Tabor, za 
delovanje na različnih področjih in uspešno 
vodenje športnega društva TVD Partizan Tabor.   
 

- Pevsko društvo Tabori in po predhodnem 
pozitivnem mnenju Komisije za mandatna 
vprašanja volitve in imenovanja, podeli 
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SREBRNO PLAKETO OBČINE TABOR Alenki 
Vrenko, stanujoči Rimska cesta 85, 3311 
Šempeter za aktivno članstvo Pevskega društva 
Tabor in vodenje kulturnih društev. 
 

Ob tej priložnosti vabim vse občane, da se v 
torek, 24. aprila 2007, ob 19.30 udeležite 
slavnostne seje v čim večjem številu. 

 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 
 

Regijski posvet:  
Regija znanja - dober dan investicije 

 
V petek, 23. marca 2007 se je v RITSu Celje 
odvijal regijski posvet, na katerem so bili 
predstavljeni ključni izvedbeni projekti na 
področju človeških virov v Savinjski regiji, za 
obdobje 2007-2013: mednarodna univerza, 
fundacija za njeno formiranje in prvi festival 
talentov Savinjske regije. 
 
Dopoldanski del posveta je bil namenjen 
razmišljanju o strateškem razvoju človeških virov: 
dr. Vito Bobek (Ekonomsko poslovna fakulteta 
Maribor), nam je podrobneje predstavil 
pomembnost upravljanja medsebojno povezanih 
oblik kapitala s poudarkom na intelektualnem 
kapitalu ter kako je za konkurenčnost mest 
pomembna oklica oz. funkcionalna ekonomska 
regija. Bistvenega pomena za prihodnost je 
pritegovanje intelektualnega kapitala, saj ima le-ta 
pomemben vpliv na produktivnost in 
konkurenčnost mest, regij in držav. Boris 
Klančnik (direktor družbe RRA Celje, d.o.o.), je 
spregovoril o bistvenem pogoju regionalne 
konkurenčnosti: sposobnost naroda, da razvija, 
mobilizira, pritegne in ohrani človeški kreativni 
kapital in talente. Savinjska regija naj bi postala 
regija ustvarjalnega razreda, delovnih mest z 
visoko dodano vrednostjo in okoljem, prijetnim za 
posameznika doma in v tujini. Mag. Liljana 
Drevenšek (direktorica divizije človeški viri, RRA 
Celje d.o.o.),  se je v svoji predstavitvi osredotočila 
na t.i. Center za razvoj talentov, ki naj bi bil prva 
faza v konceptu Talentpolisa. Glavni namen tega 
je, da se vsem otrokom in mladini, ne glede na 
njihovo ozadje zagotovi dostop do formalnih in 
neformalnih možnosti učenja, ki jih potrebujejo, da 
lahko pretvorijo njihov potencial v visoke dosežke. 
Mag. Sonja Zajc (Zavod RS za šolstvo), nam je 
predstavila vlogo učiteljev in učencev v sodobni 
šoli, kjer so učenci lahko enakovredni partnerji 
samo, če imajo priložnost za oblikovanje lastnih 
vprašanj, izražanje misli in dajanja pomena 
stvarem. Posebno skrb posvečajo razvoju 
nadarjenim učencem, saj se zavedajo, da nadarjeni 
predstavljajo dragocenost vsake družbe. Primer 

dobre prakse na področju inovativnih projektov v 
šolstvu nam je predstavila skupina učencev, članov 
Debatnega kluba OŠ Frana Roša Celje. V 
popoldanskem delu so bili predstavljeni konkretni 
projekti na področju človeških virov kot rezultat 
javno-zasebnega prtnerstva (Gorenje Orodjarna 
d.o.o., Grozd Plasttehnika Slovenija).  
 
Zaključek: Vlaganje v znanje je naložba za 
prihodnost, zato tudi strategija regije temelji na 
izobraževanju in ustvarjalnosti. Tako kot imajo vse 
gospodarsko uspešne regije v Evropi svojo 
univerzo je nujno, da jo ustanovi tudi Savinjska 
regija in tako izpolni pričakovanja regijskega 
gospodarstva. 
 

Saša Zidanšek Obreza 
_____________________________________ 

 
Zbirni center Vransko – Tabor 

 
Pred nami so prazniki, do katerih imamo radi vse 
pospravljeno in očiščeno v hiši in okoli nje, zato bi 
vas radi ponovno spomnili na Zbirni center 
Vransko – Tabor. Z odprtjem zbirnega centra za 
kosovne odpadke v poslovni coni Čeplje je bilo 
ukinjeno klasično zbiranje odpadkov s kontejnerji 
po posameznih vaseh in zaselkih. Center je odprt 
vsako soboto v letu od 8. do 12. ure in je 
opremljen z zabojniki za različne vrste 
odpadkov. Vanj lahko dostavite praktično vse - od 
odsluženih gospodinjskih in drugih aparatov do 
stekla, papirja, plastike, avtomobilskih gum, starih 
akumulatorjev, odpadnih olj in drugo.  
 
Za brezplačno odlaganje kosovnih odpadkov pa ne 
pozabite na dokazilo, da ste plačnik gospodinjskih 
odpadkov! 

Alenka Kreča 
_________________________________________ 

 
Letošnja zima najtoplejša 

 
Letošnja zima na Severni polobli je po podatkih 
ameriške Agencije za vreme in okolje najtoplejša v 
zadnjih stopetindvajsetih letih.  
 
Občina Tabor preko pogodbenih izvajalcev pluži 
cca 85 km javnih cest. Letos so naši izvajalci imeli 
nekoliko manj dela kot lani, ko se je sneg obdržal 
kar štiri mesece.  
 
Ob koncu zime, vsaj po koledarju, izvajalce 
prosimo, da do 15. aprila posredujejo dnevnike 
opravljenih ur in se jim iskreno zahvaljujemo za 
njihovo požrtvovalno delo. 
 

 Alenka Kreča
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_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Gozdna učna pot Tabor 
 

V mesecu marcu smo se odločili 
našo ekološko dejavnost iz učilnic 
razširiti v bližnjo okolico šole. K 
sodelovanju smo povabili gozdarja 
g. Janeza Černeca, ki je že pred leti s 

sodelavcem pripravil načrt gozdne učne poti. Z 
veseljem nas je popeljal po poti, ki naj bi se 
spremenila v našo zeleno učilnico. 
 

 
 
Ogledali smo si najbolj zastopane drevesne vrste in 
jih popisali. Sedaj bomo v knjigah poiskali latinska 
imena in vsa drevesa lično označili z lesenimi 
tablicami. Ker se zavedamo pomembnosti dreves, 
smo se prijavili tudi na projekt 
DREVO=ŽIVLJENJE (več lahko preberete na 
http://www2.arnes.si/~oscefk1s/dz/dz.htm) in 
izbrali najstarejše drevo na poti.  

Zanj bomo skrbeli po najboljših močeh in tudi vas 
vabimo, da se nam pridružite s svojimi predlogi 
(lahko nam pišete kar po elektronski pošti: 
ostabor@siol.net). 
 
Seveda bo potrebno mnogo dela, da bo ta učilnica 
»bogato opremljena«, zato bomo veseli vsake 
pomoči. Vseh, ki nam lahko veliko poveste o 
živalih, ki se tu zadržujejo in vseh, ki radi 
ustvarjate z lesom. Da bo pot prijazna za živali, so 
potrebna ustrezna bivališča, da pa bo prijazna tudi 
ljudem, ki bi se želeli naužiti pozitivne energije v 
gozdu, pa potrebuje nekaj klopi in seveda 
zabojnikov za odpadke. In za konec ravno še nekaj 
o odpadkih. Ekološki otok pred šolo namreč pridno 
polnimo, zato nekaj nasvetov kako pripraviti 
odpadno embalažo. 
 
MED PLOČEVINKE IN PLASTENKE: 
kartonska embalaža za tekočine : iztoči, razstavi, 
zloži, zapri zamašek,  
plastenke: iztoči, odstrani zamašek, stisni, zapri 
zamašek. 
pločevinke: izprazni, stisni od zgoraj navzdol. 
jogurtov lonček : izprazni vsebino in izplakni 
lonček. 
MED PAPIR: 
transportni kartoni: odstrani lepilni trak, zloži 
karton, 
večje kartonske škatle (na primer piškoti, 
makaroni): razstavi, zloži. 
 
MED STEKLO: 
steklenica: iztoči vsebino, odstrani zamašek, ker 
ne sodi med steklo. 
 

Učenci  POŠ Tabor 

 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Tekmovanje: vesela šola 
 
Z učenci POŠ Tabor smo se v letošnjem šolskem 
letu znova spopadli z izzivom tekmovanja iz 
Vesele šole, tokrat prvič kot celotna druga triada 
(od 4. do 6. razreda). 
 
Tekmovanje organizira Mladinska knjiga preko 
revije PIL, vanj pa so vključene šole iz vse 
Slovenije. Da tekmovanje teče čim bolj nemoteno, 
smo šole razdeljene po tekmovalnih enotah. Naša 
šola spada pod tekmovalno enoto 072, skupaj s 

šolami Braslovče, Gomilsko, Griže,  I. OŠ Žalec, 
Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter in njihovimi 
podružnicami (skupaj 17 šol). 
 
Razrednega tekmovanja, ki je potekalo 1. 
februarja, se je udeležilo 13 učencev. Vsi, ki so 
dosegli vsaj 28 točk (od možnih 40), so se uvrstili 
na tekmovanje II. stopnje. Letos je to uspelo 10 
učencem (v celotni tekmovalni enoti pa 78 
učencem od četrtega do devetega razreda).       
Tekmovanje II. stopnje je potekalo 7. marca. Za 
uvrstitev na državno tekmovanje je bilo od 40 
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možnih točk potrebno osvojiti vsaj 32 (in s tem 
osvojitev srebrnega priznanja), kar je uspelo 14 
učencem naše regije.  
Med njimi sta tudi dve učenki naše šole, ki nas 
bosta 17. aprila zastopali na državnem tekmovanju. 
 

• 4. RAZRED - ANJA LONČAREK, 

• 5. RAZRED - NEŽA LESJAK.  
Obema iskrene čestitke in seveda obilico znanja 
aprila. 

                    
     Mateja Todorovski, 

mentorica

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Pomladni »miš–maš« 

 
V četrtek, 22. marca 2007 smo imeli v dvorani 
Doma krajanov Pomladni »miš–maš«. Prišle so vse 
mamice, atiji, bratje in sestrice, ter sploh vsi željni 
zabave smeha in veselja. Nastopili so vsi otroci, ki 
obiskujejo vrtec Tabor, tisti, ki jih morajo mamice 
prinesti in tisti, ki bodo vrtec kmalu zapustili in 
odšli v šolo. Za te otroke je bila prireditev res 
nekaj posebnega, saj je bila za njih v vrtcu zadnja. 
Skozi vso prireditev je bilo čutiti, da nas čaka 
presenečenje in čeprav smo morali nanj čakati vse 
do konca, se je izplačalo. 
 

 Pet staršev naših otrok je namreč prekosilo same 
sebe in nam na veliko presenečenje vseh zaigrali 
igrico Zdravilo za miškovo mamico. S tem pa 
našega Pomladnega »miš–maša« še ni bilo konec  
Poskrbeli smo, da so se razgibali tudi naši gostje in 
skupaj z njimi smo zaplesali ples rašplja. Prijetno 
druženje se je nadaljevalo ob čajanki, zato pa so 
poskrbeli kar starši sami, saj so nam prinesli 
dobrote, ob katerih so se vsem cedile sline.  
Pa lep pozdrav do prihodnjič. 
 

 
                    

Klavdija Konečnik                     

____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Naša zastava 
 

Za nami je kulturni praznik, 8. februar in leto nam 
jih bo ponudilo še kar nekaj.  Brez snežne odeje je  
vse bolj odprto – videno. Ob tem prazniku so bile 
zastave redke in bolj »opazne«,  hiše brez njih 
prazne; kot okenske police sredi poletja brez rož, 
ko se sprašuješ, ali je za tem praznim oknom sploh 
kakšno življenje… Vendar to ne velja samo za 
domači kraj. Tako je tudi drugod, v manjših krajih. 
Da slavimo (8. februar), je bilo bolj videno v naši 
prestolnici. 
 
Pa ne, da bi ne hoteli, le zavedamo se ne, kako je 
pomembno, da znamo pokazati, da cenimo 
korenine naših dedov in babic. Tako kot zvonovi 

napovedo čaščenje praznika, dana zastava oznanja 
praznovanje dosežkov demokracije, vložen trud …  
Slovensko srce je veliko in je čas, da se zavemo 
svojih korenin! 

Likovna sekcija Mavrica                     
Julijana Juhart 

_________________________________________ 
Obvestilo 

 
Obveščamo vse občane, da obstaja možnost 
nakupa občinske, državne in evropske zastave na  
 
občini Tabor v času uradnih ur.  
Informacije: 705 70 80. 
 

Turistično društvo Tabor 
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Občni zbor DU Tabor 
 
V nedeljo, 11. marca 2007 smo imeli člani DU Tabor 
52. občni zbor, ki se ga je udeležilo več kot sedemdeset 
članov, predstavnikov Pokrajinske zveze DU, gospod 
župan in Savinjski rogisti. 
 

Po otvoritvi in pozdravu so Savinjski rogisti zaigrali 
nekaj lepih skladb in tako poskrbeli za prijetno in tudi 
slavnostno vzdušje. Izvoljeno delovno predsedstvo je 
nato vodilo celotno proceduro z vsemi predpisanimi 
točkami. Tako so bila prebrana in tudi sprejeta poročila. 
V razpravi je najprej dobil besedo gospod župan Vilko 
Jazbinšek, ki je gostobesedno opisal velika prizadevanja 
za večji razvoj občine. Predstavnik Pokrajinske zveze 
DU pa je po prisrčnem pozdravu izročil priznanje Zveze 
DU Slovenije naši marljivi blagajničarki za dolgoletno 
in vestno delo. 
 

Plan za leto 2007 je podoben kot prejšnjo leto, saj so 
dejavnosti društva predvsem v organizaciji izletov, 
pohodov in druge oblike druženja. Organizirajo se tudi 
priložnostne dejavnosti, kot je bilo letos oziroma lani 
uspešno zbiranje podpisov za ohranitev javnega, vsem 
dostopnega zdravstva. Pobira se tudi članarina za 
vzajemno pomoč ob smrti člana, ki pa se pošlje v 
Ljubljano, za kar je zaslužna predvsem naša skrbna 
Elica. Ob smrti našega člana se dostojno s praporom 
društva poslovimo. Med letom pa poskrbimo tudi za 
bolj prijetne stvari, saj ob visokih jubilejih obiščemo  
jubilanta, vsi člani, ki so stari nad 80 let pa so deležni 
posebne pozornosti in iskrenih čestitk. 
 

Letos smo v plan zapisali, da se bodo organizirali štirje 
izleti, ki se bodo izvedli v primeru dovolj velikega 
števila prijavljenih. Pohod do Kisovarjeve domačije se 
bo organiziral 29. junija, pohod do Mustanga pa bo 
organiziran po vsej verjetnosti v mesecu avgustu. V 
mesecu novembru se bo v sodelovanju z Občino Tabor 
organiziralo tradicionalno druženje starejših občanov, 
ko so občani stari nad 80 let deležni posebne pozornosti. 
Občina ob tej priložnosti te občane pogosti in obdari. 
Organiziralo se bo tudi balinanje in upamo, da bo letos 
več zanimanja za to obliko rekreacije. 
 
Če bo pa med letom še kakšna priložnost za druženje ali 
druge aktivnosti, bomo to dali v plan in tudi izvedli. 
 

DU Tabor 
Danijela Pajk Zupanc 

_____________________________________________ 
 

Limbarska gora 
 
V prelepem nedeljskem jutru, 18. marca, smo se 
taborski planinci napotili proti Limbarski gori. Naša 
želja je bila, da se udeležimo pohoda »po nagelj«, ki ga 
tradicionalno organizira občina Lukovica v počastitev 
osmega marca in materinskega dne. 
 
Prijetno razpoloženi smo iz Blagovice krenili proti 
cerkvici na Golčaju, po kratkem počitku pa smo 
nadaljevali pot proti Limbarski gori, našemu cilju. Na 
vrhu je vsaka ženska dobila rdeč nagelj in aperitiv. Na 
prireditvenem prostoru se je ta dan zbralo več kot deset 
tisoč pohodnikov, razdelili pa so šest tisoč nageljnov. Po 

nekajurnem druženju, klepetu in srečevanju znanih 
obrazov smo zakorakali proti dolini. 

 
Polnih baterij, zadovoljni in polni lepih vtisov smo lažje 
začeli nov delovni teden. 
 

Planinsko društvo Tabor 
_________________________________________ 

 

Mladi talenti 
 

KUD »ZAKA' PA NE« organizira v okviru 
krajevnega praznika Občine Tabor in 15. 
ŠENTJURSKEGA SEJMA, nastop MLADIH 
TALENTOV, ki bo v nedeljo, 22. aprila 2007, 
(predvidoma ob 11. uri) v prireditvenem šotoru. 
Vse, ki bi radi nastopali  in pokazali svoj talent še 
ostalim, vabimo, da svoje prijave oddajo v pisni 
obliki na naslov: KUD »ZAKA' PA NE«, Miklavž 
12, 3304 Tabor ali po elektronski pošti na naslov: 
info@zakapane.com 
 

Prijava naj vsebuje kratek življenjepis, kratek opis 
nastopa, (število nastopajočih, inštrumenti, cd, 
kaseta itd…). Vse dodatne informacije dobite tudi 
na tel.št. 041/576-193 (Blaž). Za vse nastopajoče 
smo pripravili lepe praktične nagrade. Nastop ni 
tekmovalnega značaja, zato se prijavite v čim 
večjem številu. 

KUD »Zaka' pa ne« 
_________________________________________ 

Čistilna akcija 
 
Turistično društvo Tabor v sodelovanju z vsemi društvi 
organizira čistilno akcijo, v soboto, 14. aprila 2007, 
pod pokroviteljstvom Javnih naprav Celje, ki bodo 
poskrbeli za kontejner, vrečke, rokavice ter malico. 
 

Zaradi organiziranja malice, ki bo v Domu krajanov, vas 
prosimo, da nam vsaj do torka, 10. aprila, na tel. št. 705 
70 80 sporočite približno število udeležencev. 
Predstavniki društev naj na Občini Tabor do petka, 13. 
aprila, dvignejo plastične vreče in rokavice. 
Po končani čistilni akciji bodo divja odlagališča 
nadzorovana s strani inšpekcijske službe in kršitve bodo 
strogo kaznovane. 

 
Turistično društvo Tabor
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Dober namen – veliko zadovoljstvo 
 

V nedeljo, 11. marca 2007, je v bil v dvorani 
Doma krajanov Tabor velik dogodek. Člani 
Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor, 
Gledališke družine Teloh so izkupiček tokratne 
predstave »ODKRITOSRČNA LAŽNIVKA« 
poklonili Mešanemu pevskemu zboru Pevskega 
društva Tabor, ki meseca junija odhaja na 
mednarodno tekmovanje pevskih zborov v 
Olomouc na Češkem. 
 
Ideja se je porodila med igralci Gledališke skupine 
»Teloh« pred dobrim mesecem dni. Pevke in pevci 
pa smo bili nad njo presenečeni, toliko bolj, ker so 
takšni primeri meddruštvene solidarnosti redki. 
»Telohovci« so s svojo zamislijo želeli zboru 
izraziti spoštovanje kakovosti, delu in vztrajnosti, 
ki jo dosega taborski mešani pevski zbor pod 
vodstvom uglednega zborovodje Milana 
Kasesnika. 
 
Dvorana Doma krajanov Tabor je bila ponovno 
polna, za kar smo se še posebej potrudili pevke in 
pevci, ki smo pomagali tudi pri ureditvi. Uvodoma 
se je občinstvu in igralcem zahvalil član zbora 
Slavi Gržina ter nas presenetil še z eno veselo 
novico - mešani pevski zbor je podpisal enoletno 
pogodbo o sponzorstvu z našima domačima 
podjetnikoma Julijano in Stanetom Žilnikom oz. 
njunim podjetjem Fisher International, d.o.o.. 
Vsem smo v zahvalo zapeli dve pesmi.  

 

Po predstavi sta zborovodja in predsednik zbora 
simbolično prevzela ček v višini 935,00 EUR oz. 
224.063,30 SIT. Obe skupini sta bili resnično 
zadovoljni in veseli, da je zamisel o finančnem 
prispevku v takšni obliki, skupaj s ponovno 
navdušenimi obiskovalci, izjemno lepo uspela. »In 
da bi jih na tekmovanju spremljal tudi občutek 
resnične moralne podpore igralcev iz Teloha«, so 
dodali ob koncu.  
 

Pevci in igralci so si v prijetnem vzdušju kasneje 
tudi nazdravili in ugotovili, da je iskrenost in dobra 
volja najlepša pot k uspehu in zadovoljstvu. 
 

Pevke in pevci  
Mešanega pevskega zbora Tabor 

 

 

OSNOVNA ŠOLA VRANSKO – TABOR 
OE VRTEC TABOR 

 
VPISUJE OTROKE ZA ŠOLSKO LETO 2007/2008 

V VRTEC TABOR 
 

od 16. 4. 2007 do 20. 4. 2007 
VSAK DAN od 6. do 16.ure 

 
VABIMO VAS TUDI NA DNEVE ODPRTIH 

VRAT, KI BODO POTEKALI 
od 16. 4. 2007 do 18. 4. 2007 

od 10. do 11.ure V VRTCU TABOR. 
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PLANINSKO DRUŠTVO TABOR 

vabi 

v ponedeljek, 9. aprila 2007, na 

TRADICIONALNI VELIKONOČNI POHOD V MARIJA REKO. 
 

Pot bo iz Tabora tekla mimo Štajnarjeve in Kisovarjeve domačije,  
mimo cerkvice sv. Miklavža do Doma pod Reško planino.  

Vračali se bomo po isti poti. 
Pot ni zahtevna in je zato primerna za vse generacije. 

 

Odhod je ob 9. uri izpred KZ Tabor.   
Vabljeni! 

 
 

LOVSKA DRUŽINA TABOR 
 

prireja 
 

1. JURIJEVO TEKMO V STRELJANJU NA GLINASTE GOLOBE. 
 

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 21. aprila 2007, s pričetkom ob 9. uri na lovski koči LD Tabor.  
 
Streljanje bo potekalo v dveh delih, ekipno in nagradno. Pri ekipnem delu se strelja na 20 glinastih 
golobov, tekmujejo 3+1 strelci iste lovske družine, trije najboljši rezultati se seštejejo v končni 
rezultat. Dosežek pri ekipnem delu, se ne šteje v nagradni del tekmovanja. Pri nagradnem delu se 
strelja na 20 glinastih golobov, število prijav je neomejeno.  

 

PRIJAVE DO 15. URE 
Nagrade:  
- prve tri ekipe prejmejo pokal v trajno last, 
- v nagradnem delu pa prvih 15 tekmovalcev prejme bogate praktične nagrade.  

 
Prijavnina znaša 8 € za strelca.  
Trening bo v petek 20.04.2007 od 15.00 do 18.00 ure.  
Dostop do koče bo označen z znaki PULL. 
Dodatne informacije na tel.št. 031/344-069, Grega.  

                                    Vabljeni! 
 

 
Vabilo 

 
Zakaj  bi  v  nedeljo, 22. aprila ostali  doma 

in  zamudili  Šentjurski  sejem  zaradi  kuhanja  kosila? 
 

PGD  Loke  vas  vabi   
na  golaž,  vampe,  slastne  čevapčiče  in  kotlete  z  žara.   

 

Zraven  tekne  še  kozarček  rujnega  ali  vrček  piva,  
  dobra  glasba  ansambla  Zaka' pa ne z gosti in bogat srečelov. 

 
Vse  to  bo  na  voljo  na  Šentjurskem  sejmu  pod  šotorom,  zato  vljudno  vabljeni! 

 
Gasilci  iz  Lok 
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PRAZNOVANJE PRAZNIKA OBČINE TABOR 
 

TOREK, 17. APRIL 
 

10:00  Slikarska razstava Likovne sekcije Mavrica s prijateljsko likovno sekcijo KD Polzela. 
Ogled razstave bo v času uradnih ur na Občini Tabor in uro pred in uro po vsaki prireditvi. 

Sejna soba Občine Tabor 
Likovna sekcija Mavrica (051 357 214) 

 
* 

SREDA, 18. APRIL 
 

20:00  Predavanje: Moja hrana moje zdravilo 
Predava: dr. med. Vesna Markotič 
Društveni prostor 2, Dom krajanov 

Društvo za planetarno sintezo v Sloveniji (041 463 422) 
 

* 
PETEK, 20. APRIL 

  
20:00  Predavanje: Novosti za saditve balkonskega cvetja 

Predava: Alen Kovačič, 051 234 575 
Društveni prostor 2, Dom krajanov 

 
16:00  Turnir v malem nogometu- otroci 

17:00  Turnir v balinanju 
17:00  Turnir v odbojki- ženske 

Športno društvo TVD Partizan Tabor (031 764 505) 
 

* 
SOBOTA, 21. APRIL 

 
90:00  Jurijeva strelska tekma 

Lovska koča Tabor 
Lovska družina Tabor (03 5727 043) 

 
9:00  Uradni trening starodobnih motociklov 

 
13:00-15:00  Dirka za državno prvenstvo starodobnih motociklov Tabor 2007 

Regionalna cesta Tabor - Ojstriška vas (Pihlbirt-Plavšak) 
Organizator Klub ljubiteljev starih vozil Hrast Tržišče (041 628 534) 

 
15:00  Turnir v malem nogometu – med vasmi 

Športno društvo TVD Partizan Tabor 
(031 764 505) 

 
19:30  Komedija »Podnajemnik« v režiji Bože Hrvatič in Aleksa Corbata. Gledališka skupina  kulturnega 

društva Slovenec iz Boršta 
Mešani pevski zbor Boršt- Zabrežec 

Dom krajanov 
Pevsko društvo Tabor (040 242 837) 

 
* 

15. ŠENTJURSKI SEJEM 
NEDELJA, 22. APRIL 

 
8:00  Pričetek delovanja sejemskih stojnic 

 
10:00  Sveta maša v cerkvi Sv. Jurija 
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11:00  Parada: pihalni orkester, konjeniki, hmeljski starešine, oldtimerji 
Turistično društvo Tabor  (040 485 994) 

 
11:15  »Mladi talenti«, predstavitev mladih talentov z voditeljema Gašperjem in Marjetko 

Prireditveni prostor pod šotorom 
Kulturno umetniško društvo Zaka' pa ne 

(041 576 193) 
 

14:00  »S Pepijem po sejmu«, revija ansamblov  
z voditeljem Darkom Žvižejem in Štamperlovim  Pepijem 

 
16:30  Nastop glasbenih skupin in otvoritev plesišča z voditeljico Klavdijo Winder 

(A je to, Frajerji, Krajcarji, ansambel Stil5, skupina KATRCA,  
muska ZAKA' PA NE, skupina SKUTER) 

Prireditveni prostor pod šotorom 
Zaka pa ne (041 576 193) 

 
Spremljevalne ponudbe: 

- gostinska ponudba in bogat srečelov: PGD Loke:Zakaj bi zamujali sejem zaradi kuhanja kosila doma? 
PGD Loke vabi na dopoldanski golaž , vampe, slastne čevapčiče in kotlete z žara; 

- slikarska razstava Likovne sekcije Mavrica in likovno sekcijo KD Polzela v sejni sobi Občine Tabor  (9. do 
17. ure); 

- prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet v telovadnici Doma krajanov. 
 

* 
PONEDELJEK, 23. APRIL 

 
19:00  Predavanje in ogled filma Naučimo se ustvarjalno razmišljati 

  z ogledom motivacijskega filma za osebno rast. 
Društveni prostor 2, Dom krajanov 

Društvo sončni center (040 867 939) 
 

* 
TOREK, 24. APRIL 

 
19:30  Slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj   ter kulturni  program 

Dom krajanov 
Občina Tabor 03 705 70 80 

 

 
 

OB VELIKONOČNIH PRAZNIKIH 
VAM ŽELIMO VELIKO ZDRAVJA, SREČE IN RADOSTI 

TER POLNE MIZE DOBROT.  
 

Župan, Občinski svet in  
 Občinska uprava Občine Tabor       

 

 Prazniki so prav zato tako svečani in lepi, ker so v dolgem nizu dni na redko, a preudarno posejani    
kot žlahtni kamni na ogrlici. (W. Shakespeare) 

 
  
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.


