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Ob kresi se dan obesi 
 

Skorajda ni za verjeti, da se peči še niso dodobra 
ohladile, ko je na vrata že potrkalo  poletje. Povrhu 
vsega nas je pričakala na bencinskih črpalkah še 
močna povišica kurilnega olja, kar daje vtis, kot da 
smo na vrhuncu kurilne sezone. Resda narobe svet, 
če upoštevamo še velike težave pri usklajevanju 
bodoče finančne perspektive v EU, kar povzroča 
finančno negotovost tudi na državnem nivoju. V 
parlamentarni proceduri je bil pravkar sprejet 
rebalans državnega proračuna, kjer pa nova vlada 
ugotavlja, da je veliko denarja porabljenega že 
vnaprej in da so tekoče in bodoče investicije 
močno ogrožene ali pa zamaknjene za nedoločen 
čas. Povsem logično se pojavlja vprašanje, kako pa 
kaj z realizacijo našega letošnjega občinskega 
proračuna, saj smo praktično 100% odvisni od 
državnih jasli. V tej situaciji se dejansko lahko 
pohvalimo, da smo naše razvojne programe imeli 
zelo dobro pripravljene in da kljub velikim 
težavam državnega proračuna, do nas šolsko 
ministrstvo izpolnjuje popolnoma vse obveznosti, 
vsaj kar se investicije v gradnjo šole in vrtca tiče. 
Do sedaj je država nakazala vse zapadle tranše (35 
mio SIT+ 42 mio SIT), ostala je samo še tranša 90 
mio SIT, ki zapade v letu 2006. Za osvežitev naj 
povem, da bo za projekt šole in vrtca šel še celotni 
prosti investicijski del letošnjega občinskega 
proračuna  (35 mio SIT) ter proračuna 2006 (35 
mio SIT). V letu 2007 pa bo večina investicijskega 
dela proračuna že razbremenjena šole in bo 
namenjena drugim potrebam. Žal pa bo teh potreb 
verjetno zelo veliko, saj se bo triletna suša najbolj 
poznala na področju vzdrževanja cestne 
infrastrukture.  Cestna infrastruktura je najbolj na 
udaru tudi zaradi dejstva, da je sedanje občinsko 
vodstvo podedovalo velik dolg (preko 20 mio SIT) 
do  graditeljev iz prejšnjega mandata in da je bilo 
pred novimi investicijami v ceste potrebno ta dolg 
poravnati. To je seveda zgodba, na katero smo že 
vsi pozabili, toda nič ne škodi osvežiti spomin, 

kajti za občino ne velja čarobno pravilo prisilne 
poravnave, ko upniki odpišejo večino dolgov in 
lahko začneš znova, skorajda brez finančnih 
obveznosti. Kot že rečeno, bi leto 2007 že lahko 
bilo boljše za ceste, če… Ti presneti če-ji vedno 
pokvarijo optimistično razpoloženje. Zadeve še 
niso povsem razjasnjene, vendar so pred nami 
velike obveznosti s področja varovanja okolja 
(odvajanje in čiščenje odpadnih voda), kar zahteva 
v naslednjih desetih letih preko 700 mio SIT 
vložka v izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav. 
Za realizacijo tega projekta pa bo dejansko 
potrebna čarobna formula, sicer bomo v Taboru za 
takšno investicijo potrebovali najmanj 30 let. 
Pustimo te zadeve še malce zoreti, povrnimo se v 
sedanjost in v drugo polletje tega leta. Kot že 
rečeno, je polovica leta za nami in v poletnih 
mesecih se bodo opravili vsi obračuni, v mesecu 
septembru pa je pričakovati rebalans letošnjega 
proračuna, kajti potrebno je uskladiti prihodke z 
odhodki. Bistvenega odstopanja od proračunskih 
predvidevanj ne pričakujem, seveda pa bo imel 
velik vpliv končni obračun investicije v izgradnjo 
šole in vrtca. Pričakujem, da se bo investicija 
ustavila pri vrednosti 330 mio SIT, kar je cca 3% 
nad predračunsko vrednostjo iz leta 2003 oziroma 
cca 25 mio SIT nižje od projektantske vrednosti. 
Bistveno pri vsem pa je, da bomo istočasno 
realizirali mnogo dodatnih projektov (adaptacija in 
dodatni prostori v Domu krajanov, nova Občinska 
knjižnica,  ureditev pritličja v zahodnem krilu 
občinske zgradbe, dodatne asfaltne površine za 
parking). Verjetno bomo uspeli realizirati tudi 
izgradnjo dveh novih igrišč (odbojka na mivki, 
balinišče), ki pa bo sfinancirano predvsem s strani 
raznih donacij in sponzorstev. Čaka nas torej vroče 
poletje, čeprav bo verjetno nekoliko krajše, kajti 
vmes se je že zgodil dogodek - ob kresi se dan 
obesi. 
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Spoštovane občanke in občani, če se vam obeta 
nekoliko zgodnji dopust, vam želim obilo 
sprostitve, še prej pa vsem šolarjem iskrene 
čestitke za dobre šolske dosežke. Vsem skupaj pa 

tudi čestitke z zamikom ob dnevu državnosti in 
prepričan sem, da tudi državne zastave niste 
pozabili izobesiti. 

 Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Poročilo 21. redne seje občinskega 
sveta 

 
ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE TABOR 
Sprejet je bil zaključni račun Občine Tabor za leto 
2004. Iz bilanc se izkazuje, da je gradnja šole in 
vrtca velika pridobitev za občino Tabor, vendar pa 
za proračun tega in prihodnjih let obremenitev, ki 
zahteva skrajno varčevalne ukrepe pri oblikovanju 
rebalansa proračuna za leto 2005 in 2006.  
 
POGREBNA DEJAVNOST  
Sprejet je bil Odlok o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Tabor. 
Glede na določbe odloka je pričakovati, da bo 
občina nadalje oddala upravljanje pokopališča 
pravni osebi, ki je registrirana in usposobljena za 
navedeno dejavnost in bo pristala na pogoje, ki so 
določeni z odlokom in pogodbo. Odlok ne prinaša 
nobenih sprememb za obstoječe najemnike grobov.  
   
NOVI PRIKLJUČKI IN POVEČANJE 
KAPACITETE OBSTOJEČIH 
PRIKLJUČKOV NA VODOVODNO IN 
KANALIZACIJSKO OMREŽJE  
Občinski svet je sprejel Odloka o merilih, kriterijih 
in višini prispevka za nove in povečanju kapacitete 
obstoječih priključkov na vodovodno 
(kanalizacijsko) omrežje. Za bodoče nove 
investitorje to pomeni za priključitev na vodovod 
(kanalizacijo) enega gospodinjstva 203.000,00 sit. 
Povišanje je kar 30% manjše, kot ga je predvidelo 
Javno komunalno podjetje Žalec. Sredstva, ki se 
zbirajo iz prispevkov za priključitev, so namenjena 
izključno za investicije v vodovod in kanalizacijo. 
 
VRTEC TABOR  
Občinski svet se je odločal o pokritju izgube v 
vrtcu Tabor, ki je nastala delno zaradi selitve na 
novo lokacijo (šola Loke), oblikovanja heterogenih 
oddelkov, ki zahtevajo tako zaposlitveno strukturo, 
da ekonomska cena ne pokrije plač zaposlenih. 
Vzrok so tudi nepopolnjeni oddelki. Z 
nepopolnjenostjo oddelkov se spopadamo že od 
vsega začetka. Nikakor pa ne moremo odpraviti 
glavnega vzroka, in sicer varstvo otrok v vrtcih 
izven občine, s stalnim bivališčem v občini Tabor. 
Tako letno odteče v druge občine kar 6 do 7 mio 
tolarjev. Glede na navedeno se lahko zahvalimo 

staršem, ki so tako zavedni občani, da zagotovijo 
otroku vzgojo v domačem kraju. Za nadaljnje 
stabilno poslovanje vrtca je občinski svet sprejel 
kritje nastale izgube, 7,2% povišanja ekonomske 
cene vrtca in 50% plačilo rezervacije v poletnih 
mesecih za otroke, ki obiskujejo vrtec Tabor.  
 
PRODAJA OBJEKTOV  
Občinski svet je sklenil, da se propadajoči del 
objekta z naslovom Ojstriška vas 38, proda 
najugodnejšemu ponudniku pod pogojem, da se 
novi lastnik zaveže kupljeni del rekonstruirati in ga 
ponuditi v obliki stanovanj na trgu najkasneje v 
roku 2 let.  
 
ZAVOD – UPI Ljudska univerza Žalec 
Zavodu – UPI Ljudski univerzi Žalec se, na 
podlagi poročila o delu in finančnih izkazov, daje 
soglasje za dodelitev kvote za izplačilo delovne 
uspešnosti zaposlenim v višini 20%. 
 

Lilijana Štor 
_____________________________________ 

  
Informacije s komunalnega področja 

 
VARSTVO OKOLJA 
Varovanje okolja je ena od najpomembnejših nalog 
človeštva, čeprav se nam, ki živimo še v dokaj čisti 
in neokrnjeni naravi, to mogoče ne zdi tako 
pomembno kot tistim, ki tega privilegija nimajo.  
 
Na Občini se dobro zavedamo, da je ohranjanje 
čistega naravnega okolja zelo pomembno za 
bodoči razvoj, zato so v teku nekateri dolgoročni 
projekti (izgradnja kanalizacije s čistilno napravo, 
zagotavljanje čistih vodnih virov, ločeno zbiranje 
odpadkov idr.), prizadevamo pa si, da vsako leto 
naredimo kakšno izboljšavo na tem področju. 
 
Menimo, da je odvoz gospodinjskih odpadkov 
zaenkrat zadovoljivo rešen - v nekaj letih, ko bo 
zgrajen nov center v Celju, nas čaka ločeno 
zbiranje. Večji problem so kosovni odpadki. Tudi 
na tem področju smo letos kar nekaj storili: 
spomladi smo organizirali akcijo zbiranja, ki je 
lepo uspela, 4. junija je bila izpeljana čistilna 
akcija, ravno te dni pa je potekal odvoz odsluženih 
avtomobilov, ki se jih je zbralo kar okrog 40. 
Trenutno imamo tri tako imenovane ekološke 
otoke za ločeno zbiranje in sortiranje odpadkov, in 
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sicer v Lokah, Kapli in Ojstriški vasi, od septembra 
dalje pa bo še eden pri Domu krajanov v Taboru ali 
pa v Miklavžu. Žal pa ugotavljamo, da se še vedno 
najdejo posamezniki, ki ne ločijo med steklom, 
plastiko in papirjem in vse skupaj pomešajo ali kar 
je še huje, pri ekološkem otoku v Kapli (pri 
obiralnem stroju) se vsak teden ob kontejnerjih 
pojavljajo vrečke s komunalnimi odpadki. 
Vsekakor nameravamo poostriti nadzor, najti 
onesnaževalca, krivca pa prijaviti komunalni 
inšpekciji. Velik problem so tudi odpadki, 
predvsem razna plastika in plastenke, ki se 
pojavljajo v potokih, gozdovih na travnikih. 
Največ tega je opaziti v Konjščici v Ojstriški vasi 
in v gozdu pri Domu krajanov. Takšno ravnanje je 
nedopustno, saj je dovolj možnosti, da se vsak 
občan teh odpadkov znebi po legalni poti. 
 
Od Javnih naprav Celje smo dobili informacijo, da 
bo letos, predvidoma v oktobru, pričel delovati 
zbirni center za večje kosovne odpadke na lokaciji 
v industrijski coni Čeplje. Center bo namenjen 
občanom Vranskega in Tabora, kjer bomo lahko ob 
določenih dneh v tednu brezplačno skozi vse leto 
oddajali odslužene oz. odvečne predmete. O 
točnem pričetku delovanja tega centra vas bomo 
posebej obvestili. 
 
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
Zaradi izredno zahtevnega finančnega projekta 
izgradnje šole in vrtca je za področje novogradenj 
in vzdrževanja cest namenjeno zelo malo sredstev. 
Žal je tako, da se vsega ne da narediti naenkrat. Na 
cestah se trenutno rešujejo le najnujnejši primeri. 
Prosimo vas za strpnost. 
 
Na področju izgradnje kanalizacije smo v pripravi 
razpisa za izbiro izvajalca za izgradnjo odseka 
Tabor – Strnad, ki bo zajel tudi bodoče 
novogradnje na zemljišču nasproti Doma krajanov. 
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, sama 
izgradnja se bo predvidoma pričela v letošnjem 
septembru. 
 
V fazi priprave dokumentacije je odsek 
kanalizacije skozi Ojstriško vas. Ko bo znana 
projektna rešitev, bo sklican sestanek z vsemi 
lastniki zemljišč, od katerih se pričakuje soglasje 
za gradnjo. 
 
Občinski svet je na  seji v maju sprejel sklep o 9,9 
% povišanju cen oskrbe z vodo in čiščenja odplak. 
Cena vode je bila nespremenjena skoraj 5 let. 
Povišanje je namenjeno predvsem razvojnim 
vlaganjem, veljati pa začne šele po potrditvi 
Ministrstva za okolje in prostor. 
 
Izvajalci zimske službe ste verjetno opazili, da vam 
je bila nakazana druga (zadnja) akontacija za 
opravljeno delo v sezono 2004/05. Kljub temu, da 

smo šele v začetku poletja, vas že sedaj vabimo k 
nadaljnjemu sodelovanju. 
 

Vid Poznič 
_____________________________________ 

   
ADSL v občini Tabor 

 
Po dolgem času se je v Občini Tabor pričelo 
inštaliranje ADSL priključkov. Tisti, ki ste že 
podpisali pogodbe za ADSL, ste med prvimi, ki 
vam bodo priključili ADSL. Ostale občane 
obveščamo, da lahko pokličejo na SIOL tel. št.  01 
473 00 00  ali na brezplačno tel. št. 080 10 00, kjer 
boste dobili informacije o možnostih paketov 
ADSL. 

    Tatjana Kovče 
_____________________________________ 

 

Poziv občanom – slike nekdanjih šol 
 

Ob otvoritvi nove šole bomo pripravili razstavo 
Šola v Taboru skozi čas, zato vas vljudno 
naprošamo, da nam do 15. julija posredujete 
fotografije nekdanjih šolskih poslopij. Slike bomo 
skenirali in vam jih nepoškodovane v najkrajšem 
času vrnili. 
 
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej 
zahvaljujemo. 
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________ 
 

Obvestilo o poteku 1. urbanistične 
delavnice na temo »Razvoj Ojstriške 

vasi v povezavi z zagotavljanjem 
poplavne varnosti območja ob 

Konjščici«, ki je potekala v mesecu 
maju 

 
 
Občina Tabor je v sodelovanju z Birojem 
URBANISTI organizirala 1. urbanistično 
delavnico v okviru priprave novih občinskih 
prostorskih aktov Občine Tabor in sicer na temo 
»Razvoj Ojstriške vasi v povezavi z 
zagotavljanjem poplavne varnosti območja ob 
Konjščici«. Delavnica je potekala 31. maja 2005, 
na delavnico so bili vabljeni zainteresirani občani, 
udeležili pa so se je predvsem prebivalci Ojstriške 
vasi. 
 
V uvodu je župan Občine Tabor, g. Vilko 
Jazbinšek, predstavil problematiko in način 
vključevanja Občine Tabor pri zagotavljanju 
poplavne varnosti Ojstriške vasi. Nato je ga. Mojca 
Furman Oman iz Biroja URBANISTI predstavila 
aktivnosti v zvezi s pripravo novih občinskih 
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prostorskih aktov v povezavi s problematiko 
območja Ojstriške vasi. 
 
Največji pomen delavnice je bil dan predstavitvi g. 
Matije Marinčka, strokovnjaka s področja varstva 
pred poplavami, ki je udeležencem predstavil 
strokovna izhodišča glede možnega zagotavljanja 
poplavne varnosti naselja Ojstriška vas. Omenil je 
variantne rešitve, od katerih je najbolj realna 
rešitev z vodnimi zadrževalniki, pri kateri se večji 
delež vode zaustavi gorvodno ob Konjščici in sicer 
z izgradnjo nasipov severno od Tabora. Pri tem ne 
gre za velike akumulacije, pač pa za manjše vodne 
zadrževalnike, vendar bi bilo zaradi izgradnje 
nasipov kljub temu potrebno opraviti večja 
zemeljska dela. Poleg tega bi bilo v sami Ojstriški 
vasi potrebno z manjšimi posegi izboljšati 
obstoječe stanje in sicer ne v smislu regulacije 
vodotoka, pač pa s čiščenjem struge in delnim 
uravnavanjem kritičnih ovinkov. Predlog g. 
Marinčka upošteva reševanje problematike s čim 
manjšimi posegi v prostor, predlog pa je izdelan 
glede na njegove dolgoletne izkušnje.  

 
Sledila je razprava z udeleženci, ob kateri so se 
odprle naslednje teme:  

- udeleženci so predstavili nekatere »kritične 
točke« Konjščice v naselju Ojstriška vas 
(slabo urejene brežine, zožitve struge, 
zaradi katerih se zaustavi pretok vode in 
podobno),  

- »kritične točke« po mnenju udeležencev 
predstavljajo tudi izvedeni lokalni ukrepi 
prebivalcev zaradi katerih je prišlo do 
zožanja struge,  

- udeleženci so povedali, da na mestih, kjer 
je struga v vasi regulirana, ne prihaja do 
težav, problemi so tam, kjer ni regulacije,  

- udeleženci so opozorili na problem 
načrtovanja nove kanalizacije, župan pa je 
ob tem pojasnil, da se bo projekt za 
izgradnjo kanalizacijskega omrežja 
prilagajal protipoplavnim ukrepom v 
Ojstriški vasi, 

- udeleženci so opozorili na problem erozije 
/ plazu zaradi spodjedanja struge in 
podobno. 

 
Po strokovnem posvetu v prostorih Občine je bil 
izveden terenski ogled celotne struge Konjšice v 
območju Ojstriške vasi, na katerem so sodelovali 
vsi udeleženci delavnice.  
 
Kot zaključek 1. urbanistične delavnice se sprejme 
konsenz, da se protipoplavna varnost Ojstriške vasi 
zagotovi z zadrževanjem večjih voda gorvodno, ob 
tem pa se v sami vasi uredijo kritične točka struge. 
Rezultat vseh aktivnosti v nadaljnjih dveh letih naj 
bi bila omogočena gradnja v območju Ojstriške 
vasi, ki je sedaj pod posebnim režimom urejanja.  
 
Na koncu se zahvaljujemo vsem udeležencem 
delavnice za pomoč in konstruktivne predloge, 
ki jih bomo v največji možni meri upoštevali.  
 

Biro URBANISTI in  
Občinska uprava Občine Tabor 

 
 

________________________________________________________________________________________________
 

Bodimo vidni 
 
Spet je tu poletje in s tem daljši, toplejši dnevi in 
noči, zaradi česar bomo v večernem času dalj časa 
zunaj. Hkrati pa se bo s tem tudi povečalo 
potovanje po javnih cestah peš, s kolesi, kakor tudi 
z ostalimi vozili. 
 
In spet smo pri najbolj ogroženih udeležencih v 
cestnem prometu (pešci, kolesarji in ostali vozniki 
enoslednih koles). O najbolj ogroženih udeležencih 
pa govorimo zato, ker pri prometnih nesrečah le ti 

zadobijo hujše telesne poškodbe ali celo podležejo 
poškodbam. 
 
Zatorej poskrbimo za lastno varnost in se ob 
zmanjšani vidljivosti pešci osvetlimo s kresničko 
ali kakšno drugo lučjo, da bomo s tem zmanjšali 
nevarnost lastne udeležbe v prometni nesreči. 
 
Kolesarji in ostali vozniki enoslednih vozil pa 
poskrbimo, da nam bo delovala sprednja in zadnja 
luč, katere tudi prižgimo, pa čeprav bo npr. dinamo 
upočasnil vožnjo kolesa.  
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Naj vam bomo na prvem mestu vaša varnost, da 
boste vedno prišli do svojega cilja. 
 

Roman Ocvirk, 
vodja policijskega okoliša 

_____________________________________ 
 

Vabilo 
 

Center za socialno delo Žalec načrtuje vrsto 
različnih aktivnosti, s katerimi želimo popestriti 
počitniške dneve za mlade, v občini Tabor. 
Brezplačne delavnice bodo potekale na Osnovni 
šoli Tabor; tudi v primeru slabega vremena.  
Tako med 16. avgustom in 25. avgustom 2005, 
od 8.00 do 13.00 ure, pripravljamo program za 
kreativno in inovativno preživljanje prostega časa, 
in sicer: 
   

• ponedeljek bomo rezervirali za 
taborniške dejavnosti (postavljanje 
šotora iz šotork, orientacija, učenje 
različnih vozlov, štafetne igre …),  

• torek bo namenjen ustvarjanju v 
kreativnih delavnicah (izdelava 
zmajev, vetrnic, izdelovanje nakita, 

barvanje, izdelava lutk in snemanje 
igre, kjer bodo v glavni vlogi naše 
izdelane lutke …), kuharska 
delavnica, 

• sreda bo obarvana s športnimi 
tekmovanji, 

• četrtek bo popestren z obiskom na 
bazenu Pingo-Orla vas (otroci, ki 
bodo sodelovali na delavnicah, bodo 
prosili starše, da jih pripeljejo na 
bazen, kjer bo poskrbljeno za 
spremstvo in varnost). 

 
Vabimo vse mlade, osnovnošolce iz Tabora ter 
okolice, ki bi želeli svoj prosti čas med poletnimi 
počitnicami preživeti malo drugače, da se 
pridružijo predstavljenim delavnicam. Prosimo 
Vas, da se predhodno prijavite, oziroma nas 
pokličete na tel. 03/713-12-50.  
 
Želimo si, da bi načrtovani projekti zaživeli, zato 
Vas prosimo, da se v čim večjem številu udeležite, 
in da informacijo posredujete naprej! 

                                                      Špela Jovan,  
vodja programa 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Izletniški utrinek 
 
V soboto, 18. junija 2005 smo se članice Društva 
žena in deklet Občine Tabor skupaj z županom 
odpravile raziskovat del Gorenjske in Selško 
dolino. Zvon v naši cerkvi se je komajda oglasil, 
ko smo izletnice že zapuščale našo malo prelepo 
občino.  
 
Izletnikov avtobus je hitro požiral kilometre, pa 
tudi županova predstavitev našega pričakovanega 
izleta je pripomogla, da smo  v trenutku prispeli v 
predmestje Radovljice, kjer smo na cestnem 
počivališču delno  izpraznili avtobusov  prtljažnik, 
v katerem so bile skrite same dobrote. Vsa pohvala 
članicam, ki so se spet izkazale. Po kratkem 
postanku smo, ko smo si pretegnili noge in si 
dobro založili želodce, krenili proti Radovljici, na 
ogled mesta in čebelarskega muzeja. Poleg vsega 
nas je prevzel tudi  razgled na Triglav s terase 
mestne kavarne.  
 
Po dobri kavi smo se naložili na avtobus in pot nas 
je vodila mimo Krope, skozi Dražgoše mimo 
spomenika žrtvam, do Železnikov, kjer smo si 
ogledali prostore Turističnega društva, razstavo 
pravih idrijskih čipk, plavž in železarski muzej.  

 
Po ogledu so nas želodci že opozarjali, da je čas, 
da se na Turistični kmetiji  »Podmlačan« v Jarčjem 
Brdu podkrepimo z dobrim kosilom. Pot do tja je 
bila kratka, že ob izstopu iz avtobusa pa nas je 
pričakal omamni vonj po jedači, ki je bila, kot se je 
kasneje izkazalo, zares odlična. Da pa bi slučajno 
po dobrem kosilu ne pospali vsak v svojem kotu, 
smo se  peš odpravili pogledat dom Tavčarjeve 
Mete, tiste Mete, ki si je v filmu Cvetje v jeseni 
tako zelo želela Janeza, da ji je na koncu omagalo 
srce. Po pripovedovanju gospodarja, ki skrbi za 
njen dom,  jih Meta in Janez, sicer malo postarana, 
še vedno rada obiščeta. 
 
Ko smo se po hribu navzdol vračali do naših 
gostiteljev, smo z razočaranjem ugotovili, da nam 
vsem prehiteva ura in da bo treba počasi v dolino, 
v Škofjo Loko, ki nas je še čakala. 
 
Kapucinski most in mestna vrata sta se bleščala v 
soncu, ko smo zapuščali še zadnjo točko na našem 
potovalnem zemljevidu. Če vas pot zanese tja, 
poleg drugih stvari priporočamo še pokušino 
sladoleda.        
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Sledilo je še zadnje vkrcanje v avtobus in vožnja 
proti domu. V domače loge smo  prispeli,  ko se je 
dan začel prevešati v noč. Bil je lep, prekrasen dan, 
hkrati poučen in  zabaven,  naporen in sproščujoč, 
pa vendar bi takšen ne bil brez našega župana, ki 
ga je predlagal in tudi vodil. 
 
Zahvala gre vsem udeleženkam, ki so zdržale od 
začetka do konca in nenazadnje šoferju, ki nas je 
varno vozil. 

                                                                                  
Društvo žena in deklet Občine Tabor 

Karmen Lukman 
_____________________________________ 

                                                                                                                                                                                    
Urejanje našega kraja 

 
Turistično društvo si je postavilo cilj urediti naš 
kraj. Kot ste že sami opazili, sta gredi pred 
občinsko zgradbo na novo preurejeni, v kratkem 
bodo trije mostovi v naši občini dobili okrasna 
korita z rožami. V izdelavi so tudi že klopce, ki 
bodo namenjene sprehajalcem in obiskovalcem 
našega kraja. Pripravlja se tudi malce večji projekt 
pri Pihlbirt, kjer se bo v velikosti 2x3 m iz 
okrasnih grmov zasadil napis Tabor in poseben 
aranžma, ki bi naj predstavljal naš kraj vsem mimo 
vozečim se turistom. 

                                                                                             
Turistično društvo Tabor 

_____________________________________ 
 
Izlet Turističnega društva Tabor po 

vinsko turistični cesti Goričko  
 
Turistično društvo je organiziralo izlet, da si 
ogledamo zanimivosti in urejenost drugih krajev v 
Sloveniji. Pot nas je vodila v Mursko Soboto, kjer 
se nam je pridružila vodička, od tam pa smo se 
popeljali v Ratkovce, kjer smo si ogledali 
izdelovanje medičarskih in letstovih izdelkov, 
nakar smo se odpravili na toplo malico v kraju 
Pečarovci pri turistični kmetiji Zeljko, kjer imajo 
20 hektarjev vinogradov, pri njih je potekala 
degustacija vin. Zanimivost te turistične kmetije je 
tudi ta, da izdelujejo raznovrstne glinaste izdelke, 
najbolj zanimive izdelke iz gline, smo občudovali 
kar v kletnem prostoru, kjer so bili ogromni vinski 
vrči. 
 
Pot nas je naprej peljala v občino Grad,  kjer smo 
si ogledali grad pri Gradu, ki  je s svojimi 365 
sobami največji v Sloveniji, tu imajo posebno sobo 
za poroke ter zelo ohranjeno staro grajsko 
ogledalo. V spodnjih prostorih po sobah 
prikazujejo domačo obrt od kovaštva, izdelovanja 
platna, zeliščarstvo, izdelovanje žganja… Možen 
je seveda tudi nakup raznoraznih grajskih 

spominkov. Zanimiv je park ob gradu, kjer so stara 
drevesa tulipanovcev z čudovito dišečimi 
rumenimi cvetovi. 
 
Ker je v Goričkem veliko evangeličanov, smo si v 
kraju Pucovci ogledali evangeličansko cerkev, kjer 
nam je duhovnik obrazložil njihovo delo.  
 
Za zaključek smo se ustavili v Otovcih na turistični 
kmetiji Smodiš, kjer so nas popeljali po njihovem 
vinogradu ter nasadu jabolk ter breskev. Gospodar 
nam je povedal, da imajo velike probleme z 
divjadjo, ki pride z Madžarske, premalo padavin 
ter pusto zemljo. Po večerji smo degustirali 
domača raznovrstna žganja. 
 
Kraj Goričko je naravni park, zaščiteno območje, 
zato stare kmetije kupujejo tujci, predvsem 
Angleži, ker je možna le restavracija in ne popolna 
obnova, v tem pa so najbolj spretni ravno Otočani. 
 
Po končanih ogledih smo prišli do zaključka, da je 
vsaka stara hiša lepa, če se vzdržuje in ureja 
okolica ter popestri z restavriranimi starimi 
predmeti. 

                    
Turistično društvo Tabor 

_____________________________________ 
 

Obvestilo 
 

Vse člane, podporne člane in simpatizerje 
Planinskega društva Tabor obveščamo, da smo 
zaradi visoke cene planinskih znamkic Planinske 
zveze in velikega povpraševanja z letošnjim letom 
ponovno uvedli t.i. podporno članarino.  
 
S plačilom te članarine, ki znaša 1.000 tolarjev in 
je enotna za vse, posameznik postane član društva 
in uživa vse ugodnosti našega društva. Primerna je 
za posameznike, ki so člani društva, pa se ne 
udeležujejo pohodov v visokogorje in ne 
prenočujejo v planinskih postojankah. Ta članarina 
torej ne pokriva ugodnosti pri prenočevanju v 
planinskih kočah in domovih po Sloveniji, prav 
tako ne zavarovanja v gorah, pomeni pa zavezanost 
in pripadnost našemu društvu in Zajčevi koči (več 
informacij na tel. 5727049). 
 
Hkrati naj vas obvestimo, da v društvu že potekajo 
priprave na praznovanje 25. obletnice otvoritve 
Zajčeve koče, ki bo v soboto, 30. julija. Vabimo 
vas, da se na svojih pohajkovanjih po taborskih 
hribih kdaj ustavite tudi na Zajčevi koči, ki je do 
konca oktobra odprta ob sobotah in nedeljah. 
  

Planinsko društvo Tabor 
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________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
Blagoslov lipe 

 
Zadnjo nedeljo v maju smo se po šmarnicah v farni 
cerkvi svetega Jurija zbrali na vrtu Antona in 
Pavlike Tekavc. Na njunem vrtu smo 1991. leta 
posadili lipo, ki je rasla v čast osamosvojitve 
Slovenije. Zaradi širitve parkirišča pred trgovino v 
Taboru smo to lipo    morali podreti, namesto nje 
pa smo na novo posadili kar dve. Ena obeležuje 
slovensko samostojnost ob Domu krajanov, drugo 
pa smo posadili na zelenici zakoncev Tekavc in bo 
rasla prav tako v čast samostojnosti Slovenije ter v 
spomin izvolitve novega papeža Benedikta XVI..  
 
Na zadnjo majsko nedeljo se nas je na vrtu pred 
njuno hišo zbralo lepo število Taborčanov in 
Taborčank. Najprej smo prisluhnili kratkim 
pozdravnim govorom  župana Vilka Jazbinška in 
podžupana Janka Drče, nato pa še domačemu 
župniku Leopoldu Selčanu, ki je lipo tudi 
blagoslovil. Po končani kratki slovesnosti so nas 
prijetno presenetile domačinke, ki so vsem 
postregle s pecivom.  
 
Vsi zbrani smo doživeli lepo nedeljsko popoldne. 
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________ 

 

Dan odprtih vrat šole 
 
V soboto, 4. junija, smo za vse občanke in občanke 
odprli vrata novozgrajene šole. Možnost ogleda 
šole  je izkoristilo kar lepo število ljudi iz Tabora 
in bližnje okolice. Ogledali so si velike in svetle 
učilnice, hodnike, kuhinjo, jedilnico, povezavo do 
telovadnice in še druge manjše prostore.  
 
Veseli smo bili, da smo lahko pokazali sadove 
naših odločitev in trdega dela v preteklem letu. 
Zrasla je nova šola, ki bo v prihodnjih tednih tudi 
primerno sodobno opremljena in bo zagotavljala 
maksimalne pogoje za potek učnega procesa. Šola 
in vrtec bosta izobraževala in vzgajala nove rodove 
Taborčanov in Taborčank in prepričani smo, da se 
bodo v njej dobro počutili. 
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________ 

 
Ogled kmetije Hribernik 

 
Gospa Hribernik je 21. junija ob 10. uri dopoldne 
sprejela skupino petdesetih obiskovalcev, ki so 
opravljali ekološki seminar.  
 

Obiskovalcem je obrazložila ekološko življenje in 
kmetovanje, predvsem pridelovanje zelenjave, 
sadik in semena. Razkazala jim je celotno kmetijo, 
omogočila ogled pristne slovenske kašte, ki je bila 
obnovljena  v letu 2004 za namen trgovine z 
ekozeliščnimi semeni ipd. Ogled se je zaključil s 
pogostitvijo. Najprej z domačim aperitivom iz 
zeliščnega pripravka, potem z domačim čajem, 
sokom, jabolčnikom, kozjim zavitkom, obloženimi 
kruhki in polnjeno francosko štruco.  
 
Obiskovalci so to kmetijo zapustili z novimi 
spoznanji s področja ekološkega kmetovanja in 
zeliščarstva.  
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________ 

 
Sprejem najboljših in najaktivnejših 

učencev in dijakov pri županu 
 

Če smo obrnjeni v pravo smer, moramo v tej smeri 
samo naprej. 

(budistična modrost) 
                                                                           
Ob koncu letošnjega šolskega leta je župan Vilko 
Jazbinšek pripravil sprejem za odličnjake in 
odličnjakinje osnovne šole in za učenke, 

 
Sprejem pri županu, manjkajo trije nagrajenci, foto L. Š.   
 
učence, dijakinje in dijake, ki so se izkazali na 
različnih tekmovanjih in osvojili vidne uspehe: 
 
 Boštjan Turnšek, Ojstriška vas 19 (odličen 

vseh osem let, osvojil bronasto in srebrno 
priznanje iz Vesele šole, osvojil bronasto 
Preglovo priznanje in tekmoval za nemško 
bralno značko), 

 Jana Pustoslemšek, Kapla 24 (odlična vseh 
osem let, osvojila bronasto in srebrno 
Cankarjevo priznanje, bronasto in srebrno 
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priznanje iz Vesele šole, bronasto Vegovo 
priznanje, osvojila tudi bronasto priznanje iz 
znanja zgodovine, bronasto priznanje iz logike 
in bila osem let prizadevna članica mladinskega 
pevskega zbora), 

 Saša Menčak, Kapla 54 (odlična vseh osem let, 
prejela pohvalo šole za uspešno nastopanje na 
šolskih in izvenšolskih glasbenih prireditvah in 
prizadevno delo pri krožku Unicef, osem let 
bila prizadevna članica mladinskega pevskega 
zbora, tekmovala za angleško bronasto bralno 
značko in osem let brala knjige za slovensko 
bralno značko), 

 Samo Natek, Pondor 27a, (odličen vseh osem 
let, prejel pohvalo šole za prizadevno delo pri 
krožku Unicef, osvojil bronasto Vegovo 
priznanje, osem let bral knjige za slovensko 
bralno značko),  

 Alenka Jelen, Pondor 13 (prejela zlato 
priznanje iz Vesele šole in osvojila srebrno 
priznanje iz znanja zgodovine), 

 Anja Pustoslemšek, Kapla 23 (osvojila srebrno 
priznanje iz znanja slovenščine, srebrno 
priznanje iz Vesele šole, srebrno priznanje iz 
znanja matematike in zelo dobro se je uvrstila 
na državnem tekmovanju iz matematike), 

 Meta Podbregar, Ojstriška vas 47 (prejela 
bronasto plaketo na državnem tekmovanju 
mladih glasbenikov), 

 Anže Weichardt, Ojstriška vas 31 (prejel 
nagrado za prvo mesto za najboljšo spletno 
stran v okviru ŠKL, prejel nagrado za drugo 
mesto za najboljšo spletno stran v okviru 
Festivala računalništva na državnem 
tekmovanju iz računalništva, dobil nagrado za 
prvo mesto najbolje predstavljenega videospota 
na državnem tekmovanju v okviru ŠKL, osvojil 
prvo nagrado na občinskem natečaju 
raziskovalnih nalog z naslovom Ženske v 
izobraževanju na I. gimnaziji v Celju), 

 Sabina Bec, Pondor 23 (na evropskem 
prvenstvu na Irskem osvojila 2. mesto v 
taekwon-doju), 

 Mojca Novak, Kapla 17a (osvojila 3. mesto na 
državnem prvenstvu v show plesih). 

 
Vsem naštetim je župan v kratkem govoru čestital 
za lepe in tudi izjemne dosežke na različnih 
področjih in jim podelil knjižne nagrade. 
 
Vsem letošnjim nagrajencem in nagrajenkam še 
enkrat čestitamo in jim pri nadaljnjem šolanju 
želimo še veliko takšnih in podobnih uspehov. 
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________ 

 

Dan državnosti 
 

25. junija je Republika Slovenija praznovala svoj 
štirinajsti rojstni dan. Ob tej priložnosti smo se že 
tradicionalno odpravili na pohod po Puntarski poti. 
Zbrali smo se ob 11. uri pred Kmetijsko zadrugo v 
Taboru in krenili proti Mežnarjevi domačiji. 
Pohodnike sta spremljala tudi dva konjenika z 
Gomilskega. 
 
Pri Mežnarjevih je Kulturno društvo Gomilsko v 
sodelovanju s Turističnim društvom iz Gomilskega 
pripravilo kulturni program, v katerem so 
sodelovali tudi Savinjski rogisti. Vse navzoče sta 
pozdravila oba župana - soseda, in sicer Marko 
Balant iz Braslovč in Vilko Jazbinšek iz Tabora. 
Za podporo pri organizaciji gre velika zahvala 
gospodarju Mežnarjeve domačije, gospodu 
Pintarju in njegovi družini. 
 
S taborske strani se je pohoda in proslave udeležilo 
le skromno število pohodnikov in pohodnic, a 
prepričani smo, da je bilo posredi le soparno vreme 
in da Taborčani in Taborčanke kljub povezanosti v 
veliko evropsko družino držav še vedno radi 
praznujemo svoj dan državnosti. 
 

Planinsko društvo Tabor 

       

 

 Življenje je nevarno, ne bodimo še mi. (Mateja Bergant) 
 

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. 


