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________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vabilo na slavnostno sejo Občinskega sveta 
 

Ob prazniku Občine Tabor je slavnostna seja 
Občinskega sveta Občine Tabor namenjena 
slovesnemu pregledu opravljenega dela za obdobje 
med dvema občinskima praznikoma ter podelitvi 
občinskih priznanj. Celotna prireditev je kulturno 
obarvana ter namenjena vsem občankam in 
občanom ter vabljenim gostom. V preteklosti je 
bilo namreč slišati vprašanja, če se slavnostne seje 
lahko udeleži kdorkoli. O tej priložnosti torej vsem 
občankam in občanom izrekam iskreno vabilo in 
dobrodošlico na slavnostno sejo, saj ta nima 
značaja seje, temveč je to kulturna prireditev. 
  
Letošnja slavnostna seja bo potekala po scenariju 
Kulturnega društva Ivan Cankar iz Tabora in 
prepričan sem, da bo izzvenela slavnostno, prijetno 
za oko in uho. Za tiste, ki pa se vendarle ne bi 
mogli udeležiti te prireditve, bom na kratko opisal 
nekatere dosežke, ki smo jih realizirali v preteklem 
obdobju od zadnjega občinskega praznika.  
 
A) Področje občinske uprave 
- Velik napredek predstavlja uvedba geografskega 
informacijskega sistema GIS, ki omogoča 
transparentno obravnavanje našega prostora. 
Popolnoma bo zaživel, ko bodo ažurne vse javne 
evidence in ustrezni katastri. 
- Organizacija turistično informacijskega centra 
TIC. Od besed k dejanjem. V pritličju objekta pri 
občini (nekdaj načrtovane garaže) nastaja zametek 
turistične ponudbe v Taboru. TIC bo središče, kjer 
se bodo lahko združili vsi nosilci turističnih idej in 
bo organizirana trgovinica za izdelke turističnega 
društva in društva žena in deklet iz Tabora, pred 
trgovinico pa bo delovala tudi kmečka tržnica. Vsi 
zainteresirani za dopolnilne dejavnosti boste lahko 
svoje podjetniške ideje in načrte realizirali preko 
obeh društev v okviru novega TIC. V postopku 

ustanavljanja pa je tudi Javni zavod, ki bo lahko 
zapolnil vrzel, ki se preko društev ne more 
realizirati. 
 
B) Civilna zaščita 
Temu področju bo potrebno v prihodnosti nameniti 
bistveno več časa in denarja, kajti že nekaj časa 
nam je narava precej naklonjena, vendar je 
organizacijska pripravljenost in program civilne 
zaščite ena izmed bodočih prioritet. Imamo to 
srečo, da lahko to področje kompenziramo s stalno 
pripravljenostjo in dobro opremljenostjo področja 
prostovoljnega gasilstva. 
 
C) Gasilstvo 
Dosegli smo visoko stopnjo opremljenosti vseh 
treh prostovoljnih gasilskih društev in bomo v 
naslednjih štirih letih investirali predvsem v 
osebno zaščito in izobraževanje. 
 
D) Gospodarstvo 
Glede na to, da v to panogo spada tudi kmetijska 
dejavnost, ki je v domeni države, predstavlja 
občini v tej panogi predvsem skrb za ceste. Je pa to 
tudi najbolj pereč problem, ki ga ta trenutek najbolj 
občutijo občani z višinskih predelov. Zato je bila 
naložba v Čeren neobhodna, saj smo tako obdržali 
povezavo vrha Miklavža s središčem naše občine, 
čeprav projekt še ni dokončan. Lažja je bila 
realizacija projekta Videnič – Gržina, kjer pa je 
velik investicijski delež padel tudi na same občane. 
Seveda pa nove investicije trpijo zaradi stroškov 
vzdrževanja, kamor lahko štejem tudi zimsko 
službo. Odkrito priznam, da bo področje cest tudi v 
bodoče najbolj pereč problem, saj nas zakonodaja 
sili predvsem v zaščito okolja (kanalizacija), 
država pa ne poskrbi niti za dostojno stanje 
državnih cest, ki potekajo skozi našo občino 
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(Regionalka, povezava Pihlbirt – Tabor – Pondor), 
kaj šele, da bi prispevala dovolj denarja za 
občinske ceste.  
 
D) Varstvo okolja 
To področje ima v prihodnje najvišjo prioriteto 
državnih in evropskih  usmeritev. Žal tudi tu ni 
preprosto pridobiti sredstev in smo zaenkrat 
odvisni predvsem od sredstev taks, ki jih 
namenjamo za investicije v kanalizacijo. Žal se 
letno nateče le za slabih 100 m kanalizacije, kar 
pomeni, da kanalizacije v Taboru ne bi uspeli 
zgraditi v naslednjih 30-tih letih. Se pa na tem 
področju pojavljajo različni finančni viri in 
zakonska obveza, da mora biti kanalizacija urejena 
do leta 2015. Zagotovo bo v tem obdobju v Taboru 
eno samo gradbišče vsaj s tega vidika, saj so tik 
pred zaključkom operativni plani urejanja 
kanalizacije s finančno  konstrukcijo. Samo 
informativno naj navedem, da ocena tega projekta 
znaša preko 800 mio SIT. 
 
 
E) Stanovanjsko gospodarstvo in prostor 
Veliko se ne vidi, je pa mnogo storjenega. Na 
področju stanovanjske politike je v teku 
prizadevanje za odprodajo neaktiviranega 
premoženja (neaktivna stanovanja) tistim 
investitorjem, ki bi bili pripravljeni obnoviti 
propadajoče objekte v stanovanjske enote in 
povečati stanovanjsko kapaciteto v Taboru. Primer 
takega objekta je v Ojstriški vasi 38. Je pa 
zagotovo zelo pomembna pridobitev investitorjev 
za večje komplekse individualnih gradenj, kar bo 
precej vidno že v letošnjem letu. Na področju 
urejanja prostora je potrebno omeniti start izdelave 
Strategije prostorskega razvoja Občine Tabor. O 
tem bo veliko govora in živahnosti vse do srede 
leta 2007, ko bo možno pridobivati gradbena 
dovoljenja le na osnovi teh novih dokumentov. 
 
F) Šport, kultura, društvena dejavnost 
Z veliko prizadevnostjo vodstva in članov TVD 
Partizan je nastal simpatičen objekt, ki dopolnjuje 
obstoječe okolje igrišč. Člani kulturnih sekcij naših 
društev bodo zagotovo veseli boljših delovnih 
pogojev v obnovljenih prostorih Doma krajanov, 
kjer bo svoj nov domicilni prostor pridobilo tudi 
Društvo žena in deklet. Začasni prostori Občinske 
knjižnice v stari pošti so le rešitev za delovanje v 
izrednih razmerah, ki so potrebne za dokončanje 
velikega projekta v neposredni okolici. Turistično 
društvo je le nakazalo bodočo učno pot v bližnjem 
gozdu, ki bo svojo dokončno podobo pridobila v 
naslednjem letu. Smo pa lahko ponosni na naše 
Pevsko društvo Tabor in njihovo zgoščenko, na 
kateri je za vedno zabeležena njihova umetniška 
vrednost. 
 

G) Izobraževanje, otroško varstvo 
O tej temi skoraj ni potrebno izgubljati besed. Vse 
je že bilo povedano in želim oznaniti le, da teče 
tako kot je bilo planirano. Novogradnja šole se 
počasi približuje zaključku, potekajo intenzivne 
aktivnosti na področju izbire opreme in priprave na 
start adaptacije prostorov za vrtec. Seveda je sedaj 
kar naenkrat tudi veliko svetovalcev, ki bi marsikaj 
postorili bistveno boljše, vendar je to klasična 
slovenska folklora, ki je prisotna povsod. Je pa 
naša občina na področju izobraževanja dejavna 
tudi izven občinskih meja, saj nastopamo tudi kot 
sofinancerji nove glasbene šole v Žalcu, saj tega 
področja ni smotrno razvijati kot samostojno v 
domači občini. Efektivno pa ta investicija ne bo 
obremenila našega občinskega proračuna, saj bomo 
denar pridobili iz državnih sredstev in ga samo 
prenakazali. 
 
H) Socialno varstvo 
Izvajamo že utečeno akcijo povezano z 
novorojenčki in prvošolčki, ki ji bomo v 
naslednjem obdobju dali še večji poudarek. Veliko 
odgovornost pa bi morali prevzeti tudi starši 
bodočih letošnjih prvošolčkov, predvsem tistih, ki 
jih niste vpisali v prvi razred v Taboru, saj bomo 
zaradi tega imeli letošnje leto kombiniran pouk 
prvega in drugega razreda. Nadaljnji komentar je 
odveč, morda pa se le še da kaj narediti. Imeli 
bomo najlepšo šolo in najlepši vrtec v Savinjski 
dolini in trkam na zavest pripadnosti domačemu 
kraju! 
V preteklem letu smo na državnem razpisu 
zaenkrat neuspešno kandidirali za izgradnjo doma 
starejših. Edini kriterij, ki ga nismo izpolnjevali je 
bil – občina ni lastnik ustreznega zemljišča. To je 
dokaz, da bo občina morala ustanoviti svoje 
podjetje ali sklad za nakup zemljišč. Trenutno 
potekajo intenzivni razgovori s privatnimi 
investitorji in pričakujem razplet do konca leta. 
 
Robniki, največji problem v Občini Tabor 
Kljub suhoparnemu naštevanju dosežkom v 
preteklem obdobju sem mnenja, da so te 
informacije tudi za občane pomembne, kajti 
povsem zaspana občina tudi nismo. Nasprotno, 
mislim da smo investicijsko zelo intenzivni in 
družbeno zelo aktivni. Vsi, tako tisti, ki delajo in 
tisti, ki samo kritizirajo. Za te zadnje moram podati 
še informacijo o rešitvi parkirnega prostora pred 
trgovino. Kot se še spominjate, je v prejšnjem 
mandatu potekal projekt rekonstrukcije 
Šentjurskega klanca, ki se je nanašal samo na 
rekonstrukcijo državne ceste, pod katero pa se je 
obnovila kanalizacijska in vodovodna 
infrastruktura. Izdano gradbeno dovoljenje se je 
nanašalo torej na državno cesto, ki ima popolnoma 
določeno traso, vključno z zoprnim robnikom pred 
trgovino. Tega robnika seveda ne bi bilo, če bi bili 
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tako narejen tudi projekt, na katerega se je 
nanašalo gradbeno dovoljenje. Občina ne sme in 
ne more posegati v  traso državne ceste, smo se 
pa vključno z lastniki zemljišča močno angažirali 
za ureditev najnujnejšega parkinga pred trgovino, 
ki je bil žal zanemarjen pri izdelavi prvotnega 
projekta. Če zaključim: po projektu ni bilo 
predvidenega niti enega parkirnega prostora, 
sedaj smo omogočili urejen in varen parking za 
vsaj 4 avtomobile in to predvsem zaradi 
razumevanja lastnika privatnega zemljišča – 
zakoncev Tekavc, ki sta občini priznala 
neodplačno najemno pravico. Namesto kritike torej 
pričakujem, da se bo družini Tekavc zahvalil še 
kdo drug, vso energijo različnih urbanističnih 
rešitev pa raje usmerimo v splošno ureditev kraja, 

kjer je potrebno urediti še marsikaj, predvsem pa, 
najprej,  pred lastnim pragom. 
 
Ne pustimo si pokvariti dobrega razpoloženja ob 
prihajajočem prazniku Občine Tabor. Ob tem 
prazniku vsem občankam in občanom iskrene 
čestitke ter želje, da se v čim večjem številu 
udeležujete vseh prireditev, saj bomo s tem 
dokazali svojo pripravljenost in željo po složnosti 
in sodelovanju. Program prireditev je bogat in 
aktiven in namenjen, predvsem, nam samim. 
 

 
Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Za Občino Tabor praznični mesec 
april razglaša nove nagrajence 

 
Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Tabor 
bodo v petek, 22. 4. 2005, 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 19. redni seji sprejel 
sklep, da se na pobudo: 

 
- PGD Kapla-Pondor in po predhodnem 
pozitivnem mnenju Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, podeli 
PRIZNANJE OBČINE TABOR Mihaelu 
KOKOLETU, stanujočem Kapla 21, 3304 
Tabor, za dolgoletno požrtvovalno delo na 
gasilskem in kulturnem področju ter 
sodelovanje z občani, predvsem mladimi. 

 
- PGD Loke in po predhodnem pozitivnem 
mnenju Komisije za mandatna vprašanja 
volitve in imenovanja, podeli PRIZNANJE 
OBČINE TABOR Lipetu TEKAVCU, 
stanujočem Loke 16, 3304 TABOR, za 
dolgoletno požrtvovalno delo na gasilskem in 
kulturnem področju. 

 
- Občinskega sveta Občine Tabor podeli 
SREBRNA PLAKETA OBČINE TABOR 
Planinskemu društvu Tabor za 25. letno 
uspešno ohranjanje najbolj obiskane planinske 
in izletniške točke v Taboru – Zajčeve koče. 

 
Župan je odločil, da bo na slavnostni seji 
občinskega sveta podelil eno PRIZNANJE 
ŽUPANA, in sicer nadvse uspešnemu in 
talentiranemu Alenu KOVAČIČU za izjemno delo 

na področju aranžerstva za potrebe domačega kraja 
in navzven. 
 
Ob tej priložnosti, vabim vse občane, da se v petek, 
22. aprila 2005, ob 19.30 udeležite slavnostne seje 
v čim večjem številu. 
  

Lilijana Štor 
_____________________________________ 

 
Popravek iz preteklega Informatorja 

 
V drugem mandatnem obdobju svetov zavodov, je 
občinski svet imenoval v Svet zavoda Glasbena 
šola »Risto Savin« Žalec gospo Karmen Lukman 
iz Tabora in v Svet zavoda II. osnovna šola Žalec 
gospo Darjo Turnšek iz Ojstriške vasi, ki bosta 
zastopali interese občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor in Vransko iz pristojnosti članov 
sveta zavoda. 

      
   Lilijana Štor 

_____________________________________ 
 
 

Čistilna akcija 
 
Čistilna akcija, ki je bila napovedana za 9. april 
2005, je zaradi slabega vremena odpadla. 
 

Prestavljena je na 7. maj 2005,  
od 8. do 12. ure. 

 
Vsa tri gasilska društva, Športno društvo, 
Planinsko društvo ter Lovsko družino prosimo, da 
se na naveden datum udeležijo čistilne akcije. 
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Predsedniki društev naj prijavijo predvideno 
število udeležencev.. 
Za malico udeležencev bo poskrbljeno! 
 

Podrobnejše informacije: Vid Poznič, tel. 040 420 
711. 
 

Vid Poznič 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Trenuten potek izdelave novih 
občinskih prostorskih aktov 

 
 

 
Kot je bilo objavljeno v prejšnjih številkah 
Informatorja, Občina Tabor pripravlja strategijo 
prostorskega razvoja občine in prostorski red 
občine. Namen tega članka je obvestiti občane, v 
kateri fazi priprave so prostorski akti.  
 
Načrtovalec je že opravil velik del izdelave 
strokovnih podlag, na katerih bosta temeljila nova 
prostorska akta. Tako je bila izdelana analiza stanja 
za celotno občino ter nekatera naselja, stopili smo 
v kontakt z nekaterimi ključnimi akterji v prostoru 
občine, najpomembnejši dogodek v aprilu pa 
gotovo predstavlja izvedena 1. prostorska 
konferenca. Ta je potekala v prostorih Občine 
Tabor dne 5. aprila 2005. Nanjo so bili vabljeni 
predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in 
interesnih združenj ter organizirane javnosti. Odziv 
številnih udeležencev je bil zelo dober, tudi 
pripombe, dane na konferenci bodo prispevale k 
pripravi kvalitetnih prostorskih aktov. 
 
V uvodu prostorske konference je načrtovalec 
izpostavil ključne razvojne vidike in težave občine 
Tabor, in sicer poplavnost Konjščice v Ojstriški 
vasi, močan strateški pomen cestnega koridorja v 
katerem leži občina, ohranitev poseljenosti in 
kmetijskih gospodarstev v južnem delu občine, 
izbor ključnih subjektov, ki se vidijo v razvoju  
občine, poseljevanje z boljšim izkoristkom 
prostora, nujnost oblikovanja urbanistične zasnove 
za središče Tabora ter oblikovanje strategije 
razvoja, ki bo investitorje vzpodbudila za različna 
vlaganja. Župan je ob tem med drugim ugotovil, da 
veljavni plan občine nima usmeritev za podjetniški 
razvoj, ima pa možnost zapolnitve z individualnimi 
gradnjami, kar bi morali predhodno zapolniti, v 
kolikor bi želeli pridobiti nove zazidljive površine. 
Prisotne je pozval k podjetniškemu razmišljanju za 
razvoj občine. Kot so že načrtovalci, je župan še 
enkrat poudaril, da Občina časovno zaenkrat ni 
omejena in da je pomembno, da izkoristi 
pridobljen čas za razvojne rezultate.  
 
Udeleženci, med katerimi so bili tako občani, kot 
nosilci prostora, predstavniki občine, različnih 
društev, tudi potencialni investitorji, so v 

nadaljevanju razpravljali o naslednjih temah, ki se 
jim zdijo bistvene za prostorski razvoj občine. 
 
Razpravo je odprlo vprašanje poplav Konjščice v 
devetdesetih letih, zaradi katerega je dobršen del 
Ojstriške vasi tako rekoč razvojno onemogočen. 
Župan je na to temo med drugim pojasnil, da so na 
Agenciji RS za okolje že stekli pogovori in da je 
poplavna območja možno reševati s 
protipoplavnimi ukrepi, ki bi se morali izvesti v 
občini. Tej problematiki bo v mesecu maju 
namenjena večja pozornost, in sicer na strokovnem 
srečanju oz. urbanistični delavnici, kjer se bodo 
soočili tako občani s konkretnim problemi kot 
strokovnjaki s predlogi za njihovo možno 
reševanje. 
 
Razpravljali smo tudi o možnosti spremembe 
namenske rabe zemljišč v postopku priprave novih 
prostorskih aktov. Pojasnjeno je bilo, da bodo 
občani predvidoma v poletnih mesecih pozvani, da 
oddajo svoje pobude tako na primer za spremembo 
kmetijskih zemljišč v zazidljiva kot tudi obratno. 
Vsaka pobuda bo proučena in na podlagi strokovne 
presoje bodo ustrezne pobude vnesene v predloge 
prostorskih aktov. Ob tem so udeleženci opozorili, 
da so se v preteklosti zgodili primeri, ko so bila 
najboljša kmetijska zemljišča spremenjena v 
stavbna in navedli, kakšne posledice so prinesle 
spremembe. 
 
Predstavnik Direktorata za ceste RS je v 
nadaljevanju poudaril izredno strateško pomembno 
prometno lego občine Tabor, predlagal je 
upoštevanje gradbene linije za ceste, pločnike, plan 
ureditve priključkov in varnega vključevanja na 
cestišča predvsem ob regionalni cesti Ljubljana – 
Celje. Kot rešitev zoženih delov cest, kot je to 
primer Ojstriške vasi, je predlagal možnost 
planiranja trase za obvoznico. To traso pa je 
seveda potrebno varovati pred nepredvidenimi 
gradbenimi posegi, ki bi onemogočili zadostno 
širino vozišča, pločnikov. 
 
Udeleženci so poudarili, da bi občina za skladen 
razvoj potrebovala veliko bolj prijazen prostorski 
akt, tako za namene podjetništva, kot individualnih 
gradenj. Župan se je strinjal in poudari, da je 
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visoka samozaposlenost ob upoštevanju števila 
prebivalcev karakteristična za občino in želi to 
vzpodbujati tudi v prihodnje.  
 
Predstavnik Ribiške zveze Slovenije je opomnil, da 
se le malo govori o varstvu narave in iz statističnih 
podatkov ugotavljal, da se moramo vedno bolj 
zavedati, kako je varovanje narave pomembno. Vsi 
so se strinjali z njegovo pobudo in zagotovili ta 
namen pri oblikovanju strategije. 
 
Razprava se je nanašala tudi na nekatera druga 
vprašanja, kot na primer o tem, ali je stvar novih 
prostorskih aktov tudi zamenjava azbestnih 
vodovodnih cevi in drugo. 
 
Naj članek zaključimo s prijetno mislijo o 
uspešnem zaključku prostorske konference. Ne 
samo, da je bila udeležba številčno zelo dobra, tudi 

sam odziv sodelujočih je pripomogel h 
konstruktivni razpravi. Kar pomeni, da občanom ni 
vseeno, v kakšnem okolju živijo in delajo in da je 
prostorski razvoj njihove občine ena od stvari, ki je 
tudi v njihovih rokah. Prostorska konferenca je 
formalno prvi korak pri prostorskem načrtovanju. 
Glede na to, da smo že na začetku tako uspešni, 
želimo, da bodo tudi bodoči koraki potekali na 
podobni ravni in s podobnimi odzivi. K nadaljnjem 
sodelovanju vljudno vabljeni! 
 
 

Biro URBANISTI in 
Občinska uprava Občine Tabor  

 
 
 
 

   
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Občni zbor Kulturnega društva Ivan 

Cankar Tabor 
 
V soboto, 9. 4. 2005, je v sejni sobi občine Tabor 
potekal redni občni zbor KD Ivan Cankar.  
 
Namen občnega zbora je bil predvsem poročilo 
sekcij za leto 2004 in pa izvolitev novega vodstva. 
V Taboru v okviru društva deluje več sekcij in 
sicer: Savinjski rogisti, Dramska skupina Teloh, 
MoPZ, Likovna sekcija Mavrica, šolsko kulturno 
društvo. Vsi predstavniki so tudi oddali zgledna 
poročila o svojem delu v preteklem letu. Vse 
sekcije so bile zelo aktivne in so delovale tako v 
domačem kraju na raznih prireditvah kot tudi 
drugod po Sloveniji (Savinjski rogisti). 
 
Po končanih poročilih nas je čakal še del občnega 
zbora, ki ni vedno hvaležno delo – izvolitev 
novega vodstva. Do tega dne je KD vodil 
prizadevni predsednik Vid Hanžič, ki je svoje delo 
predal tudi zaradi zdravstvenih razlogov, tajnica 
Darja Gržina in blagajničarka Julijana Juhart, ki je 
poleg tega, da je predsednica likovne sekcije, 
aktivno sodelovala  pri kulturnem življenju v 
Taboru in natančno ter vestno vodila tudi 
blagajniške posle. 
 
Volitve novega odbora so potekale javno in 
sklepčno so izvolili novo vodstvo: predsednico 
Darinko Jazbinšek, tajnico Marjano Lesjak in 
blagajničarko Anico Gržina. V nadzornem odboru 
pa so naslednji člani: Ksenja Kovče, Mile Gržina 
in Andrej Urankar. Novo vodstvo bo imelo vizijo 

predvsem ohraniti delujoče sekcije v Taboru, 
predvsem pa v te vrste privabiti čim več mladih, 
saj bo le z mlado, novo energijo KD Ivan Cankar 
še bolj zaživelo in tako ohranilo tradicijo kraja, 
kjer je doma petje in igranje. 
 
Spregovorili so tudi povabljeni gostje: župan, 
predsedniki gasilcev, podeželske mladine, Društvo 
žena in deklet. Vsi so novemu vodstvu zaželeli vso 
srečo pri vodenju z željo, da bo kultura tisto, ki bo 
eden izmed dejavnikov povezovanja mladega in 
starejšega rodu. Pa srečno! 
 

za KD Ivan Cankar 
Marjana Lesjak 

_____________________________________ 
 

Vabilo 
 

Likovna sekcija Mavrica vabi na likovno razstavo 
domačih ustvarjalcev v sejni sobi Občine Tabor. 
Otvoritev bo v četrtek, 21. aprila, ob 18. uri. 
 
Razstava bo odprta še v: 

- petek, 22. aprila, od 9. do 15. ure, 
- sobota, 23. april, od 9. do 13. ure, 
- nedeljo, 24. aprila, od 10. do 13. ure, 
- ponedeljek, 25. april, od 9. do 15. ure, 
- torek, 26. april, od 9. do 15. ure, 
- četrtek, 28. april, od 9. do 15. ure, 
- petek, 29. april, od 9. do 13. ure. 

 
Vabljeni! 

 
Likovna sekcija Mavrica 
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Vabilo Društva žena in deklet 
Občine Tabor 

 
V okviru letošnjega tradicionalnega 13. 
Šentjurskega sejma, bo zaživela tudi kmečka 
tržnica. Stojnici Turističnega društva in Društva 
žena in deklet bosta postavljeni na dvorišču 
občinske stavbe.  
 
Razstava dobrot Društva žena in deklet se je letos  
prestavila v avlo občinske stavbe. Vse dobrote, ki 
jih boste videli  in si jih zaželeli, bodo naprodaj v 
nedeljo od 8. ure zjutraj dalje na stojnici društva, 
kjer pa bo po domače poskrbljeno tudi za osvežitev 
in lačne želodčke. 
 
Vse dobrote, sladke in slane, tekoče in goste, bodo 
naprodaj po ugodnih cenah. 
 
Vabljeni  na  našo razstavo in stojnico vsi, ki cenite 

domačo hrano in pijačo! 
 

Društvo žena in deklet Občine Tabor 
 

Vabilo Turističnega društva Tabor 
 

Vabimo vas, da se na Šentjurskem sejmu ustavite 
tudi pri naši stojnici, kjer bo naprodaj »Friderikov 
frakelj« in »Grajska viagra«. Hkrati vam bo na 
voljo velika izbira različnega cvetja.  

 
Vabljeni! 

 
Turistično društvo Tabor 

_________________________________________ 
 

Vabilo 
 
K povabilu za obisk Šentjurskega sejma se 
pridružuje tudi PGD Kapla–Pondor, ki bo na 
prireditvi pod šotorom predalo namenu novo 
motorno brizgalno Rosenbauer in poskrbelo za  
hrano in pijačo.                            
 

NA POMOČ! 
 

                                 UO in NO PGD Kapla-Pondor 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                
 
 

OB PRAZNIKU OBČINE TABOR, OB GODU SV. JURIJA, ŽUPNIJSKEGA 
ZAVETNIKA, OB DNEVU BOJA PROTI OKUPATORJU  

IN OB PRAZNIKU DELA VAM,  
SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI,  

ISKRENO ČESTITAMO IN ŽELIMO, DA BI MED ŠTEVILNIMI 
PRIREDITVAMI NAŠLI TUDI KAKŠNO ZASE. 

 
Župan, Občinski svet in  

delavci Občinske uprave Občine Tabor       
               

 

 Veličina ni v tem, da nikoli ne padeš, temveč v tem, da se po padcu vedno pobereš.    
(kitajski pregovor) 

 

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. 


