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POZDRAV UREDNICE IZPOD KRVAVICE 

 
Upam, da ste se odpočili od velikonočnih 
praznikov in ne preveč utrudili svojih želodčkov. 
Sicer pa smo z eno nogo že v pomladnem času, ko 
bodo od aktivnosti, ki so pred nami, odvečne 
kalorije  izpuhtele kar same od sebe. 
 

Kako pa ste kaj zadovoljni z našo novo 
preobleko? Občinarji smo malo staknili glave 
»vkup«, da se je od silnih idej kar gora tresla! In 
rodilo se je novo ime našega in vašega glasila.  
 

Se strinjate, da je ime »Informator« zvenelo kar 
malce preveč… no, kako bi človek rekel? Kot 
glasilo kakšne ruske Dume? Pa saj nimamo nič 
proti Rusom in Dumi… samo… iskali smo nekaj 
bolj domačega, povezanega z našim krajem in 

ljudmi. Poleg tega pa se ob vseh naravnih lepotah, 
ki obdajajo naš presvetli Šentjur, vse premalokrat 
zavedamo, da so še vedno tam (naravne lepote 
namreč) in čakajo na nas. Da jih vedno znova 
osvojimo in da ob tem naredimo nekaj za svoje 
telo in duha.  
 

Kakorkoli, upam, da boste še naprej z zanimanjem 
prebirali vsebine, ki vam jih vsak mesec na novo 
pripravljamo tik pred zdajci in oblikujemo pozno 
v noč, da jih zjutraj v kolikor toliko sprejemljivi 
obliki še tople dobite s pošto in morda preberete 
ob prvi jutranji kavici. 
 

Zdaj pa vsi: brž na Krvavico ali pa preberite 
kakšno dobro novico! 

Tatjana Kovče 

 

Tortica – namenjena proračunu in svečkam 
 

Ponovno bomo razrezali proračunsko torto in 
pokomentiral bom bistvene proračunske postavke 
za leto 2008. Za poznavalce proračunskih 
odstotkov delitev posameznih kosov torte deluje 
morda nekoliko nestimulativno in neusmerjeno v 
razvoj (gospodarstvo, šolstvo), vendar temu ni 
tako, saj je zaradi relativno velikih deležev 
vlaganj v infrastrukturo (prostor, ceste) 
pričakovati t.i. posredne razvojne učinke, ki se 
bodo izkazovali v razvojni zanimivosti našega 
teritorija. Razvojni gospodarski potencial občine 
se namreč meri v razpoložljivosti zemljišč za 
poslovne namene in dobrih prometnih povezavah.  

 
Čeprav je kos torte, ki je namenjen neposredno 
gospodarstvu (npr. turizem) zelo tanek, je iz 
velikih vloženih deležev v prostor (prostorski 
plani, poslovna cona) ter v cestno infrastrukturo 
pričakovati največje učinke v gospodarstvu (nova 
podjetja, povečana poselitev). Razrez torte pa nam 
nazorno prikaže zelo uspešno preteklo vlaganje v 
šolstvo in otroško varstvo, saj je delež proračuna v 
šolstvo in otroško varstvo v preteklih letih znašal 
54% (2005), slabih 64% (2006) ter dobrih 38% 
(2007). V tekočem letu 2008 znaša ta delež le še 
17%, kar izkazuje, da je investicija v novo šolo in 
vrtec bila uspešna in ne predstavlja več bistvene 
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obremenitve občinskih financ. Letošnja štafeta 
največjega deleža je prevzelo vlaganje v cestno 
infrastrukturo, kar morda ni najpravičnejše, saj 
nas tare še mnogo drugih potreb, vendar bo učinek 
tu največji, saj smo uspeli pridobiti cca 200.000 € 
nepovratnih sredstev, ki jih za druge naložbe 
zaradi nujnega regionalnega statusa ne bi mogli 
dobiti. Povsem se zavedamo problematike 
vodovoda, vendar je za sanacijo vodovodnega 
omrežja (zamenjava cevi) in posledično 
zmanjšanje vodnih izgub, potrebno toliko 
sredstev, da moramo temu problemu posvetiti 
naslednje najmanj petletno obdobje (potrebno 
najmanj 2 mio €). V tem obdobju bo predvsem 
tehtanje dveh velikih potreb: zagotavljanje vodnih 
virov na eni in čiščenje odpadnih voda 
(kanalizacija) na drugi strani. Izgradnja 
kanalizacijskega sistema v Ojstriški vasi bo 
nekoliko zastal, saj bo sodno pridobivanje nujne 
služnosti (velja za vse tiste, ki niso podpisali 
služnosti) zadevo nekoliko upočasnilo, vendar 
bomo aktivno delovali na projektivi in graditvi 
manjših čistilnih naprav v vseh novih naseljih 
(Plankov log, Tabor jug, Pondor jug). Sanacija 
vodovoda in izgradnja kanalizacije bi po oceni 
zahtevala cca 5 mio €, kar je iluzorno, da bomo 
zmogli samo z občinskimi sredstvi, saj bi za to 
potrebovali 20 do 30 let. Ker bo po letu 2015 to 
tudi državni problem (obveznosti do EU), 
pričakujemo v naslednjih letih vendarle izdatno 
državno pomoč. Planirana sredstva za vodovod so 
letos namenjena predvsem raziskavi vodnega vira 
za hriboviti del občine (Miklavž), kjer je še kar 
nekaj domačij brez pitne vode (kmetija Kisovar) 
in je deževnica edina vodna tekočina. Ne morem, 
da ne omenim, da bi marsikateri kritik obstoječe 
vodne preskrbe moral pogledati kako deluje 

gospodarstvo kmetije s polnim hlevom živine 
izključno na osnovi deževnice. 
 

Če ostanem pri naših torticah je pri kosu, ki 
zajema prostorsko problematiko in stanovanjsko 
izgradnjo potrebno omeniti 5 novih stanovanj, ki 
bodo vseljiva že to pomlad. V tej številki še sploh 
niso zajeta stanovanja (mansardna), ki so zgrajena 
nad trgovino Brglez. Večina novih stanovanj je 
zgrajenih za prodajo, dve stanovanji ( velikost cca 
55 m²) pa bo občina zgradila kot neprofitni za 
najem. V tem kosu torte se skriva tudi ureditev 
večstanovanjske zgradbe sredi Ojstriške vasi, ki je 
(še) bila prava sramota za našo občino. 
 

Proračun je torej pod streho, za njegovo 
realizacijo pa bo potrebno še kar nekaj potrpljenja 
in razumevanja. Predvsem pri gradnji cest nas 
izkušnje učijo, da nastopijo velike težave s 
služnostmi in celo odškodninskimi zahtevami. Ker 
občina gradi za ljudi in ne zaradi inštitucije, lahko 
mirno napovem, da bomo v takih primerih 
enostavno odstopili od načrtovanih projektov in 
realizirali tiste, ki si jih bodo ljudje želeli in tudi 
sami poskrbeli za »prepričevanje« drugače 
mislečih. 
 

Izkoristimo pa torto tudi za deseto svečko, ki jo 
bomo prižgali naslednji mesec ob praznovanju 
našega občinskega praznika. Čeprav bo naše 
občinsko glasilo v aprilu izšlo še pred 
praznovanjem, vas že zdaj vabim k obiskovanju 
posameznih prireditev in še posebej na slavnostno 
sejo Občinskega sveta, ko bomo počastili letošnje 
dobitnike občinskih priznanj. 
 

Vilko Jazbinšek, župan 

STRUKTURA PRORAČUNA 2008

Prostor,stanovanja,vodovod

10,68%

Občinska uprava

18,32%

Varnost in javni red

3,06%

Kmetijstvo,gozdarstvo

3,30%

Prometna infrastruktura

35,16%
Gospodarstvo

0,48%

Varovanje okolja

4,19%

Zdravstvo,sociala

3,18%

Kultura,šport

2,37%

Izobraževanje,otr.varstvo

16,08%

Intervencije za nar. nesr., rezerve

3,17%
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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 2008 (za tekoče leto) dostaviti pisno vlogo 
za dodelitev enkratnega denarnega prispevka. 
 

Obrazec lahko upravičenec dvigne v sprejemni 
pisarni Občine Tabor pri gospej 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 (2007) oziroma do 15. 
aprila tekočega leta (2008), ter starši oz. skrbniki 
prvošolčkov, ki bodo vstopili v prvi razred 
septembra 2008. 
 

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 novorojenca, 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 

 

 
 
 

Z 11. redne seje občinskega sveta 
 

Občinski svet se je v ponedeljek, 17. marca 2008, 
ob 18. uri sestal na eni svojih najpomembnejših 
sej v letošnjem letu. Po sprejemu dnevnega reda 
in potrditvi zapisnikov prejšnjih sej, sta svetnici in 
svetniki  sprejeli predlog do stališč in pripomb na 
javno razgrnjen osnutek Sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin… ali bolj razumljivo - 
opredelili so se, da se z upoštevanjem nekaterih 
pripomb nadaljuje postopek za sprejem OPPN za 
dom starejših in oskrbovanih stanovanj in 
poslovno cono. Oba projekta sta zelo pomembna 
za naš nadaljnji razvoj, žal pa tudi posegata v naše 
dosedanje okolje, zato je potrebna čim večja 
soglasnost.  
 

V nadaljevanju so sprejeli Odlok o proračunu 
Občine Tabor za leto 2008, ki znaša cca 1,40 mio 
EUR. Proračun, poleg Statuta in Poslovnika OS, 
gotovo najpomembnejši akt občine, se je dolgo 
usklajeval na odborih, sprejem je bil le formalen 
zaključek vseh prizadevanj, želja in seveda realnih 
možnosti naše občine.  
 

O Odloku o povečanju plačila za nadomestilo za 
uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč se je OS 
odločil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Sprejet je bil tudi sklep, ki bo razveselil starše, ki 
imajo otroke v vrtcu. Sklep predvideva, da se v 
primeru 30 ali več dnevne odsotnosti otroka iz 
vrtca zaradi bolezenskih vzrokov, prizna 50% 
znižanje plačila.  Razliko krije občinski proračun. 
Občinski svet je potrdil koncesijsko pogodbo za 
izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu, ki ju za občini Vransko in Tabor 
izvaja Zavod sv. Rafaela Vransko. Svet je 
pooblastil župana, da podpiše koncesijsko 
pogodbo. 
 

V nadaljevanju so se svetniki največ časa zadržali 
pri sprejemanju sklepa o podelitvi priznanj Občine 
Tabor za leto 2008. Tudi ta sklep je bil sprejet. 
Dobitniki bodo priznanja prejeli 25. aprila na 
slavnostni seji OS ob občinskem prazniku. 
 

OS se je seznanil tudi z letošnjim terminom rednih 
sej, s problematiko pridobivanja služnosti za 
izgradnjo kanalizacije v Ojstriški vasi in sejo 
zaključil ob pozni 22. uri s kozarčkom vinca, kar 
je že nekakšen tradicionalen običaj ob uspešnem 
sprejetju proračuna. 
 

Vid Poznič 
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Vabilo na čistilno akcijo 2008 
 

Ponovno vabimo vsa društva in občane Občine 
Tabor, da se v čim večjem številu udeležijo 
letošnje čistilne akcije, ki bo v soboto, 29. marca 
2008, od 8. do 12. ure.  
 

Zaključek čistilne akcije bo v Gasilskem domu 
PGD Ojstriška vas - Tabor ob 12. uri, kjer bo 
vsakega udeleženca čakal golaž in pijača.  
 

Letošnja akcija je še posebej potrebna zaradi 
onesnaženja po lanskih jesenskih poplavah, prav 
ob vseh potokih v občini. 
 

Udeleženci akcije naj se organizirajo tako, da bo 
vsako ekipo spremljal traktor s prikolico. Zbrani 
odpadki se bodo odlagali v kontejner, ki bo 
parkiran na parkirišču ob Domu krajanov.  
 

Tako kot že vrsto let doslej, pričakujemo dober 
odziv in resen pristop. 
 

Predlagamo, da se čisti naslednje lokacije: 
 

1. PGD Ojstriška vas-Tabor: obrežje Konjščice 
v vasi do Klovna, 

2. PGD Kapla-Pondor: obrežje Bolske, 
3. PGD Loke: Konjščica do Ropreta, 
4. Osnovna šola Tabor: gozdna učna pot in  

odpadki ob cestah okoli šole (cca 2 km), 
5. ostala društva in občani: pomoč gasilcem in 

čiščenje ostalih divjih odlagališč.  
 

Občani se lahko povežete z najbližjim 
sodelujočim društvom in prispevajte svoj delež k 
ohranitvi čiste narave!  
 

Ponovno vas obveščamo, da so na občini Tabor na 
voljo plastične vreče in rokavice. Vreče lahko na 
dan akcije oddate v kontejner, ki bo v ta namen 
postavljen pri Domu krajanov. 

Tatjana Kovče 
________________________________________ 
 

Čistilna akcija na Zajčevi koči 
 

Planinsko društvo Tabor nam sporoča, da se 
zaradi velike količine snega na koči prestavi 
načrtovana čistilna akcija na soboto, 12. aprila 
2008. 
 

Hvala za razumevanje! 
Vid Poznič 

________________________________________ 
 

Poslovna cona in dom starejših 
 
Občina Tabor je v postopku priprave 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
prostorskega plana Občine Tabor za projekta 
poslovno cono in dom starejših z 

oskrbovanimi stanovanji omogočila občanom 
oziroma javnosti seznanitev v okviru javne 
razgrnitve, ki je trajala od 5. februarja do 5. 
marca 2008 in v tem času zagotovila tudi 
javno obravnavo. 
 

Na dopolnjen osnutek smo prejeli 8 pripomb, 
do katerih so bila zavzeta stališča Občine 
Tabor, ki si jih lahko ogledate na spletni strani 
www.obcina-tabor.si oziroma na oglasni 
deski Občine Tabor. 
 

Alenka Kreča 
_____________________________________ 
 

Kmetijskim gospodarstvom s 
poškodovanimi ali uničenimi 

kmetijskimi zemljišči po poplavah 
leta 2007 

Od MKGP smo prejeli navodilo za ponovno 
vzpostavitev evidence poškodovanih kmetijskih 
zemljišč v lanskoletnih poplavah. Navodilo v 
celoti objavljamo spodaj in prosimo, da nosilci 
kmetijskih gospodarstev, ki imate kmetijske 
površine  uničene ali poškodovane do te mere, 
da na njih (še) ni mogoče izvajati kmetijske 
dejavnosti in zaradi tega uveljavljati zahtevkov za 
neposredna plačila ter KOP program, škodo 
ponovno prijavite Občinski komisiji za oceno 
škode.   
 

Ponovna prijava škode bo potekala v prostorih 
Občine Tabor v času uradnih ur od 1. do 
najkasneje 11. aprila 2008. Zakaj ponovna 
prijava? Škoda se je večinoma popisala že lansko 
leto takoj po poplavah, očitno pa so na ministrstvu 
ocenili, da ne razpolagajo z dovolj dobro evidenco 
in oceno omenjene škode. Pozorno in podrobno si  
preberite navodilo ministrstva. 
 

Za prijavo škode je najbolje, da komisiji dostavite 
lanskoletno vlogo za subvencijo, kjer so vpisani 
vsi podatki (nosilec kmetijskega gospodarstva, 
davčna številka, KMG-MID, GERK, vrsta 
dejanske rabe, površina), stopnjo poškodovanosti 
zemljišča pa bo ocenila komisija. 
 

Bodite pozorni: gre za prijavo poškodovanih in 
uničenih zemljišč, ne pridelkov na njih! 

Vid Poznič 
________________________________________ 
 

Navodilo za prijavo kmetijskih zemljišč, ki 
so poškodovana zaradi neurja s poplavami 
v letu 2007 za potrebe subvencij v letu 2008 
 
Navodilo je namenjeno nosilcem kmetijskih 
gospodarstev in članom občinske komisije, ki 
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bodo preverjali poškodovanost kmetijskih 
zemljišč. 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
in Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja 
sta s 5. marcem 2008 pričela izvajati vnos zbirnih 
vlog za subvencije za leto 2008. Vnos zbirnih 
vlog bo zaključen 15. maja 2008 Ugotavljamo, da 
je kar nekaj primerov kmetijskih gospodarstev, ki 
imajo zaradi neurja s poplavami v letu 2007 
določene kmetijske površine uničene ali pa 
poškodovane do te mere, da na njih (še) ni 
mogoče opravljati kmetijske dejavnosti. S tem 
tudi ne izpolnjujejo predpisanih  pogojev za 
uveljavljanje zahtevkov za neposredna plačila ter 
kmetijsko okoljska plačila.  
 

Ker je očitno, da gre za višjo silo, menimo, da je 
potrebno vzpostaviti evidenco teh kmetijskih 
zemljišč in s tem omogočiti kmetijskim 
gospodarstvom uveljavljanje ukrepov. Analiza 
stanja evidenc o škodi, ki je bila povzročena z 
ujmami v letu 2007 kaže, da podatkov o uničenih 
oz. poškodovanih kmetijskih zemljiščih ni, če pa 
so, so praviloma nepreverjeni s strani občinskih 
komisij za oceno škode.  
 

Na tej podlagi ocenjujemo, da je  rešitev, da 
vzpostavimo evidenco poškodovanih 
kmetijskih zemljišč naslednja: 
 

1.Stranka (nosilec kmetijskega gospodarstva), ki 
želi uveljavljati neposredna plačila za 
poškodovana kmetijska zemljišča, da na 
priloženem obrazcu PKZ_07 na občinsko 

komisijo za oceno škode vlogo za preveritev in 
potrditev poškodovanosti določenega kmetijskega 
zemljišča (GERK-a). Občinska komisija na 
podlagi ogleda na terenu na obrazcu PKZ_07 
navede delež poškodovane površine posameznega 
GERK-a ter s podpisi in žigom potrdi podatke na 
obrazcu PKZ_07.  
 

2. Ta potrjen obrazec bo nosilec kmetijskega 
gospodarstva priložil k zbirni vlogi za neposredna 
plačila za leto 2008 za namen uveljavljanja višje 
sile na zemljiščih poškodovanih zaradi neurja s 
poplavami. Kopijo potrjenega obrazca mora 
nosilec kmetijskega gospodarstva hraniti doma in 
jo v primeru kontrole ukrepov predloži 
kontrolorju. 
 

Branko Ravnik,  
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
________________________________________ 

 

Obvestilo 
 

Obveščamo vas, da bomo predvidoma v mesecu 
aprilu pričeli z rekonstrukcijo lokalne ceste 
Čeplje-Pondor. Popolna zapora ceste bo trajala od 
2. aprila 2008 do 15. junija 2008 med 7. in 17. 
uro. Zapora ceste bo označena, obvoza ne bo.  
 

V času izvajanja del bo omogočen dostop 
stanovalcem in intervencijskim vozilom. 
 

Alenka Kreča 

____________________________________________________________________ 
 

Statistični podatki  vrtec po številu vpisanih otrok 
 

V prejšnji številki sem v preglednici prikazala 
podatke, ki se nanašajo na sofinanciranje cene 
programa vrtca s strani Občine Tabor  za otroke, ki 
imajo stalno prebivališče v naši občini. Otroci iz 
drugih občin, ki obiskujejo vrtec Tabor, v 
statistični raziskavi niso bili zajeti. 

Tokrat pa je pred vami pregled podatkov, ki 
zajemajo število otrok, vpisanih v vrtec Tabor, ne 
glede na občino stalnega prebivališča, za obdobje 
zadnjih štirih let: 

 
ŠOLSKO LETO 

 
        STAROSTNA SKUPINA 

2004/2005 
 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 
na dan 
21.03.08 

1-2 - - 7 - 
1-3 - - - 12 
1-4 - 18 - - 
2-4 15 - 15 - 
3-5 - - - 18 
4-6 20 22 21 21 

SKUPAJ 35 40 43 51 
 
Opomba:   -  skupina v šolskem letu ni bila formirana 
Vir podatkov: Vrtec Tabor, 2008 
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ŠOLSKO LETO 

 
ŠTEVILO 
OTROK 

% 
RASTI 

(VERIŽNO) 

BAZNI 
INDEKS 
RASTI 

2004/2005=100 
2004/2005 35 - 100 
2005/2006 40 14 114 
2006/2007 43   8 123 
2007/2008 51 19 146 

 
Iz podatkov je razvidno, da je bilo v šolskem letu 2004/2005 v vrtec Tabor, ki je imel sicer v preteklosti 
sedež v stari šoli Loke, skupaj vpisanih 35 otrok, v šolskem letu 2007/2008 pa skupaj 51 otrok (stanje na dan 
21.03.2008), kar pomeni 45,71 % porast vpisa v zadnjih štirih letih. 
 

Glede na planirano poselitev občine in trend rasti števila otrok, vpisanih v vrtec Tabor, je v šolskem letu 
2010/2011 realno pričakovati ustanovitev lastne devetletne osnovne šole Tabor. 

Saša Zidanšek Obreza 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Priznanja Občine Tabor 2008 
 

Občinski svet Občine Tabor je na 11. redni seji z dne 17. marca 2008 potrdil predloge Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja za dobitnike občinskih priznanj v letu 2008: 
 

VRSTA PRIZNANJA PREDLAGATELJ DOBITNIK/CA 
   

ČASTNI OBČAN Župnijski pastoralni 
svet Sv. Jurij ob Taboru 

       Leopold SELČAN 
 

PRIZNANJE OBČINE TABOR PGD Ojstriška vas-
Tabor 

Marjan LESKOVŠEK 
 

PRIZNANJE OBČINE TABOR KD Ivan Cankar Frančiška LUKMAN 
 

PRIZNANJE OBČINE TABOR PGD Kapla-Pondor Milan PUSTOSLEMŠEK 
 

ZLATA PLAKETA OBČINE TABOR Društvo upokojencev 
Tabor 

Elica VEBER 
 

ZLATA PLAKETA OBČINE TABOR Društvo žena in deklet 
občine Tabor 

Elica KRIŽNIK 
 

SREBRNA PLAKETA OBČINE 
TABOR 

župan Dominik KUGLER 
 

 
 
Župan občine Tabor  v letu 2008 podeljuje: 
 

VRSTA PRIZNANJA PREDLAGATELJ DOBITNIK 
   

PRIZNANJE ŽUPANA 
 

župan        Stanko ROPOTAR 

PRIZNANJE ŽUPANA 
 

župan Mirko HRIBAR 

 
Slavnostna podelitev vseh priznanj bo v petek, 25. aprila 2008, ob 19. uri, v sklopu slavnostne seje 
Občinskega sveta Občine Tabor, v Domu krajanov Tabor. Prisrčno vabljeni! 
 

Saša Zidanšek Obreza 
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Ekobralna značka 
 

 
 

V okviru ekošole je v letošnjem šolskem letu 
poleg slovenske in angleške bralne značke 
potekala tudi ekobralna značka.  
 

Učenci so zgodbe z ekološko vsebino spoznavali 
skupaj s svojimi učitelji, po branju pa ustvarjali na 
prebrano temo. Nastalo je veliko izvirnih del, s 
katerimi se bodo učenci predstavili in pohvalili ob 
svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila. Vabljeni na 
ogled. 
 

Učitelji POŠ Tabor 

 
 

Nastop ob otvoritvi likovne razstave 
 

Že četrto leto zapored so učenci orffovega krožka 
poskrbeli za kulturni program ob otvoritvi likovne 
razstave v Celju. V galeriji Zavoda za zdravstveno 
varstvo so se zbrali mladi umetniki okoliških 
osnovnih šol, ki so ustvarjali in razstavljali dela na 
temo miru, v organizaciji Lions kluba Mozaik, 
Celje.  
 

Mi smo nekaj minut miru v srcih poslušalcev 
ustvarjali skozi glasbo in recitacijo.  
 

 
                                                                           

Mateja Todorovski, mentorica                                                     

 

KUD "Zaka' pa ne" 
 

 

tudi letos organizira v okviru Šenjurskega 
sejma predstavitev  

MLADIH TALENTOV, 
ki bodo 

 27. aprila 2008, ob 11.30  
v prireditvenim šotoru. 

 
Prijave zbiramo na email: 
gasper@zakapane.com  
in na tel.:040/642-309! 

 
 Vabljeni in razkrijte svoj talent še drugim! 
  

KUD "Zaka' pa ne" 
Gašper Jazbinšek 

 
 

 
 

OB 100. OBLETNICI  
PGD OJSTRIŠKA VAS – TABOR 

1903 – 2003 
 

Kronika Prostovoljnega gasilskega 
društva Ojstriška vas – Tabor 

 

1. del 
Prebivalcem Kaple, Pondorja in Ojstriške vasi so 
že v prejšnjem stoletju razmere narekovale 
potrebe za ustanovitev požarne brambe, da bi 
zaščitili svoje stanovanjske in gospodarske 
zgradbe pred uničujočim ognjem in drugimi 
elementarnimi nesrečami. Obenem pa so z 
ustanovitvijo požarne brambe močneje vplivali na 
svobodno miselnost naših prednikov ter se tako 
postaviti po robu germanizaciji slovenskega 
naroda. 
 

Tako so se naši predniki odločili, da skupno 
ustanovijo Požarno brambo v Kapli pod vodstvom 
gospoda Leopolda Apata in to leta 1899. Kmalu 
so spoznali, da je teren prevelik za eno požarno 
brambo in zaradi tega so na pobudo gospoda 



 8 

Leopolda Apata, posestnika v Pondorju, gospoda 
Janeza Brišnika, po domače Razgana, posestnika 
iz Ojstriške vasi in Jožeta Debelaka, po domače 
Zvotlarja, posestnika iz Ojstriške vasi ter s 
podporo Kapelske požarne brambe leta 1903 
ustanovili Požarno brambo Ojstriška vas. 
 

Prvi načelnik Požarne brambe Ojstriška vas je 
postal gospod Ivan Rizmal, trgovec, namestnik 
načelnika gospod Andrej Urankar, kovač, tajnik 
gospod Ivan Debelak, blagajnik gospod Jože 
Debelak, orodjar gospod Jurij Podlesnik, trubač 
gospod Jernej Kovče, kolar. Vsi so bili iz 
Ojstriške vasi. Soustanovitelji pa so bili naslednji: 
g. Valentin Kos, g. Anton Pepel, g. Maks Pesko, 
g. Jernej Kovče, g. Jože Borin, g. Urban Pesko, g. 
Franc Čmak, g. Filip Pesko, g. Jakob Brišnik, g. 
Martin Pepel, g. Jakob Rančigaj, g. Gašper Čmak, 
g. Leopold Jesenik, g. Franc Kovče, g. Florjan 
Borin, g. Grega Podlesnik, g. Franc Satler. Vsi so 
bili vaščani Ojstriške vasi.  
 

Še istega leta so postavili prostorno leseno 
orodjarno na ozemlju vaške soseščine pod 
gozdom Vaške gaje, nabavili so si brambovske 
uniforme s šlemi, brambovsko trubo, načelnik pa 
je imel sabljo. Vsi ustanovitelji so se še tega leta 
skupaj slikali pred novo orodjarno. Originalna 
slika še krasi naš gasilski dom. Naslednja leta so 
nabavili ročno gasilno brizgalno s cevmi in ostalo 
gasilno opremo. Iz poročil je razvidno, da so 
postali zelo delovni in požrtvovalni predvsem ob 
nesrečah. Bili pa so tudi nosilci kulturne 
naprednosti ter slovensko narodnostno napredni z 
veliko željo, da se odcepijo od takratne avstrijske 
monarhije in postanejo svobodni Slovenci.  
 

Leta 1914 pa se je začela prva svetovna vojna. 
Vojna vihra je odpoklicala vse fante in mlajše 
može v svoje vrste. Padlo je devet brambovcev. 
Doma so ostali le starejši brambovci. Leta 1908 je 
bil izbran za načelnika gospod Maks Pesko, ki je 
opravljal funkcijo do leta 1914, ko je odšel v 1. 
svetovno vojno. Po vrnitvi je od leta 1918 takoj 
nadaljeval načelstvo do leta 1920. 
 

Za njim je prevzel načelstvo gospod Ivan 
Klančnik, po domače Srjakar, do leta 1929. O 
njemu je pripovedoval Ivan Topovšek-Anza, da je 
bil sposoben, spoštovan in delaven načelnik, 
dobitnik visokih odlikovanj. Imel je zelo 
izvežbano desetino in dosegal na tekmovanjih 
visoka mesta.  Leta 1929 je bil izbran za načelnika 
gospod Franc Debelak, po domače Zvotlar. V 
času njegovega načelstva je društvo nabavilo prvo 
novo gasilsko brizgalno s pomočjo krajanov 
občine Sveti Jurij ob Taboru in glavnih botrov: 
gospod Maksa Cukale, trgovca in posestnika iz 
Ojstriške vasi ter takratnega župana občine Sv. 
Jurij ob Taboru gospoda Jožeta Golavška st., 
posestnika, po domače Ramšaka iz Lok in 

gospoda Ivana Natka st., posestnika in mlinarja iz 
Tabora. Kot boter motorni brizgalni je podaril 
1.000 takratnih dinarjev vsak boter. Da si vrednost 
dinarjev danes lažje predstavljamo, vam povem da 
je takrat ena lepa krava veljala od 500 do 700 
dinarjev.  
 

V jeseni leta 1931 izvolijo za načelnika gospoda 
Antona Rančigaja, orodjarja gospoda Jožeta 
Križnika, tajnika gospoda Ivana Leskovška, 
blagajnika gospoda Danila Jesenika in 
podnačelnika gospoda Franca Debelaka.  
 

Že spomladi leta 1932 ob reorganizaciji požarne 
brambe odstopi načelnik Anton Rančigaj. Naziv 
POŽARNE BRAMBE se preimenuje v 
GASILSKO ČETO. Načelstvo se preimenuje v 
predsedstvo in poveljstvo v poveljstvo gasilske 
čete. Prvi predsednik je izvoljen gospod Mihael 
Lesjak, prvi poveljnik pa gospod Ivan Topovšek, 
prvi predsednik nadzornega odbora je bil gospod 
Matevž Ocvirk in namestnik poveljnika gospod 
Franc Debelak. Ostale funkcije ostanejo iz 
prejšnje sestave. Značilno za to vodstvo je, da je 
želo največje uspehe od ustanovitve s pomočjo 
vaške skupnosti – soseščine Ojstriška vas, katere 
predsednik je bil g. Alojz Podbregar st., odbornika 
pa g. Mihael Lesjak in gospod Jožef Križnik. 
Vaška skupnost – soseščina kupi 1. junija 1935 od 
Župnijskega ubožnega zavoda pri Sv. Juriju ob 
Taboru zemljišče na parceli št. 194/3 k.o. 
Ojstriška vas za znesek 3.000 din. Iz zapisnika 
gradbenega odbora s 7. julija 1935 o 
komisijskemu ogledu stavbišča, kjer namerava 
soseščina Ojstriška vas na parcelni številki 194/3 
zgraditi vaški dom je razvidno, da je bil 
predsednik gradbenega odbora g. Maks Cukala 
župan občine Sv. Jurij ob Taboru, člana doma v 
načelstvu soseske g. Alojz Podbregar, v načelstvu 
gasilske čete Ojstriška vas g. Mihael Lesjak, 
mejaša Jože Kropivšek in Antonija Ribič, 
upravitelj ubožne hiše je bil Kajetan Kobale. 
Stavbo je gradil zidarski mojster Jožef Dolinšek iz 
Kaple. 
 

Vaški dom, ki ga zgradi soseščina Ojstriška vas, je 
zgrajen že v letu 1935. Soseščina Ojstriška vas ga 
dodeli v upravljanje Gasilski četi Ojstriška vas. Še 
isto leto je vaški dom – gasilski dom odprt in 
blagoslovi ga domači gospod župnik v Sv. Juriju 
ob Taboru Jožef Pečnak in ga preda gasilskemu 
namenu. V letih od 1929 do 1935 je bilo v 
Ojstriški vasi 19 požarov. Ti požari so še bolj 
učvrstili enotnost med gasilci, krajani pa so jih 
sprejeli za reševalce njihovega imetja iz te 
ognjene morije. 26. septembra 1937 pa je bil 
razvit prvi društveni prapor. Na praporu je 
simboliziran sv. Florjan, ki z vodo gasi gorečo 
hišo. Za to praznovanje dobijo člani 24 novih 
paradnih uniform. Predsednik gasilske čete 
Mihael Lesjak pa dobi medaljo za požrtvovalnost. 
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Botra gasilskemu praporu pa sta g. Maks Cukala 
in njegova žena ga. Marija Cukala. 
 

Prapor je bil ročno delo samostanskih sester. Bil 
je prava umetnija in krasota za tiste čase. Tudi ob 
razvitju tega gasilskega prapora so se slikali člani 
gasilske čete z botrom g. Maksom Cukala. Žal pa 
je prapor le kratek čas krasil gasilski dom in bil 
simbol članom gasilske čete. Leta 1942 je prapor 
zaplenil nemški okupator. Baje je krasil delovno 
sobo nekega višjega oficirja v Gradcu. Slišalo pa 
se je tudi, da naj bi se nahajal v nekem muzeju v 
Gradcu.  
 

Vsa ta leta ob teh velikih pridobitvah od leta 1931 
je članstvo želo zavidljive uspehe na gasilskih 
društvenih tekmovanjih. Po ustnih izročilih 
takratnega poveljnika Ivana Topovška so se 
udeležili tekmovanj v Kapli, Prekopi, Grajski 
vasi, Šentpavlu, v Trnavi in na Vranskem. Pa tudi  
v Braslovčah in Latkovi vasi.  
 

Desetina se je vozila na posebnem gasilskem vozu 
na konjsko opremo. Konjska oprema se je 
menjala. Vozili so Brišnikovi, Žilnikovi, 

Zvotlarjevi ali Sirševi konji. Tudi ta gasilski voz 
nam je zaplenil okupator. Po vojni smo od 
jugoslovanske vojne uprave dobili obvestilo, da je 
»kola polu fijaker« najden v bližini ceste proti 
Vlasnici nekje v Bosni. Seveda pa ta voz ni bil 
nikdar vrnjen.  
 

Leta 1940 je upravni odbor gasilske čete že začel 
postopek za nabavo gasilskega avtomobila. Vse te  
lepe načrte pa jim je preprečila vojna vihra 2. 
svetovne vojne leta 1941. ( se nadaljuje v 
naslednji izdaji) )  

 Milan Lesjak st. 
________________________________________ 

 

Obvestilo 

Obveščamo vse občane, da je e-točka v stari šoli v 
Lokah dostopna vsem občanom. Ključ od sobe se 
nahaja pri predsedniku PGD Loke Lipetu 
Tekavcu. 
 

PGD Loke 
 

 

 

Gasilci podpisali pogodbo 
 

Z Zakonom o gasilstvu je za opravljanje javne 
gasilske službe med prostovoljnimi gasilskimi 
društvi, gasilsko zvezo in občino predvidena 
tripartitna pogodba. 
 

 
 

V Občini Tabor so letos pogodbo podpisali: 
za Gasilsko zvezo Žalec Franci Naraks, za 
Občino Tabor Vilko Jazbinšek, v imenu 
občinskega gasilskega poveljstva Ivan Derča, 
v imenu gasilskih društev so to storili 
predsednik PGD Ojstriška vas - Tabor Alojz 
Ribič, predsednik PGD Loke Filip Tekavc in 
predsednik PGD Kapla – Pondor Ivan 
Hrastnik. 

 
Letos so pogodbo svečano podpisali 19. 
marca 2008. S to pogodbo se občina obvezuje 
zagotavljati sredstva gasilskim društvom. 
Podpisniki so tako uredili vsebino, obseg, 
način, financiranje in druge pogoje za 
delovanje javne gasilske službe v občini.  
 

Župan je v govoru pozdravil predstavnika GZ 
Žalec ter vsa gasilska društva in se jim 
zahvalil za pretekla dela. 
 

Letos je bilo pri gasilcih volilno leto in so se 
pri dveh društvih zamenjali predsedniki, in 
sicer pri PDG Ojstriška vas-Tabor in PGD 
Kapla-Pondor. 

Tatjana Kovče 
________________________________________ 
 

Predstavitev kampanje za subvencije 
za kmetijstvo 2008 

 

Za uvod pred predstavitvijo subvencije za 
kmetijstvo 2008, v sejni sobi Občine Tabor, 6. 
marca 2008 je bilo predavanje dr. Boštjana 
Kerblerja z naslovom Dejavniki nasledstva na 
hribovskih kmetijah v Sloveniji. 
 

Predavanje je izsledek, ki ga je spoznal pri 
pripravi doktorske disertacije. Glavni izsledki: 
optimalni čas prenosa kmetije gospodarja je 
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v starosti do 55 let, če je znan naslednik, ker 
je mlad naslednik bolj inovativen in pogumen. 
Vsaka kmetija ima svojo zgodbo in na vsaki 
kmetiji so drugačni pogoji kmetovanja. V 
tujini imajo za te namene svetovalnice, s 
katerimi se lahko o prenosu veliko 
pogovarjajo. 
 

S predstavitve smo odšli s prijetnimi vtisi, da bi se 
tudi v Sloveniji več pogovarjali o prenosu kmetije  
in da bi se specifični dejavniki, ki so na vsaki 
kmetiji bolj izrazili in iskali najboljše rešitve. V 
zadnjih dveh letih se opaža, da se kmetje dobro 
pripravijo na oddajo vlog za subvencijo, kar 
pripomore tudi inštruktaža za subvencije. 
 

 
 

V Občini Tabor se predstavitve udeležijo 
večinoma vsi kmetje. 

 

Maja Klemen Cokan 
________________________________________ 

 

Delavnica CINDI PROGRAMA 
 v Taboru 

 
Tudi v Občini Tabor je bila CINDI delavnica 
zelo dobro obiskana. Pri tem gre za promocijo 
zdravega načina življenja v sklopu petih 
delavnic CINDI PROGRAMA. Pozitivno 
usmerjenost delavnice potrjuje preko dvajset 
obiskovalcev delavnice, ki so se nam iz tedna 
v teden pridruževali.  
 

 
 

Bilo bi lepo, če bi ljudje vseskozi spoštovali 
vsaj del zdravih nasvetov patronažnih sester, 

Majde Domko in Marte Kos in ne šele takrat, 
ko bolezen že trka na vrata. 

 Lea Rančigaj 
_____________________________________ 

 

Priprave na velikonočne praznike 
 

Tudi v taborskem vrtcu so se otroci z veseljem 
pripravljali na velikonočne praznike. V ta namen  
so vzgojiteljice v petek, 21. marca, v vsaki skupini 
pripravile različne tematske ustvarjalne delavnice. 
 

Otroci so izdelovali izdelke, ki so povezani s 
praznovanjem: različne rožice iz papirja, trganke, 
lepljenke v obliki velikončnih jajčk, kokoši, 
piščancev… Pri tem so se zabavali in preživeli 
prijeten dan. 
 

 
 

Tatjana Kovče 
________________________________________ 
    

(zaradi napačne objave v prejšnjem Informatorju 
objavljamo članek Dramske skupine ponovno) 

 

Slavnostna akademija 
ob kulturnem prazniku 

 

V četrtek zvečer smo v Domu krajanov Tabor 
slovenski kulturni praznik obeležili s slavnostno 
akademijo, katere idejni vodja je bila Tanja 
Tkauc. 
 

Hvala vsem, ki ste ta večer preživeli z nami in 
spoznali življenje Franceta Prešerna še malo 
drugače. Prav tako pa gre zahvala vsem 
nastopajočim društvom: Šolskemu kulturnemu 
društvu Tabor, Likovni sekciji Mavrica, MePZ in 
MPZ Pevskega društva Tabor, MPZ KD Ivan 
Cankar Tabor, Savinjskim rogistom. Hvala tudi 
slavnostnemu govorniku Tonetu Kozmelju, Tanji 
Tkauc, Inki Jazbinšek in Občini Tabor. 
 

Bilo nam je v veselje, se truditi za Vas! 

 

Dramska skupina »Teloh« 

 



 11 

 

 
Likovna sekcija Mavrica 

Kulturnega društva »Ivan Cankar« Tabor 
 

                                                            v a b i  
 

na ogled društvene razstave, 
ki bo v soboto, 5. aprila  2008, ob 18.30, 

v I. nadstropju Občine Tabor. 
 
 
 

Sekcija se je pomladila, osvežila delovanje, saj smo od meseca marca 2008 člani Zveze likovnikov 
Slovenije. Razstava bo zanimiva za ogled. 

V svoje vrste VABIMO tudi ljubitelje fotografije. V ZLATO PALETO (ustanovljena je bila na  
Zvezi likovnikov Slovenije)  je v tem letu zajeta tudi ta ljubiteljska dejavnost. V kolikor ste 

zainteresirani, vas vabimo, DA SODELUJETE!  Več informacij dobite v likovni sekciji »Mavrica«. 
                                                                                                                  

Vabljeni! 
 

 
Dramska skupina Teloh 

Kulturnega društva »Ivan Cankar« Tabor 
 

 
 

vabi na priredbo farse 
avtorja Vojmila Rabadana in režiserke Tanje Tkauc 

 

KADAR SE ŽENSKI JEZIK NE SUČE 
 

Kje? V Domu krajanov Tabor 
Kdaj? V soboto, 5. aprila 2008, ob 19.30 

 
Zabavali vas bomo Tomaž Aubreht, Ina Gržina, 
Jerica Gržina, Jure Matko in Branko Habjan. 

 
Vljudno vabljeni! 
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Vabilo in obvestilo 
 

Vse predšolske otroke vabimo k vpisu 
za šolsko leto 2008/2009.  

 
Vpis novincev v vrtec Tabor bo 

od 31. marca 2008 do 4. aprila 2008, 
od 6. do 16. ure. 

 
Vse novince tudi vabimo, 

da se nam pridružite na dnevih odprtih 
vrat, in sicer 

3. in 4. aprila, med 10. in 11. uro. 
 

Veselimo se vašega srečanja! 
 

OŠ Vransko – Tabor,OE Vrtec Tabor 
 

 
 

Prireditve  
 
 

sobota,  5. april, ob 19.30 
premiera farse Kadar se ženski jezik ne suče 

Dom krajanov Tabor 
Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor 

(Dramska sekcija Teloh, info: 031 434 306) 
 

 
 

sobota, 5. april, ob 18.30 
likovna razstava domačih ustvarjalcev 

sejna soba Občine Tabor; 
Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor 

 (Likovna sekcija Mavrica, info: 051 357 214) 
 

 
 

sobota, 19. april, ob 14. uri 
pohod do Tehnike Cankar  

(odhod izpred KZ Tabor ob 11.30) 
pri vikendu Janeza Rajovca partizanski golaž 

(Zveza združenj borcev Tabor, info: 5727 048 in Planinsko društvo Tabor) 
 

 
 

ponedeljek, 21. april, ob 20. uri 
predavanje: Himalaja, Anapurna 
društveni prostor 2, Dom krajanov 

Knjižnica Tabor in Planinsko društvo Tabor 
(info: Uroš Zorenč, tel.: 031 509 323) 
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PRAZNOVANJE PRAZNIKA OBČINE TABOR   
 

 

ponedeljek, 21. april, od 8. ure dalje, do petka, 25. aprila 
razstava likovnih del Ine Gržina, članice likovne sekcije Mavrica, KD IC Tabor 

ogled v času uradnih ur Občine in v nedeljo, 27. aprila, v času sejma 
sejna soba Občine Tabor 

(info: Ina Gržina, tel.: 041 497 087) 
 

 
 

torek, 22. april, ob 17. uri 
predavanje: Predstavitev štipendijske sheme, RRA, Lilijana Drevenšek 

predavanje: Sklad za izobraževanje delavcev Žalec, Jasna Rode Nikolčić 
sejna soba občine Tabor 

 

 
 

sreda, 23. april, ob 20. uri 
predavanje: Ekološko kmetovanje in ohranjanje pitne vode 

predavateljici: Polona Kočevar in Danica Paulič 
društveni prostor 2, Dom Krajanov 

(Društvo za planetarno sintezo, info: 041 463 422) 
 

 
 

četrtek, 24. april, ob 20. uri 
predavanje: Prikaz zasaditve balkonskega cvetja in novosti za leto 2008 

sejna soba Občine Tabor 
(info: Alen Kovačič, tel.: 051 234 575) 

 

 
 

petek, 25. april, ob 19. uri 
slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj ter kulturni program 

Dom krajanov Tabor 
(Občina Tabor, info: 03 705 70 80) 

 

 
 

petek, 25. april, ob 21. uri 
žur za mlade pod šotorom pri Domu krajanov 

(Društvo podeželske mladine Tabor, info: 051 234 575) 
 

 
 

sobota, 26. april, od 10. ure dalje 
- ob 10. uri:  Jurijeva strelska tekma 

Lovska koča 
(Lovska družina Tabor,  info: 03 5727 043) 

 

- ob 10. uri:  nogomet za otroke 
igrišče pri Domu krajanov 

(ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 
 

- ob 12.30 uri: Pohod občanov do koče na Flinksovem 
odhod izpred Kmetijske zadruge preko Vinogradov, Ojstrice do čebelarske koče 

Planinsko društvo Tabor (03 5727 214)  
 

- ob 14. uri:  otvoritev čebelarske koče 
Koča pod steno, Koča na Flinksovem 

(Čebelarsko društvo Tabor, info: 041 325 982) 
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- ob 15. uri:  Medvaški turnir v malem nogometu in balinarski turnir 

igrišče pri Domu krajanov 
(ŠD Partizan Tabor, info: 031 764 505) 

 
 

 
 
 

nedelja, 27. april 
 

16. ŠENTJURSKI SEJEM 
 

program 
- ob 8. uri: pričetek delovanja sejemskih stojnic 

 
- ob 9. uri: sveta maša v cerkvi Sv. Jurija 

 
- ob 10. uri: parada: godba z mažoretkami, konjeniki, hmeljske starešine, planinci, gasilci 

(Turistično društvo Tabor, info: 03 5727 195) 
 

- ob 10.30: slavnostno razvitje in blagoslov prapora PGD Ojstriška vas – Tabor 
 (PGD Ojstriška vas – Tabor, info: 041 783 311) 

 
- ob 11.30: Mladi talenti 

 (KUD Zaka pa ne, info: 041 576 193) 
 

- ob 15. uri:  Martin Krpan na parkirišču pred brunarico (ŠD Partizan Tabor) 
 

- od 17. do 23. ure: zabava pod šotorom z ansamblom Zasavci 
(gostinska ponudba PGD Ojstriška vas-Tabor) 

 
 

Spremljevalne ponudbe: 
 

- prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet v Domu krajanov, 
- razstava gobelinov gospe Fanike Lukman iz Tabora v Domu krajanov, 

- razstava  izdelkov iz masivnega lesa, Branko Hrastovec v Domu krajanov, 
- razstava daljinsko vodenih letal, Alojz Weichardt, na odru v  Domu krajanov.  

 

 
 

sreda, 30. april, ob 20. uri 
kresovanje na Zajčevi koči 

(Planinsko društvo Tabor,  info: 03 5727 214). 
 

 

 Človek, ki ne dela napak, ponavadi ne dela ničesar. (Phillips) 
  
 
Novice izpod Krvavice so 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: info@obcina-tabor.si, 

najkasneje do 18. v mesecu.


