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Kdor čaka, dočaka 

 
Vmes pa seveda mora marsikaj početi. In če sem neskromen, smo v tem času garali. Kar osem 
novelacij investicijskega programa smo morali napraviti v zadnjih dveh mesecih in si na ta način 
zaslužili dobrih 167 mio SIT. Tolikšen je namreč prispevek države pri izgradnji nove šole in 
adaptaciji vrtca. Strošek občine Tabor bo znašal dobrih 150 mio SIT, dobili pa bomo moderno šolo 
šestletke in prav takšen vrtec, ki bo imel tudi jasli. Povsem nova bo kuhinja in množica opreme in 
didaktičnih pripomočkov ter kabineti za učitelje in vzgojitelje. Ker bo nova šola povezana z 
Domom krajanov, bo tudi ta zgradba doživela prenovo. V njej bomo pridobili večje prostore za 
novo občinsko knjižnico in kulturno udejstvovanje, veliko urejeno zunanje parkirišče pa bo 
zaokrožilo celoten kompleks v izobraževalno – kulturno – športno središče Tabora. Resno 
načrtujemo še izgradnjo igrišča za odbojko na mivki ter balinišče, bližnji gozd pa naj bi dobil 
vsebino učne poti in značilnosti parka. O tem kdaj drugič, tokrat pa le še informacije o izvajalcu 
vseh teh načrtov. Poleg težkih pogajanj z Ministrstvom za šolstvo in predvsem z Ministrstvom za 
finance je namreč teklo zapleteno delo javnega razpisa, v katerem je sodelovalo v komisiji in 
gradbenem odboru mnogo naših občanov. Med projektanti je bil izbran Projektivni biro Velenje, 
med izvajalci pa CM Celje, ki bo v naslednjih dneh že pričel z deli, kajti pogodba je že podpisana.  
 
In kako bo ta investicija vplivala na investicijska vlaganja na ostalih področjih? 
 
Prav v novelacijah investicijskega programa je vključen način financiranja, ki bo občino 
razbremenil izjemne obremenitve nekajletnih občinskih proračunov, kar bi onemogočalo reševanje 
tudi ostalih investicijskih in vzdrževalnih potreb. Nekoliko bo potrebno zategniti pas le v 
proračunskih letih 2005 in 2006, vendar se bodo izvajala investicijsko vzdrževalna dela na cestah v 
višinskih predelih in pripravljalna dela na kanalizaciji. Tudi o tem več prihodnjič. 
 
Kaj pa parlamentarne volitve? 
 
Tudi mimo tega ne morem povsem tiho in se na vas, spoštovane volivke in volivci, obračam 
povsem nepolitično. Predno komu daste svoj glas, pomislite, kaj je ta človek že naredil za Tabor in 
kaj lahko od njega pričakujemo. Kot župan predobro poznam stisko in nemoč, če nimaš v Ljubljani 
človeka, ki bi ti pomagal odpreti kakšna vrata in sam biješ boj z birokratskim zidom. Če ga med 
kandidati najdete, dajte zanj glas in imeli boste dober občutek, da ste za naš Tabor naredili nekaj 
velikega. Vendar vedite, da, če na volišče ne boste prišli, bo enako, kot da ste glasovali za tistega, ki 
mu svojega glasu niste nameravali dati. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 
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Razvojni program podeželja območja Spodnje Savinjske doline 

 
Skupaj z občinami Braslovče, Prebold, Vransko, Polzela in Žalec sodelujemo pri razvojnem 
programu podeželja območja Spodnje Savinjske doline. Končana je preveritvena in uvajalna faza. Z 
dokumenti, ki so v teh fazah nastali, se lahko sedaj prijavljamo na razpise Evropske skupnosti, ko 
bodo le-ti objavljeni. 
 
Glede na majhen odziv občanov Občine Tabor v preveritveni in uvajalni fazi bi želeli, da podrobno 
preberete predloge izvedbenih projektov in če najdete svoj interes v kateri od dejavnosti iz 
teh projektov, se zglasite na Občini Tabor, kjer bomo skupaj izpolnili vlogo za aktivno 
vključitev v katerega izmed projektov. 
 
Aktivna vključitev ne pomeni nobenega stroška, le vpis v seznam potencialnih kandidatov za 
vključitev v program in nadalje možnost kandidiranja za državna oziroma evropska sredstva za 
izvedbo prijavljene dejavnosti. 
 
PREDLOGI IZVEDBENIH PROJEKTOV: 
 
1. POVEZOVANJE PESTRE PONUDBE (kmetijski proizvodi, domača hrana, tradicionalne pijače, 
spominki, prireditve, rekreacija, treking, ogled znamenitosti, eko proizvodnja, plezalna šola, 
obvodni programi); 
2. HMELJARSKE KMETIJE (hmelj, pivo, hmeljarsko-pivovarski prazniki, hmeljarska dediščina, 
muzej, proizvodi živinoreje, zelenjadarstva in dopolnilni program); 
3. UVAJANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH (turistična ponudba, predelava 
mesa, mleka in lesa, prodaja na domu, osebne in strojne storitve, vodenje po učnih poteh); 
4. OD KAŠČE DO KAŠČE (turistična in kulturna ponudba v starih objektih, prireditve, prodaja 
spominkov, alternativni program, domače zdravljenje, prodaja zelišč); 
5. PO DEDIŠČINI ŽOVNEŠKIH (vodenje po gradovih, žovneški mlin, zgodba Veronike 
Deseniške, zgodovinski muzej); 
6. KONJENIŠTVO (reja konj, konjeniška tekmovanja, šola jahanja, vožnja s kočijo). 
 
V teh izvedbenih projektih se bodo posebej podprla vlaganja v: 
- trajno velike kmetije, 
- dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 
- povezano pestro turistično ponudbo (povezave s kmetijami z različno ponudbo), 
- rabo naravne in kulturne dediščine, 
- gradnjo velike in male infrastrukture, 
- poslovno organiziranost in marketing, 
- skupno promocijo pod enotno blagovno znamko. 
 

Lilijana Štor 
 

Lokacijske informacije za urejevanje gnojišč 
 
Na Občini Tabor lahko vsi kmetje, ki bodo želeli v skladu z evropskimi direktivami o varovanju 
okolja urediti ali zgraditi ustrezne kapacitete za gnoj ali gnojnico oziroma gnojevko, zaprosijo za 
lokacijsko informacijo. Lokacijska informacija je pogoj za gradnjo enostavnega objekta brez 
gradbenega dovoljenja, kamor spadata tudi pomožna kmetijsko-gozdarska objekta gnojišče in 
gnojna jama. Dodatna pojasnila o normativih ter o uredbah, ki so v pripravi lahko dobite na 
Oddelku za kmetijsko svetovanje Celje, Izpostava Žalec, pri ga. Maji Klemen Cokan.   
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Na Občini Tabor imamo na voljo tudi kopijo Tehnološkega opisa gnojišča, kot ga predvidevajo 
evropski normativi, ki ga lahko dobite ob vlogi za lokacijsko informacijo, ali na vpogled v pisarni 
za Okolje in prostor. 
 

          Lilijana Štor 
 

Poziv društvom 
 

Vsa društva pozivamo, da najkasneje 
 

do ponedeljka, 11. 10. 2004, 
 

na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 TABOR 
pošljete vloge za sofinanciranje delovanja društva. 

 
Vloga mora vsebovati najmanj vaša pričakovanja glede dotacij s strani občine, finančno 
konstrukcijo financiranja društva in opis izvedenih projektov iz leta 2003 in 2004 ter opis 
predvidenih projektov za leto 2005 in 2006. Na podlagi teh vlog bo občina v predlogu proračuna 
Občine Tabor za leto 2005 in 2006 namenila višino dotacij za posamezna društva po svojih 
finančnih zmožnostih.  
 
V kolikor vlog s strani društev ne bomo prejeli do navedenega roka, dotacije za to društvo ne bo 
možno planirati.  
 

         Lilijana Štor 
 

Polaganje temeljnega kamna za novo Glasbeno šolo Risto Savin Žalec 
 

Stara glasbena šola se je že dolgo stiskala v premajhnih prostorih, ki niso mogli zagotoviti glasbene 
izobrazbe vsem, ki bi to želeli.Zato so se ustanovitelji, med katerimi je tudi naša občina, odločili za 
izgradnjo nove. Nova glasbena šola v Žalcu bo zagotovo velika pridobitev za razvoj mladih 
glasbenih talentov. 
Občane in občanke Občine Tabor obveščamo, da bo slovesnost ob polaganju temeljnega kamna za 
novo Glasbeno šolo Risto Savin Žalec v sredo, 29. 10. 2004, ob 17. uri.  
 

Tatjana Kovče 
 

 
Občinska knjižnica Tabor 

 
V mesecu septembru smo gostili našega rojaka, pisatelja in popotnika Mareta Cestnika, ki nam je pripravil 
zanimivo predstavitev svoje nove knjige Brezmejne bližine. Kljub reklami, so se srečanja udeležili le štirje 
»Šentjurčani« in je bilo celo gostov od drugje več!? Ampak tistim, ki smo prišli, ni bilo žal. Ker so pred vrati 
državnozborske volitve, se bodo dejavnosti v knjižnici zopet pričele šele po volitvah. 
Dejavnost v knjižnici se s septembrom širi tudi na izposojo video kaset, za odrasle in otroke. Kasete bomo 
izposojali za dobo treh dni. Prav tako smo dobili nekaj novih knjig za odrasle in otroke. Za pokušino nekaj 
naslovov: 
 
- McBratney, Trije najljubši medvedki, EPTA 2004  
- Jani Nani, Torta za rojstni dan, Klobčič, DZS 2004  
- Comella, M.A., Šola slikanja za otroke, Tehniška založba 2002 
- Geografski atlas Slovenije (učno gradivo za mature), Tehniška založba 2004  
- Motorno vozilo, Tehniška založba 2004  
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- Krese, Meta, 100 travniških rastlin Slovenije, Tehniška založba 2004  
- Rupel, Dimitrij, Prevzem zgodbe o uspehu, Mladinska knjiga 2004  
- Vouk, Erika, Valovanje, Litera 2003 ( nagrada Veronika 2004) 
- Clinton, Hillary, Živa zgodba, 2004  
- Hopkins, John, Simptomi, znaki in zdravljenje bolezni – popolni domači zdravstveni priročnik, Tehniška 
založba 2004  
- Nees-Delaval, Barbara, Če otrok zboli, DZS 2000 
- Savinjska regija, vodnik od Rinke do Sotle, Celje 2004  
 
Vse naštete knjige so namenjen za pomoč pri seminarskih nalogah, plakatih, maturi ali pa za zabavno branje 
in izlet. 

 
 

OKTOBER 2004 
 

SREDA SOBOTA 
6. okt.: 10-12 2. okt.: 9-11 
13. okt.: 16-18 9. okt.  9-11 
20. okt.: 10-12 16. okt.: 9-11 
27. okt.: 16-18 23. okt.: 9-11 

 30. okt.: 9-11 
             

                                Uroš in Barbara 
 

 
Podpora izvajanju EU standardov za kmetijstvo 

 
Predstavljamo Vam tekst, ki se pričakuje v »NOVI UREDBI«. Predlagamo, da ga skrbno preberete in se za 
nejasnosti TAKOJ obrnete na kmetijskega  svetovalca. 
 
EU standardi, ki jih  je (bo) potrebo izpolnjevati so: 

1. NITRATNA DIREKTIVA (za varovanje  okolja),  
2. ZDRAVSTVENO VARSTVO KMETIJSKIH RASTLIN,  
3. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU KMETOVALCEV.  

 
Plačila se bodo dodelila kmetijam (na podlagi ZAHTEVKOV – do konca leta 2004 – neuradno), ki že 
izvajajo EU standarde in kmetijam, ki ne izpolnjujejo osnovnih zahtev nitratne direktive in zato bodo 
investirale v izgradnjo ustreznih kapacitet za gnoj in gnojnico ali gnojevko. Vse kmetije, ki so v SKOP-u  
MORAJO že izpolnjevati standarde, prav tako kmetije, ki so na območjih z omejenimi dejavniki za 
kmetovanje (pred parcelno številko piše HGO – glejte subvencijsko vlogo). 
 
K1. Zahteve pri standardu NITRATNA DIREKTIVA: 

- prostor za skladiščenje hlevskega gnoja in gnojnice ali gnojevke mora biti vodo tesno zgrajen, 
- kapaciteta skladiščnih prostorov za živinska gnojila mora zadoščati za več kot 6 mesecev (predpis: 

vsaj 8 m3/GVŽ za gnojevko ali 3,5 m2/GVŽ pri višini 2 m (= 7 m3/GVŽ) za gnojišče + 2 m3/GVŽ 
za gnojnico), 

- gnojenje na osnovi analize tal – vzorec se vzame izven vegetacijske sezone, analizira na pH, P2O5 in 
K2O na IHP ali KIS…, 

- gnojenje je potrebno opraviti v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje dobre kmetijske prakse pri 
gnojenju – na podlagi analize tal izdela KSS gnojilni načrt. 
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TA STANDARD MORA IZVAJATI VSAKA KMETIJA, ki leži na območju z omejenimi dejavniki in 
vsaka, ki je vključena v SKOP. Ostale kmetije pa bodo lahko kandidirale na »izvajanje«, lahko pa tudi 
na »standardne investicijske stroške«. 
 
K2. Zahteve pri standardu ZDRAVSTVENO VARSTVO KMETIJSKIH RASTLIN: 

-  potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za izvajanje ukrepov, je potrebno za vsak KMG-MID, ki 
nanaša sredstva za varstvo rastlin, 
- za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu FFS) se smejo uporabljati le 

certificirane naprave – TESTIRANE ŠKROPILNICE IN PRŠILNIKI. 
Prijave za opravljanje tečaja za pridobitev znanja iz fitomedicine zbiramo  in izvajamo na KSS. 
 
K3. Zahteve pri standardu varnost in zdravje pri delu: 

- pridobiti izjavo o varnosti z oceno tveganja za delo na kmetiji, 
- opravljen tečaj iz VARSTVA PRI DELU – prijave zbiramo in tečaj izvajamo na KSS, 
- kontrolirani, testirani in merjeni delovni stroji in oprema, 
- opravljen zdravniški pregled vseh zaposlenih na kmetiji. 

Kmetijski zavarovanci morajo obvezno izpolnjevati  zgoraj omenjene standarde. 
 

Zahtevki se bodo vlagali na posebnem obrazcu »K-zahtevek za plačila za ukrep EU standardi za leto 2004« 
na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, do konca leta 2004. Priložiti 
bo potrebno ustrezna dokazila.  
 
ZA DODATNE INFORMACIJE SE PRIPOROČAMO:       
marko.tevz@ce.kgzs.si,  tel.  03 710-17-80, 041 475 480,  fax  03 710-1781 
maja.klemencokan@ce.kgzs.si, tel.  03 710-17-86, 041 498 266,  fax  03 710-1781 
andreja.zolnir@ce.kgzs.si, tel.  03 710-17-84, 051 440 118,  fax  03 710-1781 
mira.vrisk@ce.kgzs.si, tel.  03 710-17-83, 051 440 119,  fax  03 710-1781     

Izpostava KGZS Žalec  
 

Zakaj vseživljenjsko učenje? 
 
Vseživljenjsko učenje je dandanes postalo nuja, potreba. Sodobno življenje namreč zahteva, da si 
nenehno pridobivamo in izpopolnjujemo znanje, da bi lahko polno in ustvarjalno delovali v 
osebnem, poklicnem in družbenem življenju. Večina se s tem strinja. Toda, zakaj bi se v resnici 
učili? Preberite si 10 razlogov, zakaj je nenehno širjenje vašega znanja pomembno. 
 
1. Vaš vsakdanji kruh je odvisen od vašega znanja  
Poklicnih področij, kjer so prakse okostenele in zaostajajo za razvojem, je veliko. Dosežki informacijske 
tehnologije so večini od nas povsem spremenili način dela. In da se bomo lahko kosali z novostmi, so 
potrebne spremembe tudi v našem izobraževanju. Ste torej pripravljeni  
na spremembe?  
 
2. Poskrbeti morate za aktualnost vašega znanja 
Certifikate, ki izkazujejo vaše znanje na določenem področju, je treba nenehno osveževati. Odvetniki, 
učitelji, zdravniki pa tudi številni drugi profesionalci se morajo redno udeleževati tečajev in drugih 
izpopolnjevanj, da zadovoljijo nenehno nove strokovne zahteve profesije in  
osvežujejo svoje znanje.  
 
3. S položajem na delovnem mestu morate biti zadovoljni 
Več znanja pomeni tudi več možnosti za napredovanje. Z več znanja in višjo izobrazbo bodo  
lahko tudi vaša pričakovanja v karieri večja. 
 
4. Večji zaslužek  
Povprečni dohodek raste glede na stopnjo izobrazbe. Po podatkih Statističnega letopisa Republike Slovenije 
2002 je bila v letu 2000 povprečna plača zaposlenega s VII. stopnjo izobrazbe dvakrat  
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večja kot povprečna plača zaposlenega s V. stopnjo izobrazbe.  
 
5. Novo, uspešno orodje za učenje: internet  
Splet omogoča obilico priložnosti za učenje, saj e-učenje ne pozna geografskih ali časovnih omejitev.  
 
6. Izobraževanje se ne konča pri 22-ih  
Študentje danes niso več omejeni le na eno starostno skupino. Statistični podatki kažejo, da se je v zadnjih 
letih vpis odraslih v visoke šole povečal. Po podatkih Statističnega letopisa Republike Slovenije 2002 je bilo 
v letu 1997/98 med vpisanimi študenti 27% odraslih oseb. V slabih petih letih pa je vpis odraslih na visoke 
šole še sunkovito narasel. Tako je bilo v šolskem letu 2001/02 
med vsemi vpisanimi študenti kar 61% odraslih.  
 
7. »Ponudniki znanja« se približujejo potencialnim študentom 
Veliko izobraževalnih ustanov je naklonjenih vseživljenjskim študentom, zato ponujajo alternative 
tradicionalnemu dnevnemu učenju. Na potrebe posameznikov, ki si ne morejo privoščiti študentskega staža 
»s polnim delovnim časom«, odgovarjajo z organizacijo večernih učnih ur, enosemestrskih programov, 
vikend programov in ostalih prilagojenih programov, ki so dodatek e-učenju.  
 
8. Delodajalci podpirajo nenehno učenje 
Vedno več delodajalcev podpira zaposlene, ki so naklonjeni vseživljenjskemu učenju. Pomagajo jim z 
dodatnimi ugodnostmi, kot je na primer finančna pomoč za izobraževanje zaposlenih, ali pa  
organizirajo interne seminarje ali spletne tečaje.  
 
9. Eksplozija izobraževalnih priložnosti 
Novi načini učenja vam omogočajo, da se izognete tradicionalnim načinom učenja. Kar šteje, so namreč 
rezultati, vaša pomembna prednost pri tem pa je, da si lahko učni program oblikujete sami. V program lahko 
vključite uradno priznane tečaje ali strokovne seminarje, se udeležite strokovnih konferenc, se pridružite 
profesionalni organizaciji, se naročite na strokovno revijo ali pa enostavno 
berete strokovne knjige.  
 
10. Imate konkurenco 
Povprečna stopnja izobrazbe prebivalstva v Sloveniji nenehno raste. Iz poročila Statističnega letopisa 
Republike Slovenije 2002 je razvidno, da se je od leta 1997 do leta 2001 število diplomantov vsako leto 
povečalo za 23%. Število magistrov znanosti se je od leta 1998 do 2001 
povečalo za 20%, doktorjev znanosti pa za 11%.  
 
Pomembno je, da si na področju znanja pridobite nekaj prednosti pred drugimi in da ste na tekočem z 
novostmi. Slednjemu je med drugim namenjen tudi Teden vseživljenjskega učenja (TVU), vseslovenski 
praznik učenja, ki bo letos potekal že devetič, in sicer v tednu od 18. do 24. oktobra 2004. Z organizacijo 
najrazličnejših prireditev in dogodkov, ki so za udeležence BREZPLAČNE, presegamo pojmovanje, da 
šolsko izobraževanje zadošča za vse življenje, in s tem uveljavljamo strategijo vseživljenjskega učenja. Vse 
informacije o dogodkih boste našli na spletni strani UPI-Ljudske univerze Žalec (www.upi.si), ki je tudi 
koordinator vseh prireditev, in v nekaterih javnih občilih.  
Za dodatne informacije pokličite Svetovalno središče Žalec, na telefonsko številko 03 713 35 65, pišite na 
e-naslov isio@upi.si ali nas obiščite osebno v prostorih UPI-Ljudske univerze Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 6, 
Žalec. 
 

Mihaela Anclin 
 

 
Zbiranje nevarnih odpadkov 

 
Obveščamo vse občane Občine Tabor, da bodo kontejnerji za zbiranje nevarnih odpadkov 
postavljeni na lokaciji pri Domu krajanov v Taboru, in sicer v petek, 8. 10. 2004, od 10. do 13. in 
od 14. do 17. ure.  
 
 

Javne naprave, d.o.o. 
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Gledališki abonma 

 
Bližajo se hladni, dolgi jesenski in zimski večeri, ki jih lahko popestrite tako, da pridete v dvorano II. 
slovenskega tabora v Žalcu, se prepustite glasbi ali pa se razvedrite ob ogledu naših gledaliških predstav.  
 
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (Aškerčeva 9a, Žalec) vabi k vpisu abonmaja za sezono 2004/2005, 
in sicer vsak dan od 10. do 12. ure in ob ponedeljkih ter sredah popoldne od 14. do 17. ure. Časa imate do 
zapolnitve razpoložljivih mest. 
 

Vabljeni! 
 

Lidija Koceli, ZKŠT Žalec 
 

 
Spoštovane občanke in občani,           
 
z veseljem vam sporočamo, da je bilo pred kratkim v občini 
Tabor ustanovljeno novo društvo z uradnim naslovom Društvo 
za alternativni razvoj Sončni center ali krajše Društvo Sončni 
center (DSC). V okviru Društva je načrtovanih mnogo 
aktivnosti, katerih osnovni namen je izobraževati in pomagati 
pri osebni rasti posameznika ter posledično razvoju 
družbenega in poslovnega okolja v občini. Zato načrtujemo 
veliko aktivnosti, katerih vsebina bo prilagojena ugotovljenim 
potrebam posameznikov in skupin (npr. obveščanje o zdravi 
prehrani in zdravem načinu življenja, delavnice o osebni rasti 
ipd.). Več o dejavnosti si boste v kratkem lahko prebrali na spletnih straneh društva (povezava bo na spletni 
strani Občine Tabor). 
 
AKTUALNO: 
V mesecu oktobru Društvo pričenja z organizacijo redne tedenske vadbe JOGE. Prva vadba bo v soboto, 2. 
10. 2004, ob 19:30 v telovadnici v Taboru. Vadbo bo vodila Darja. (Kupone za vadbo v oktobru dobite tik 
pred pričetkom vadbe.) 
 

Vabljeni vsi, ki želite povečati gibkost vašega telesa in se naučiti obvladati stres. 
 

Društvo Sončni center 
(zapisala Darja & Jože Kropivšek) 

 
 
 

Opravičilo 
 
V prejšnji številki Informatorja je v članku z naslovom Sabina Bec – svetovna viceprvakinja prišlo 
do neljube napake. Sponzorji (iz Občine Tabor) Sabine Bec za nastop na Svetovnem prvenstvu v 
Maleziji so bili: Fišer International, Frizerstvo Brigita in Mizarstvo Kugler namesto Mizarstva 
Korun.  
Za napako se iskreno opravičujemo!  

 
Simon Jan 
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Petdeset let skupnega življenja 

 
Samo ljubezen lahko združi ljudi na tak način, 
da jih izpolni in naredi popolne, 
saj jih le ona lahko popelje in združi v tistem, 
kar je najgloblje v njih. 
                            (Pierre Teilhard de Chardin) 
 
Preživeti petdeset let v srečnem zakonu je v dandanes redek dosežek. Zakoncema Florjan iz Kaple je to 
uspelo in v soboto, 4. septembra, sta praznovala častitljiv jubilej, petdeseto obletnico poroke. Zakonske 
zaobljube sta najprej obnovila v domači cerkvi sv. Jurija, kasneje sta jih ponovila še pred matičarjem in 
županom, gospodom Vilkom Jazbinškom.  
 
Alojzija Florjan, rojena Rančigaj, se je rodila 6. junija 1928 v Kapli. Kot mlado dekle je po smrti očeta 
gospodinjila na domači kmetiji, poprijela pa je tudi za težja kmečka dela. Med vojno je pomagala 
partizanom. Udeleževala se je vaj takratne dramske skupine, po vojni je celo sama napisala igro, v kateri je 
odigrala glavno vlogo. Vsakdo pa se je razveselil njenih sladkih dobrot iz pečice, ki jih je pekla za različne 
priložnosti: veselice, obletnice, poroke… Franc Florjan se je rodil 22. avgusta 1929 v Marija Reki. Šolanje je 
začel v Preboldu, dokončal pa v Taboru. Triletni vojaški rok je odslužil v Titovi gardi. Ko se je vrnil domov, 
mu je stric dodelil manjšo kmetijo. Leta 1954 se je poročil z Alojzijo in skupaj sta si ustvarila prijeten dom, 
ki sta jima ga popestrila sinova Branko in Janez. Na kmetiji jima je in še vedno pridno pomaga Francova 
sestra Lojzka. Ker se takrat samo od kmetijstva ni dalo dobro živeti, se je Franc zaposlil v ljubljanskem 
Litostroju, kjer je delal več kot dvajset let in s prihranki dokupoval zemljo. Franc je bil tudi lovec in med 
pobudniki gradnje lovske koče v Miklavžu. Dolga leta je bil prostovoljni gasilec in predsednik gradbenega 
odbora za postavitev gasilskega doma v Kapli. Bil je tudi predsednik PGD Kapla-Pondor in ključar v 
podružnični cerkvi sv. Radegunde v Kapli. 

Vsa leta skupnega življenja sta Alojzijo in 
Franca povezovala ljubezen, družina in prijatelji. 
Dobra volja in veselje sta bila in sta kljub 
nekaterim zdravstvenim težavam še vedno njuna 
zvesta spremljevalca, urice pa jima krajšata tudi 
vnukinja Nina in vnuk Miha. Njuno pristno 
gostoljubje in navada, vzeti si čas in pokramljati 
s človekom, ki gre mimo, pa sta prispevala k 
temu, da se ljudje vedno radi ustavijo na 
dvorišču Grašinarjeve domačije.  
 
Ob zlati poroki jima še enkrat iskreno čestitamo 
in želimo še veliko zdravih in srečnih skupnih 
let! 
 

                            Tatjana Kovče 
 
 
 

Na obisku pri Mariji Hanžič 
 
 
V nedeljo, 5. septembra, je svoj visok življenjski jubilej praznovala gospa Marija Hanžič. Ob 92. rojstnem 
dnevu sta jo na njenem domu v Ojstriški vasi, kjer živi s sinom Janezom, obiskala župan, gospod Vilko 
Jazbinšek in predsednik Medobčinskega društva invalidov, gospod Janez Meglič. 
 
Ob tej priložnosti sta ji zaželela še veliko zadovoljnih in predvsem zdravih let. 
 

Tatjana Kovče 
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Turistično društvo Tabor 
 

organizira ureditev učne gozdne poti v gozdu pri šoli v Taboru. Učna pot bo primerna za nižje 
razrede osnovne šole in tudi za sprehode. 

Trasa poti poteka po ravnini v mešanem gozdu iglavcev in listavcev, ki se nahaja v k.o. Ojstriška 
vas na parcelni številki 1186/4 in 1186/5 in je v lasti Občine Tabor. Površina gozda na omenjenih 

parcelah je 1,25 ha. Dolžina poti je približno 400 m. 
 

Vabimo vsa društva in tudi posameznike, da nam priskočijo na pomoč pri čiščenju in 
urejanju poti v gozdu, in sicer v soboto, 2. 10. 2004, ob 10. uri.  

Za malico udeležencev bo poskrbljeno. 

 
Planinsko društvo Tabor 

vabi 
v soboto, 9. 10. 2004, ob 9. uri  

 
NA DELOVNO AKCIJO NA ZAJČEVO KOČO. 

                 
 

Uredili bomo okolico koče in jo pripravili za zimo (drva…). 
Vabljeni! 

 

 
 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET 
OBČINE TABOR 

prireja 
v soboto, 9. 10. 2004, ob 20. uri v Domu krajanov v Taboru 

etnološko obarvan večer, ki bo ponudil 
 
            prikaz ličkanja koruze, 
            tekmovanje ekip v ličkanju koruze in 
            družabni večer z ansamblom »Savinja«. 
 
        Vljudno vabljeni! 

 
Domačih dobrot ne bo manjkalo, vstop bo prost, zato s svojo 
udeležbo podprite naš trud za ohranjanje starih običajev! 
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Planinsko društvo Tabor 

organizira 
 

v nedeljo, 10. 10. 2004,  
pohod na LISCO (927 m). 

 
Hoje je za približno 4 ure. Zaradi avtobusnega prevoza zbiramo prijave najkasneje  

do četrtka, 7. 10. 2004, na tel. 5727 049. 

                   VABLJENI! 

 
Planinsko društvo Tabor v sodelovanju z občinskim gasilskim poveljstvom  

v okviru meseca požarne varnosti 
 

v soboto (16.10.2004) popoldne 
 vabi  

vse občane in občanke na Zajčevo kočo  
na ogled  

 
(nenapovedane) taktične gasilske vaje, 

 
s katero bodo naši vrli gasilci pokazali,  

kako so s posodobljenim voznim parkom in opremo sposobni  
pred rdečim petelinom varovati tudi najbolj oddaljene kotičke naše občine. 

 
                               Po vaji bomo taborski planinci vsem pomagali  

gasiti žejo in tešiti lakoto. 
 

VABLJENI! 

 

Bolje je iti počasi v pravo smer, kot divjati v napačno. (angleški 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 . 


