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Sofinanciranje nekategoriziranih cest in prostorska problematika 
 

 
V letošnjem letu smo na občino prejeli veliko 
število vlog za sofinanciranje nekategoriziranih 
cest oziroma preprosto – dovoznih cest do 
posameznih domačij. Ker gre v večini primerov za 
zasebna zemljišča in takšni dovozi tudi nimajo 
značaja občinske ceste, je pristop k takšnemu 
sofinanciranju potrebno ustrezno urediti s 
pravilnikom in nenazadnje za takšno soinvestiranje 
planirati tudi sredstva v proračunu. Kot je že bilo 
omenjeno, je v letošnjem letu prišlo okoli šest 
vlog, v skupni vrednosti projektov okrog 200.000€. 
Prepričani pa smo, da bi se število vlog še 
povečalo, če bi obveljala praksa o sofinanciranju 
urejevanja dovoznih poti oziroma bi za to možnost  
vedeli vsi občani. Prav zaradi tega je potrebno 
postaviti sistem, ki bo temeljil na javnem razpisu 
in transparentnih pravilih, ki bodo določila 
prioriteto in višino sofinanciranja. Občinska uprava 
pravkar končuje sistem kategorizacije cest, ki bo 
jasno definiral spisek občinskih cest (lokalne ceste, 
javne poti), v jesenskem času pa bo na vrsti prej 
omenjeni pravilnik, ki v okvirni vsebini že obstaja, 
vendar je potreben osvežitve.  Za prihodnje leto pa 
je potrebno planirati tudi takšno sofinanciranje v 
občinskem proračunu ter zgodaj spomladi izvesti 
javni razpis. 
 

Nova prostorska zakonodaja pa je zgodba, ki 
zahteva komentar, saj zadeva skoraj vsakega izmed 
nas. V naši občini smo se prenove prostorskih 
aktov lotili že pred tremi leti, takrat pa se je tudi 
država odločila o prenovi prostorske zakonodaje, 
ki naj bi postopke pridobivanja gradbenih 
dovoljenj poenostavila in skrajšala. V pričakovanju 
novih enostavnih zakonskih pridobitev je bil  
tempo sprejemanja novih prostorskih planov v 
vseh slovenskih občinah nekoliko počasnejši, nova 
zakonodaja pa je luč sveta zagledala tik pred 
letošnjim poletjem. Pa še to nepopolna, saj manjka 
še vrsta podzakonskih aktov - pravilnikov, ki so še 
v fazi usklajevanja. V praksi to pomeni, da je 
zadeva zaenkrat še neužitna in ker je pred nami čas 
dopustov, bodo te stvari zaživele šele jeseni. Če 

bodo. Več kot dve leti pa sta že pretekli od pobud, 
ki ste jih dali občani v smislu spreminjanja rabe 
prostora (zazidljivosti). Na občinskem nivoju so 
vse pobude že bile obravnavane na osnovi 
obstoječe prostorske zakonodaje ter tudi vnesene v 
strokovne podlage, ki bodo služile za pripravo 
predloga novega prostorskega načrta, ki pa mora 
biti narejen po novi zakonodaji.  
 

Če moramo za splošni občinski prostorski načrt 
imeti še potrpljenje, pa tega nismo mogli imeti pri 
nekaterih prioritetah, ki zahtevajo takojšnje 
ukrepanje, saj bodo postopki še kljub temu tekli 
kar nekaj mesecev, če ne kar celo leto. Gre za 
projekt doma starejših ter poslovno cono Tabor. 
Skupaj z urbanisti smo ugotavljali, da bomo hitreje 
prišli do cilja, če izvedemo spremembe sestavin 
starih družbenih planov, saj bodo ob popolni 
uveljavitvi nove prostorske zakonodaje pristojna 
ministrstva (kmetijsko, okolje in prostor) zabasana 
z raznimi predlogi in postopki, kljub drugačnim 
obljubam, ne bodo šli tako hitro okrog. Še v tem 
tednu bo izšel v Uradnem listu ustrezen sklep 
župana, s katerim želimo doseči spremembo 
namembnosti zemljišč na dveh lokacijah. Prva je 
lokacija gradnje doma starejših in oskrbovanih 
stanovanj, za kar smo že pridobili ustreznega 
investitorja, druga lokacija pa je povezana z 
izgradnjo poslovne cone, kjer so zemljišča še v 
lasti Sklada in jih bo potrebno odkupiti, investitorja 
pa že prav tako imamo. Če bomo imeli srečno roko 
in nekaj dobrih lobistov, si obetamo postopke 
zaključiti v obdobju od šestih do osmih mesecev. 
Če ne…  
 

Zdaj pa naj še kdo reče, da je za lokalni razvoj 
odgovorna zgolj občina. Žal, država drži vse niti v 
svojih rokah, zato je Slovenija po podjetniški 
(lahko rečemo tudi lokalni) svobodi nekje na repu 
razvitih držav. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Poziv k oddaji vlog za sofinanciranje 
cest in dovoznih poti v Občini Tabor, 

ki so v zasebni lasti 
 
Ugotavljamo, da je v zadnjem času na občino 
prispelo kar precejšnjo število vlog za vzdrževanje, 
graditev ali rekonstrukcijo, predvsem pa za 
asfaltiranje javnih cest in dovoznih poti, ki so 
večinoma v zasebni lasti. 
 

Najprej naj pojasnimo, da lahko občina izvaja dela 
samo na cestah, ki so kot take opredeljene v 
Odloku o kategorizaciji občinskih cest ali pa so to 
trenutno (po sedaj veljavnem Odloku – v pripravi 
je nov Odlok) še nekategorizirane dovozne ceste 
ali poti, ki pa se hkrati uporabljajo kot javne. To 
prav gotovo ni vsak krajši priključek od 
posamezne domačije na občinsko cesto, zato se naj 
zainteresirani občani najprej pri Občinski upravi 
pozanimajo, katere so te ceste. Občinska cesta 
(lokalna cesta ali javna pot) mora pač zadostiti 
zakonsko predpisanim kriterijem.  
 

V kolikor cesta, ki je predmet investicije, ni 
opredeljena v zgoraj omenjenem odloku kot 
občinska – se pa dejansko uporablja za javni 
promet - se sicer tudi lahko sofinancira s strani 
občine in sicer tako, da se med Občino Tabor in 
lastnikom ali lastniki zemljišč, po katerih cesta 
poteka, najprej podpiše pogodba o služnosti. 
Dejstvo pa je, da tudi veliko občinskih cest 
opredeljenih v Odloku, še nima rešenih lastniških 
razmerij, jih pa občina pospešeno ureja. 
 

Poleg tega Odloka je v veljavi tudi Odlok o merilih 
in kriterijih za sofinanciranje graditve javnih in 
dovoznih poti v Občini Tabor. Tu je med drugim 
navedeno, da občina podpira graditev in 
rekonstrukcijo tistih občinskih cest (kategoriziranih 
ali nekategoriziranih, ki se uporabljajo kot javne) 
in so uvrščene v letni plan oz. občinski proračun.  
 

Za začetek del na takšnih cestah mora biti zanje 
izdelan vsaj popis del, predračun in pisni dogovor 

med Občino Tabor in uporabniki, da se strinjajo s 
pogoji sofinanciranja. Sofinanciranje občine je 
lahko do 50% vrednosti  investicije. Strateško 
najpomembnejše občinske ceste se gradijo tudi 
brez udeležbe občanov. 
 

POSTOPEK ZA OBČANE: 
-     oddati pisno vlogo občana ali skupine občanov 
(v kolikor še ni bila oddana), 
- v kolikor cesta ni vrisana in vpisana kot javno 

dobro, pridobiti lastniško pogodbo ali skleniti 
pogodbo o stvarni pravni služnosti v korist 
Občine Tabor (pogodbe pripravi Občinska 
uprava), 

- pridobiti soglasja lastnikov zemljišč za 
morebitne posege v njihovo zemljišče (npr. za 
razširitve, za cevne propuste ipd.) - to naredijo 
uporabniki ob pomoči Občine, 

- pridobiti popis del in predračun za pripravo 
spodnjega ustroja (zemeljska dela, 
odvodnjavanje, gramoziranje),  

- pridobiti popis del in predračun za zgornji 
ustroj, to je za nasutje zaključne gramozne 
plasti, asfaltiranje in nasutje bankin, 

- skupaj z Občinsko upravo izbrati 
najugodnejšega izvajalca (po Zakonu o javnih 
naročilih), 

- z Občino Tabor podpisati pisno pogodbo o 
sofinanciranju investicije z roki plačila, 

- sledi izvedba del. 
 

Kot vidite je pot, od ideje do realizacije, kar precej 
dolga, vendar drugače ne gre. Največkrat se 
zatakne pri denarju - tega je vedno premalo – ne 
gre pa tudi brez nujne birokracije, da se zadosti 
zakonu. Kljub vsem oviram svetujemo občanom, 
ki so že oddali ali nameravajo oddati vloge, da naj 
kar pogumno, skupaj z občino, pristopijo k delu, 
saj so le asfaltne ceste primerna rešitev cestne 
problematike v občini. 
 

Vid Poznič 

________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Podpis ekolistine 
Prijatelji narave ste zagotovo celo šolsko leto 
spremljali naše delo, o katerem smo vas sproti 
obveščali. Sedem korakov, ki smo jih prehodili 
tudi ob vaši podpori in podpori občine, smo  
 

 
slovesno zaključili 6. junija 2007, s podpisom 
ekolistine.  
 

Pripravili smo pester kulturni program, ki je s 
klovnom v glavni vlogi potekal v cirkusu, saj je bil 
naš glavni letošnji projekt ŽIVALI IN MI. 
Nastopili so vsi učenci, ki so skozi leto skupaj z 
razredniki na razne načine govorili in se učili o 



 3

živalih in delček tega prikazali na odru. Ta je bil za 
 
 

 
 to priložnost čisto spremenjen, za kar je poskrbela 
naša učiteljica SILVA RIZMAL. Na pomoč je 
prijazno priskočil še gospod JELEN iz LOK in 
nam pripeljal “slamnato podlago”. Posebna 
zahvala pa gre voditeljici MATEJI BERGANT, ki  
nas je z dobro voljo popeljala skozi program.   
 
Upamo, da bodo vsaj tako dobre volje tudi živali 
zavetišča Maribor, za katere smo že pred 
prireditvijo in vse do konca pouka zbirali hrano. 
Hvala vsem, ki ste prispevali, da bo nekaj živalskih 
želodčkov sitih. 

 

         Kolektiv POŠ Tabor 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Nastop na sejmu Altermed v Celju 
V soboto, 2. junija, so učenci folklornega in 
orffovega krožka nastopili na podelitvi ekozastav 
slovenskim šolam, ki je potekala v Modri dvorani 
Celjskih sejmov.  
 

Zbralo se je okrog 300 poslušalcev, zato je bilo 
seveda prisotne kar nekaj treme. Ob nastopu je le 
ta izginila in našo šolo so učenci odlično zastopali 
in predstavili. Ob kocu programa pa so navzoče 
najbolj razgreli vam že dobro znani “SODARJI”. 
  

Manja Drnolšek, Mateja Todorovski, 
mentorici

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Gusarska zabava v vrtcu! 

V torek, 19. junija 2007, se je ob 17. uri na 
vrtčevskem igrišču ustavila gusarska ladja s čisto 
pravimi gusarji, ugrabljeno princeso in njeno 
skrinjo z zakladom. Ugrabljeni princesi so se za 
njeno skrinjo pomagali boriti tudi mali gusarji iz 
vrtca. IN ne boste verjeli! Povsod so bile obešene 
gusarske zastave, namesto z meči pa so se med 
seboj bojevali kar z baloni. IN ker vedno zmaga 
dobro je zaklad na koncu pristal v pravih rokah. 
Rešena princesa ga je pravično razdelila med vse, 
ki smo bili zraven in ki smo se zanj pomagali 
boriti. IN ko je bil zaklad razdeljen, je gusarska 
ladja odplula naprej. 

Vsem otrokom želimo lepe in brezskrbne 
počitnice, ostalim občanom pa prijeten dopust.  

Oglasimo se vam spet v novem šolskem letu, do 
takrat pa lep pozdrav. 

Kolektiv vrtca Tabor 
_________________________________________ 

 
Center vseživljenskega učenja 

Savinjske  
 
UPI-LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC je kot 
prijavitelj uspela na javnem razpisu Ministrstva RS 
za šolstvo in šport in pridobila sredstva za 
vzpostavitev regijskega CENTRA 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (na kratko 
Center VŽU), v okviru katerega odpiramo nove 
možnosti za vseživljenjsko učenje, ki so za vse 
obiskovalce centra BREZPLAČNE. 
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Vsem,   
 ki iščete nove, drugačne poti do znanja,  
 ki potrebujete informacije in nasvete s 

področja izobraževanja, zaposlovanja ali 
načrtovanja (nove) poklicne poti 

 in, ki se zavedate, da je le znanje trajna 
vrednota. 

 

v okviru CVŽU Savinjske ponujamo: 
 celovito informiranje in svetovanje za 

izobraževanje in poklicno kariero, 
 možnosti za samostojno učenje s pomočjo 

mentorja, multimedijskih in sodobnih e-
gradiv, 

 dostop do različnih izobraževalnih in 
informativnih gradiv 

 in še in še… 
 

Našli nas boste na treh vstopnih točkah, in sicer v 
Žalcu v prostorih UPI-Ljudske univerze Žalec 
(osrednja vstopna točka), v Celju v prostorih 
Ljudske univerze Celje in v Šmarju pri Jelšah v 
prostorih tamkajšnjega Središča za samostojno 
učenje, ki deluje pod okriljem Ljudske univerze 
Rogaška Slatina.  
 

Obiščite nas in se prepričajte, da boste tudi zase 
našli kaj zanimivega in koristnega! 

 

Dodatne informacije: www.cvzu-savinjska.si ali 
www.upi.si .  

 

UPI Ljudska univerza Žalec 
Mihaela Anclin 

_________________________________________ 
 

Se želite vpisati v izobraževalne programe, vendar 
pri tem potrebujete prave informacije in pomoč? 

 

Se že izobražujete, vendar se vam je nekaj 
zataknilo? 

 

Ali pa preprosto želite aktivneje preživeti prosti 
čas in se pri tem še kaj naučiti? 

 

Svetovalno središče Žalec, ki deluje v okviru UPI-
Ljudske univerze Žalec, vam ponuja celovito in 
poglobljeno informiranje in svetovanje o 
možnostih nadaljnjega izobraževanja in učenja. V 
Svetovalnem središču vam bomo svetovali tudi o 
tem, kako se motivirati za učenje in kako se ga 
sploh lotiti. 
 

Svetovanje poteka osebno, po telefonu ali 
elektronski pošti.  
Pokličite 03 713-35-65, pišite na e-naslov 
isio@upi.si ali nas obiščite v prostorih UPI-
Ljudske univerze Žalec. Dodatne informacije: 
www.upi.si/svetovanje 

 

Vse naše storitve so brezplačne. 
 

UPI Ljudska univerza Žalec 
Mihaela Anclin 

_________________________________________ 
 

Vabilo 
na izobraževanje v okviru 

SKOP/KOP programa 
 
pravilna ureditev električne ograje za pašo govedi, 

konjev in drobnice, 
 

ki bo v četrtek, 12. julija ob  9. uri 
na  kmetiji  

Adolfa Laznika v Miklavžu pri Taboru 10, 
z domačim imenom Grabnar. 

  
Prikaz  bo vodila mag. Tatjana  PEVEC, univ. dipl. 
inž . agr., specialistka za   travništvo,  pašništvo in 
pridelovanje krme. 
 
Na izobraževanje prinesite številko KMG MID 
kmetije ali nalepko s številko MID-a. 
 

Kmetijsko-svetovalna služba Žalec

 
_____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Poletni urnik rekreacije – TVD Partizan 
 

dan aktivnost ura kraj 
torek KOŠARKA 19:00 igrišče Tabor 

 
sreda 

IN-LINE HOKEJ 
VEČERNI POHODI – ŽENSKE 

MALI NOGOMET 

18:00 
19:00 
20:00 

igrišče Tabor 
zbirno mesto: društvena brunarica 

igrišče Tabor 
četrtek BALINANJE 

ODBOJKA 
19:00 
19:30 

balinišče 
igrišče na mivki 

sobota IN-LINE HOKEJ 18:00 igrišče Tabor 
nedelja NOGOMET NA TRAVI 9:30 Ojstriška vas (Razgan) 
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Bili smo na morju 
 

Člani društva upokojencev smo v sredo, 23. maja 
2007, začeli z letošnjimi izleti. Prvi izlet je bil 
organiziran v smeri našega Primorja. Tokrat je 
vožnja potekala po avtocesti in smo zaradi tega 
prispeli do Črnega Kala, kjer smo zagledali 
modrino morja, zelo hitro. Kar naenkrat smo 
prispeli na Debeli rtič, kjer smo imeli voden ogled 
in malico. Mladinsko zdravilišče RK Slovenije 
Debeli rtič leži na prečudovitem delu naše obale in 
je obdano z bujnim sredozemskim rastlinjem. 
Hotel in mladinski domovi ležijo sredi čudovitega 
parka, kjer rastejo tudi nekatera redka drevesa. Res 
se je bilo prijetno sprehajati po lepo urejenem 
parku.  
 

Po topli malici smo morali kar pohiteti, saj je bil 
voden ogled Luke Koper točno določen. Po Luki 
Koper smo se vozili z avtobusom in si ogledovali 
ta ogromen kompleks pod vodstvom vodiča. Prej si 
res ne moreš misliti, da je to tako ogromno in 
zanimivo. Polni različnih vtisov smo se nato peljali 
proti Strunjanu, kjer smo si na hribu ogledali 

cerkev in križ, ki je pred časom precej buril 
duhove. Od tu smo se spustili proti obali, kjer smo 
imeli kar nekaj časa, da smo si namakali noge v 
prijetno toplem morju, se posladkali s sladoledom 
ali odžejali s pijačo. Kar težko smo se odpravili v 
avtobus in Slavko nas je odpeljal do prijetne 
gostilne na obrobju Strunjana, kjer smo imeli 
okusno pozno kosilo. Sicer nam je malo ponagajal 
dež, tako da smo morali zapustiti teraso, vendar 
smo ga Primorcem privoščili in zardi tega nismo 
bili slabe volje. Prijetna vožnja proti domu je kar 
prehitro minila in že smo bili v domačem Taboru.  
 

Ob tej priliki bi izrekla vso priznanje nekaterim 
našim članom, ki že res težko hodijo, saj si 
pomagajo z berglami ali palico, da se tako trudijo 
in si z nami ogledujejo znamenitosti.  
 

To je bil naš prvi izlet letos, drugi pa je odpadel 
zaradi premajhnega števila prijavljenih. Škoda, bil 
bi lep in zanimiv izlet na drugi konec Slovenije. Pa 
drugič! 

za DU Tabor  
Danijela Pajk-Zupanc

 

 

 

Rekreacijsko kolesarjenje 
 

Kolesarska sekcija Športnega društva Partizan 
Tabor je v nedeljo, 3. junija 2007, organizirala 
tradicionalno kolesarjenje po Spodnji Savinjski 
dolini. Udeleženci kolesarjenja so se lahko odločili 
med dvema progama, krajšo in daljšo. Krajša 
proga je bila dolga 15 km, daljša pa 41 km in je 
potekala po trasi Tabor- Puntarska  cesta - Grajska 
vas – Prebold – Šešče - Šempeter- Grušovlje – 
Polzela - Podvin - Letuš - Braslovče – Gomilsko - 
Tabor. 

 
Daljšo progo si je izbral in jo tudi z lahkoto 
premagal najstarejši udeleženec Ivan Natek-Vanč, 
krajšo pa najmlajši udeleženec Tibor Rančigaj. 
Kolesarjenja se je udeležilo 35 kolesarjev, ki so se 
po prevoženih kilometrih zasluženo okrepčali na 
pikniku pri brunarici Športnega društva Partizan 
Tabor. 

 
Kolesarska sekcija bo kolesarjenje ponovila v 
začetku meseca septembra. 
 

Športno društvo TVD Partizan Tabor 
_________________________________________ 
 

Mešani pevski zbor Tabor s Češke  
prinesel zlato plaketo 

 
Mešani pevski zbor Pevskega društva Tabor se je 
pod vodstvom zborovodje Milana Kasesnika v 
času od 6. do 10. junija udeležil XXXV. 
mednarodnega festivala pevskih zborov v 
Olomoucu na Češkem. Na tekmovanju je 
sodelovalo 127 pevskih zborov (nekaj tudi iz 
Slovenije), ki so se potegovali za bronaste, srebrne 
in zlate plakete festivala različnih kategorij: 
otroški, dekliški, moški, komorni in mešani pevski 
zbori.  
 

V kategoriji mešanih pevskih zborov smo osvojili 
94 točk od možnih 100 in prejeli zlato plaketo. Z 
visokim številom točk smo se uvrstili še na 
zaključni koncert šestih absolutno najvišje 
ocenjenih zborov festivala. Na zaključnem 
koncertu so tako sodelovali: dva otroška zbora iz 
Češke, mladinski zbor iz Rusije, dekliški zbor iz 
Singapurja, komorni mešani zbor iz Venezuele in 
Mešani pevski zbor iz Tabora.  
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Iz Tabora smo odšli že v četrtek zjutraj. Poleg 
Olomouca smo si ogledali še glavno mesto Češke - 
Prago, čeprav samo na kratko, ker veliko časa 
nismo imeli. Kjerkoli smo bili, smo izkoristili 
priložnost in skupaj zapeli, tako je slovenska 
pesem odmevala povsod, kjer smo bili. In kako je 
dober občutek, ko s pesmijo razveseliš mimoidoče 
in med mimoidočimi smo srečali tudi 
marsikaterega Slovenca. Vsi nas poznate po naših 
rdečih pevskih uniformah, tokrat pa smo imeli še 
enaka oblačila za prosti čas. S ponosom smo nosili 
kape in rumene majice z znakom Pevskega društva 
Tabor in logotipom našega generalnega sponzorja 
Fisher International, d.o.o.. Ob tej priliki se vsem 
sponzorjem še enkrat najlepše zahvaljujemo. 

 

Najlepše trenutke pa smo vsi skupaj prav gotovo 
doživljali v soboto po razglasitvi. Skupaj s 
prijatelji iz Maribora smo peli, plesali in se veselili 
sredi Olomouca in zopet je donela slovenska 
pesem. Občutkov se niti ne da opisati. Najprej smo 
izvedeli, da smo zmagali v svoji kategoriji, osvojili 
94 točk in zlato plaketo, potem pa so nam 
povedali, da nastopamo še zvečer na zaključnem 
koncertu absolutno najvišje ocenjenih zborov. Ko 
smo na koncu prejeli še pokal, se je marsikomu na 
skrivaj utrnila solza. Včasih pridejo trenutki, ko 
imamo vsega dovolj in bi najraje končali, potem pa 
dobimo takšno nagrado in ves trud, ki ga vlagamo, 
je poplačan. Vsi smo ponovno polni energije, 
volje, optimizma, imamo nove želje, nove cilje … 

 
Veselili smo se še dolgo v noč, potem pa smo se v 
nedeljo zjutraj odpravili domov. Ko smo prispeli v 
naš Tabor, ste nas lepo sprejeli mnogi naši dragi 
svojci, občani, gospod župan in ansambel Zaka' pa 
ne, ki je ravno praznoval 5. obletnico delovanja. 
Vsi skupaj smo se še malo poveselili, potem pa 
smo se utrujeni od poti, toda z lepimi občutki, 
odpravili domov. 

S tem smo člani in članice Pevskega društva Tabor 
letošnjo pevsko sezono zaključili. Pred nami sta 
dva meseca počitnic, potem pa se spet vrnemo z 
novimi idejami, novimi pesmimi, novimi nastopi. 
Vsem, ki nas spremljate, se najlepše zahvaljujemo, 
želimo vam prijetne počitnice in vas lepo 
pozdravljamo. 

 
       Člani in članice 

Pevskega društva Tabor 
_________________________________________ 

 

Častitljivih 
40 let MPZ Ivan Cankar Tabor 

 
Petnajsti maj 2007 je bil za pevce MPZ Ivan 
Cankar Tabor poseben dan. Obeležili so častitljivo 
40. obletnico pevskega delovanja v MPZ Ivan 
Cankar Tabor.  
 

V ta namen smo v kulturnem domu v Taboru 
pripravili celovečerni koncert z gosti: Loškim 
glasom iz Kisovca pod vodstvom zborovodkinje 
Alenke Flere-Pavlič in kantavtorico Alenko Lesjak 
ter njenimi spremljevalci Matejem, Gašperjem in 
Blažem. 
 

Zbor je bil ustanovljen 1967 pri takratnem 
Prosvetnem društvu Ivan Cankar. V začetku je štel 
25, kasneje pa tudi 38 pevcev. Zborovodja je bil 
domačin, gospod Milan Lesjak. Pod njegovim 
vodstvom je zbor hitro nadaljeval in iz leta v leto 
pridobival vse več pevcev. Nastopali so na vseh 
občinskih in medobčinskih revijah ter številnih 
proslavah. Gostovali so v raznih krajih Slovenije, 
že v sedemdesetih letih so snemali oddajo za RTV 
Slovenija ter navezali prijateljske stike s 
Prosvetnim društvom Slovenec iz Boršta pri Trstu. 
 

Več kot petnajst let je zbor vodil gospod Milan 
Lesjak, nakar je zbor za nekaj let prevzel gospod 
Stanko Podbregar. Zbor je prenehal delovati 1986. 
Leto za tem pa je bil ustanovljen Mešani pevski 
zbor. Vendar želja po moškem pevskem zboru je 
ostala.  
 

Leta 1996 je MPZ ponovno oživel in njegovo 
vodenje je zopet prevzel Milan Lesjak. Nenadna 
smrt zborovodje je pevce močno pretresla. 
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Njegovo delo je za nekaj časa prevzel zborovodja s 
Polzele, gospod Marko Slokar, ki pa je bil žal 
preveč obremenjen v svojem kraju, da bi pevce 
vodil še v Taboru. Na jubilejnem koncertu leta 
2002, se je prvič predstavila Marjetka Rak, ki zbor 
vodi še danes. 
 

Zboru so v teh letih predsedovali: Mile Gržina, 
Leon Metelan in Peter Natek, v začetku in od leta 
1996 pa do svoje nenadne smrti 2003 pa je bil 
njegov predsednik gospod Lojze Rak. Danes je na 
željo pevcev njihov predsednik Branko Lesjak, ob 
strani pa mu stojijo njegovi dragi sopevci. V veliko 
pomoč pa mu je gospod Fanci Kovče. Za moškim 
pevskim zborom je dolga zgodovina, polna 
vzponov in padcev. Toda na svojem koncertu so 
nam zapeli lepo, primerno njihovi starosti in s tem 
podoživeli leta, ki so kar prehitro minila.  

 »Glasba izraža, kar ni mogoče povedati in o čemer 
ni mogoče molčati. Ta večer je povedala veliko in 
jo bomo še dolgo nosili v srcu. Pevcem, Občini 
Tabor in ostalim sponzorjem, govornikom in 
občinstvu pa še enkrat zahvala za misli besede, 
dejanja za vsa lepa spoznanja, hvala za vse 
trenutke skupnih poti«, je v veznem tekstu napisala 
predsednica KUD Ivan Cankar, gospa Inka 
Jazbinšek. 
 

Jaz pa se v imenu pevcev zahvaljujem vsem, ki so 
nam na kakršen koli način omogočili ali pomagali 
pri izvedbi koncerta. Posebno še dragemu 
občinstvu za bučen aplavz ter da so si vezli čas za 
naše slavljence in jim tako pozorno prisluhnili. 
Nekoč sem že napisala, da se s pesmijo rodiš in s 
pesmijo umreš. Po toliko letih pa se tega še prav 
posebno dobro zavedajo vsi pevci, saj počasi in kar 
nenadoma tudi izgubljajo. Vendar bo te naše pevce 
do konca povezovala velika ljubezen do petja in 
prijateljstva. 

za MPZ Ivan Cankar 
Marjana Lesjak 

_________________________________________ 
 

Slovenska vojska v Taboru 
  
Srečanje Območnih združenj vojnih veteranov 
Spodnje Savinjske doline – Sever, Združenje 

borcev za vrednote NOB Žalec in Slovenske 
vojske je bilo letos v Taboru nekaj posebnega. 
Poleg različnih športnih iger so največ pozornosti 
pritegnili vojaki s predstavitvijo vojaške opreme. 
Predstavili so različne kamione, kontejnerje, 
improvizirano vojaško ambulanto… 

Najbolj oblegan pa je bil vojaški helikopter, ki je 
tudi zakrožil nad Taborom in bližnjimi vasmi. Ob 
tej priložnosti so prisotni župani občin Spodnje 
Savinjske doline podpisali dva skupna projekta, in 
sicer dogovor o sofinanciranju projekta mreže 
lokalnih cest Spodnje Savinjske doline in  dogovor 
o sofinanciranju eko muzeja hmeljarstva Slovenije 
v Žalcu. 
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 
Dan državnosti 

 
Ob priložnosti dneva državnosti 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 v 
spremstvu konjenikov Konjeniškega društva 
Mustang. 
  

 
 
Letos je bila organizatorka srečanja Občina 
Braslovče. Pri Mežnarjevih je Turistično društvo 
Gomilsko v sodelovanju s starejšimi člani Dramske 
skupine Kulturnega društva Gomilsko pripravilo 
kulturni program, vse navzoče sta pozdravila oba 
župana, in sicer Marko Balant iz Braslovč in Vilko 
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Jazbinšek iz Tabora. Za popestritev dneva je 
poskrbel ansambel A je to. Kot vsako leto gre 
 
 
 

velika zahvala gospodarju Mežnarjeve domačije, 
gospodu Pintarju in njegovi družini. 
 

Tatjana Kovče 

 
Planinsko društvo Tabor 

 v sodelovanju z Društvom žena in deklet 
 

VABI 
 
 

v soboto, 30. junija in v nedeljo, 1. julija 2007 
na ZAJČEVE DNEVE na Zajčevo kočo. 

 
 

Z zajčjimi jedmi vam bomo postregli od 13. ure dalje. 
 
 

 
 

Ob tej priložnosti bomo z Lovsko družino Tabor organizirali prikaz  
starega načina košnje trave na Šnepovem travniku  

v smislu ohranjanja kulturne krajine.  
 

Kosci imamo zbor v soboto, ob 15. uri, pri Šnep. 
 Vabljeni vsi, ki še znate kositi na način naših dedkov! 

Kosce bo čakala malica na koči. 
 
 

Vabljeni vsi ljubitelji zajčjih jedi in prijetne družbe! 
 
 
 

 
 

 Samo bedak je v vse trdno prepričan! (Montaigne) 
 
 
  
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.


