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Človek človeku - sosed 
 

Leta 1946 je preko 6200 Slovencev odšlo na 
prostovoljno delo gradnje železniške proge Brčko–
Banoviči. Porušena domovina je potrebovala 
obnovo uničene cestne, železniške infrastrukture in 
domov. Konec druge svetovne vojne je v srca ljudi 
prinesel veselje in dobroto, ki so jo želeli deliti z 
drugimi. Slovenec je pomagal Srbu in obratno, 
hlebec kruha se je lomil na toliko kosov, kolikor 
rok se je stegovalo k njemu. Vsa ta dobrota in želja 
po sožitju je bila posledica hudih izkušenj, ki jih je 
preživela tedanja predvojna generacija.  
 
Z leti so prostovoljne delovne akcije začele usihati, 
marsikaj je bilo postorjenega, ljudje so se otresli 
strahu in hvaležnosti, da živijo v miru in prišla je 
doba potrošništva. Vmes nas je zajela še menjava 
političnega sistema, na sceno je prišla generacija, 
ki je bila vzgojena, da je komolec najučinkovitejše 
orožje za napredovanje in uspeh in počasi je sosed 
postajal prej sovražnik kot prijatelj. Privatna 
lastnina je postala glavni argument prevlade in 
motenje posesti je postal naš največji problem.  
 
Osebni standard postane merilo vrednote v družbi 
in ljudje postanemo popredalčkani celo tako, da se 
ve, kdo kupuje v Tušu in kdo v Mercatorju.  
 
Tedaj prihrumijo črni oblaki, strele sekajo na vse 
strani, voda preplavlja polja, odnaša mostove, 
sproža plazove, ki stegnejo svoje smrtne lovke.  
 

Zastane življenje mladih ljudi kot opozorilo, da 
lasten dom še ne pomeni varnosti in da je človek 
samo bilka v naravi, ki se skuša obdržati pri 
življenju. 
 
Da, življenje, iznajdba, ki je vzrok vsega veselja, 
nesreč in tragedij tega sveta. Toda življenje ni 
samo vegetiranje in dihanje. Je vse tisto, kar je 
človeštvo ustvarilo in zgradilo skozi dolgo dobo 
tuzemlja. Vmes je bila tudi proga Brčko-Banoviči, 
ki je pojem pomoči človek-človeku in močno 
negiranje sedanjega aktualnega stanja človek 
človeku – volk. Morda sem v tem trenutku napravil 
celo krivico – volku.  
 
In ko tako stremimo po visokih ciljih, denarju, 
prestižu, se ponovno pokaže nadvlada narave. Kar 
ne uspe uničiti človek, uniči narava. In to v enem 
samem trenutku, ko se ves človeški trud upogne 
pod ujmo, ki stolče pridelke, podre žičnice in zalije 
ali celo uniči domove, hleve, tovarne, ceste… 
Ostane samo nem pogled in spoznanje nemoči. 
 
Bodimo solidarni in sočustvujmo z vsemi, ki so jih 
prizadele naravne nesreče v zadnjih divjanjih 
narave. Pomagajmo po svojih močeh, kajti nikoli 
ne vemo, kdaj bomo pomoči potrebni sami.  
 

Vilko Jazbinšek, župan 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Postavitev javnih e-točk z brezžičnim 

dostopom 
 

Ministrstvo za gospodarstvo je v začetku 
letošnjega leta objavilo razpis za financiranje 
postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom na 

ruralnih in manj razvitih območjih Republike 
Slovenije, na katerega se je prijavila tudi Občina 
Tabor. 
 

Za ruralna območja se za namen razpisa štejejo 
občine in naselje, ki imajo manj kot 150 
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prebivalcev na kvadratni kilometer ali pa spadajo v 
manj razvite statistične regije. Občina Tabor meri 
35 kvadratnih kilometrov in šteje cca 1500 
prebivalcev, iz česar je razvidno, da popolnoma 
ustreza razpisnim pogojem. 
 

Pri postavitvi javnih e-točk gre za dostop do 
svetovnega spleta – interneta in s tem za 
spodbujanje vključevanja manj razvitih območij v 
razvoj informacijske družbe, s ciljem povečevanja 
socialne vključenosti prebivalcev in zmanjšanje 
digitalnega razkoraka. Osnovni predpogoj za 
povečanje kakovosti bivanja vseh prebivalcev je 
namreč zagotavljanje širokopasovnih dostopov 
vsem prebivalcem Republike Slovenije. 
 

Občina Tabor je v prijavi na razpis izpostavila štiri 
lokacije, na katerih bi se vzpostavil dostop do 
interneta in sicer: Stara šola Loke - v naselju Loke, 
lokal »Zaka pa ne« - v naselju Tabor, lokal »Moj 
Caffe« - v naselju Kapla in ekološka kmetija 
Hribernik - v naselju Črni Vrh. Projekt je bil po 
vsebinski in finančni plati zelo dobro pripravljen, 
kar dokazuje tudi pozitiven Sklep s strani 
Ministrstva za gospodarstvo, ki smo ga prejeli v 
drugi polovici meseca septembra. 
 

Na vseh lokacijah bo tako predvidoma najkasneje 
v roku enega meseca (rok za izvedbo je šestdeset 
dni po prejemu Sklepa) nameščena ustrezna 
računalniška oprema in aktiviran dostop do 
interneta, ki bo javno dostopen vsakomur najmanj 
pet dni v tednu in skupno vsaj trideset ur na teden. 
Hkrati pa bo z vseh lokacij oziroma z vseh tako 
imenovanih e-točk omogočen brezžični dostop 
vsem zainteresiranim uporabnikom v radiju 
najmanj 100 m od lokacije posamezne e-točke. 
Poudariti je potrebno, da bo storitev za uporabnike 
na voljo prvi dve leti povsem BREZPLAČNO. 
 

Pričakujemo, da bodo vse štiri lokacije e-točk 
dobro obiskane in da se boste v največji možni 
meri posluževali dostopa do interneta, ki vam ga 
omogočata Ministrstvo za gospodarstvo in Občina 
Tabor. 

        Saša Zidanšek Obreza 
_________________________________________ 

 
7. redna seja Občinskega sveta 
Občine Tabor nekoliko drugače 

 
17. septembra smo se člani Občinskega sveta, 
delavci Občinske uprave in člani Nadzornega 
odbora Občine Tabor udeležili sedme redne seje 
Občinskega sveta, ki pa jo je tokrat Občinska 
uprava organizirala delno tudi na terenu. Občina 
Tabor je v letu 2003 skupaj s 23 drugimi občinami 
sopodpisala pogodbo sofinanciranju Regijskega 
centra za ravnanje z odpadki Celje (RCERO). 
Projekt je financiran iz sredstev Kohezijskega 
sklada, proračuna Republike Slovenije in sredstev 

lokalnih skupnosti. V sklopu projekta smo si tako 
najprej ogledali zbirališče odpadkov Bukovžlak pri 
Celju. Tam nam je predstavnik javnega podjetja 
Javnih naprav, d.o.o.,  gospod Srečko Marš, v 
besedi in sliki podrobneje predstavil Regionalni 
center za ravnanje z odpadki. Gre za skupino 
objektov in tehnoloških postopkov, ki omogočajo 
ravnanje z odpadki v skladu z veljavno 
zakonodajo. Center zadošča za potrebe cca 
250.000 prebivalcev. Izgradnja centra sestoji iz 
dveh faz. Prva faza, ki bo predvidoma dokončana 
do konca leta 2008, obsega sortirnico za ločeno 
zbiranje sekundarnih surovin, demontažo kosovnih 
odpadkov, kompostarno za biološke odpadke in 
odlagališče preostanka odpadkov. Druga faza naj 
bi bila dokončana nekje do konca leta 2010 in bo 
obsegala izgradnjo naprav za mehansko-biološko 
obdelavo preostanka odpadkov in toplarno. 
Celotna vrednost prve faze projekta znaša cca 18 
milijonov evrov, druge faze pa cca 11 milijonom 
evrov. Udeležba Občine Tabor v financerskem 
deležu sredstev lokalnih skupnosti je za prvo fazo 
projekta  0,48 %  (cca 10.000 evrov) in za drugo 
fazo 0,27 % (cca 17.000 evrov). 
 

Aprila 2007 sta Občina Tabor in Regionalna 
razvojna agencija Celje, d.o.o. (RRA Celje, d.o.o.) 
podpisali Pismo o nameri iz naslova izgradnje 
Poslovne cone Tabor. Občina Tabor je na Sklad 
kmetijskih zemljišč že naslovila namero za odkup 
zemljišč z namenom, da se le-ta upošteva v planu 
prodaje za leto 2008. V letu 2008 naj bi se 
predvidoma pričele aktivnosti v zvezi s 
pridobivanjem potrebne dokumentacije za kasnejšo 
izgradnjo poslovne cone Tabor, ki se bo 
razprostirala na površini cca 90.000 kvadratnih 
metrih oz. 9 hektarjih. Kot primer dobre prakse 
smo si ogledali Poslovno cono Arclin-Vojnik, ki 
obsega cca 14 hektarjev, skozi katero nas je 
popeljal g. Jože Lorbek, pomočnik direktorja RRA 
Celje, d.o.o.. Občina Vojnik in RRA Celje, d.o.o. 
sta z izgradnjo pričeli v februarju 2007, do konca 
leta naj bi projekt dosegel  70 %  stopnjo 
dokončanosti. Zaključek celotnega projekta 
izgradnje poslovne cone naj bi potekal do konca 
leta 2009. Ogledali smo si tudi zunanjost objekta 
družbe Mik, d.o.o., ki je tudi eden izmed prvih in 
največjih kupcev komunalno urejenega zemljišča v 
poslovni coni Arclin-Vojnik. 
 

Uradni del 7. redne seje Občinskega sveta Občine 
Tabor se je odvijal na turistični kmetiji Dobrotin 
nad Vojnikom. Občinski svet je sprejel Odlok o 
ustanovitvi Javnega zavoda Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec. Računovodstvo Skupne občinske 
uprave Tabor-Vransko je podalo šestmesečno in 
osemmesečno finančno poročilo proračuna Občine 
Tabor (v zadnjem je bila razvidna realizacija 
prodaje zemljišča družbi LŠ projekt, d.o.o., ki bo 
zgradila Dom oskrbovanih stanovanj). Sprejet je 
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bil tudi prvi rebalans proračuna Občine Tabor 
zaradi potreb dveh projektov, h katerima smo 
pristopili skupaj z drugimi občinami Spodnje 
Savinjske doline. Gre za projekta »Ekomuzej 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije« (v sklopu le-
tega se bo uredila vstopna informacijska točka v 
Domu krajanov)  in »Mreža lokalnih cest Spodnje 
Savinjske doline« (gre za posodobitev in izgradnjo  
lokalnih cest; mostov, pločnikov, kolesarskih stez). 
Občinski svet je tudi soglasno sklenil, da se višina 
prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko 
omrežje in javno vodovodno omrežje ne spremeni. 
 

Župan Vilko Jazbinšek je vse prisotne ponovno 
seznanil o težavah, s katerimi se soočamo pri 
pridobitvi služnosti za potrebe izgradnje 
kanalizacije v Ojstriški vasi. Poudaril je, da so 
soglasja pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki pa nadalje pogojuje kandidaturo za 
pridobitev evropskih sredstev za sofinanciranja 
projekta. Skrajna možnost za dosego cilja 
izgradnje javne infrastrukture je lahko tudi 
razlastitev. Podžupan Janko Drča je prisotne 
pozval k enotnosti, saj bomo le na ta način lahko 
dosegli začrtane cilje, kamor se v prvi vrsti uvršča 
izgradnja Poslovne cone Tabor, Doma oskrbovanih 
stanovanj ter izgradnja cestne infrastrukture in 
kanalizacije v Občini Tabor. 
 

        Saša Zidanšek Obreza 
_________________________________________ 

 
Rekonstrukcija občinskih cest 

 

Tudi v letošnjem letu je Občina Tabor s pomočjo 
sofinancerskih deležev Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP) in Službe Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko (SVLR) 
pristopila k rekonstrukciji lokalnih cest. 
 

Del rekonstrukcijskih del je že zaključen, del pa se 
jih trenutno bliža h koncu. Zaključek del je bil 
sicer predviden nekje do 20. septembra, vendar je 
zaradi neljubih dogodkov (neurje in poplave 18. 
septembra) zaključna faza po novem predvidena 
nekje do konca meseca. Predmet rekonstrukcije so 
bile naslednje ceste: Konjščica-Urankar, Črni Vrh-
Blate-Božičk, Klovn-Orešnik-Šalamon, Gozdnica-
Grajska vas. Poleg tega je bilo izvedeno tudi 
gramoziranje makadamskih cest in dosip bankin. 
Na podlagi povabil k oddaji ponudbe in izbire 
najugodnejšega ponudnika sta bila izbrana 
izvajalca VOC, vzdrževanje in obnova cest, d.d., 
Celje in Avtoprevozništvo in gradbena 
mehanizacija Zvonimir Podpečan s.p., Vransko. 
 

Občinska uprava  je trenutno  v fazi priprav 
zahtevkov za sofinanciranje, in sicer: za MOP v 
skupni višini cca 29.000€, za SVLR pa v višini cca 
38.000€. 
 

        Saša Zidanšek Obreza 

Regionalni razvojni programi 
 

Skupaj z ostalimi občinami Spodnje Savinjske 
doline smo se prijavili na prvi javni razpis 
»Regionalni razvojni programi« v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 
razvojne prioritete »Razvoj regij«. Razvojne 
programe delno financira Evropska unija - 
Evropski sklad za regionalni razvoj. 
 

Prijavili smo dva projekta: 
- »Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 
v Žalcu« 
Projekt predstavlja investicijo v obnovo in opremo 
objekta opuščene hmeljarske sušilnice na Inštitutu 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu in 
obnovo šestih vstopno informacijskih točk v šestih 
občinah Spodnje Savinjske doline. Projekt je že 
odobren s strani Službe Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko in v naši občini 
vključuje obnovo in opremo vstopne informacijske 
točke v Domu krajanov Tabor. 
 

- »Mreža lokalnih cest Spodnje Savinjske doline« 
Projekt zajema posodobitev obstoječih lokalnih 
cest v občinah Vransko-Tabor-Braslovče-Prebold-
Žalec in vključuje preplastitev cest, ureditev 
bankin, mostov, pločnikov, prometne signalizacije 
ter predvsem kolesarskih stez. Prva faza zajema 
ureditev lokalne ceste Čeplje-Pondor. S tem bo 
omogočen kolesarski promet z zmanjšanjem 
števila konfliktnih točk med kolesarji in motornim 
prometom, izboljšana pa bo tudi pretočnost in 
varnost prometa. 
Za omenjen projekt še čakamo na zeleno luč iz 
strani Službe Vlade za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko. 

Alenka Kreča 
_________________________________________ 

 
Prekuhavanje vode 

 
Na radijskih postajah je zaradi neurja in poplav 
potekalo obveščanje Javnega komunalnega 
podjetje Žalec, d.o.o., da je zaradi obilnih padavin 
prišlo do kaljenja posameznih vodnih virov in da jo 
je potrebno pred uporabo v prehrambene namene 
obvezno prekuhati. 
 

Koliko časa je priporočljivo, da voda vre in koliko 
časa lahko tako pripravljeno vodo pijemo? Vse to 
so vprašanja, ki se nam porajajo ob takšnem 
neljubem dogodku. Na osnovi Pravilnika o pitni 
vodi, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje naj še 
enkrat ponovimo, kakšen je postopek: potem, ko 
voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še 
eno minuto. Ker se pogoji delovanja na klice 
spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višino, je 
najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti 
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priporočamo naj voda vre tri minute. Na ta način 
uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike 
patogenih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in 
kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako 
široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe 
z močno oslabljenim imunskim sistemom. Zaradi 
možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode 
je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo 

prekuhali. Hranimo jo v hladilniku 
v čisti in pokriti posodi. Tako 
pripravljeno vodo lahko za pitje 
uporabljamo 24 ur, izjemoma do 

48 ur. Če je voda motna, moramo 
pred prekuhavanjem odstraniti 

večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato 
filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane 
tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, 
filter za kavo). 
 

Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega 
okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. 
drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki 
juhe ali kakšne druge jedi.  

Alenka Kreča 
_________________________________________ 

 

Pridobivanje služnosti za gradnjo 
cest in kanalizacije 

 
Občina Tabor je vključena v kar nekaj projektov, 
ki se ali se v veliki meri financirajo z republiškimi 
ali celo z evropskimi sredstvi oziroma si vsi 
želimo, da se bodo. Pogoj za koriščenje teh 
sredstev je urejena dokumentacija, za izgradnjo 
kanalizacije s čistilno napravo so to: projektna 
dokumentacija, služnosti lastnikov zemljišč ter 
gradbeno dovoljenje, za gradnjo ali rekonstrukcijo 
cest pa popisi del, lastništvo občine ali služnostna 
pravica lastnika ter lokacijska informacija.  
Enostavno povedano, brez urejene dokumentacije 
ni sredstev in posledično nobenega napredka. 
 

Največji problem, ki ga v zadnjem času opažamo, 
so soglasja lastnikov zemljišč. Povedati je 
potrebno, da je večina lastnikov razumevajoča in je 
z njimi dokaj lahko doseči dogovor, največkrat 
tako, da se načrtovana trasa kanalizacije ali ceste 
umakne na rob parcele oziroma poteka tam, kjer 

jim to najbolj ustreza. Problem nastane, ko z 
nekaterimi, teh pa je skoraj pri vsakem projektu 
kakšnih 10 odstotkov, ne moremo doseči 
dogovora. Ko nastane takšna situacija, trenutno se 
to dogaja s projektom kanalizacije, vrednim 3 
milijone evrov, sta možna samo dva koraka: 
odstopiti od tako rekoč podarjenih sredstev ali pa 
izkoristiti zakonsko možnost - razlastitev. O tem 
nepriljubljenem ukrepu je bil na zadnji seji 
obveščen tudi Občinski svet. Upamo, da bo zmagal 
razum in tega ne potrebno storiti. 
 

Vsi seveda pričakujemo, da si bo tistih nekaj 
lastnikov, ki še okleva pri podpisu služnih pogodb, 
čim prej premislilo in omogočilo koriščenje za vse 
nas pomembnih sredstev. Časa za premišljevanje 
žal ni veliko!  

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 

Poplave 
 

Kljub temu, da nas ni prizadela takšna nesreča, kot 
nekatere druge občine, se tudi mi 18. septembra 
nismo izognili posledicam poplav. 
 

Voda je prestopila bregove v Pondorju, Kapli, 
Ojstriški vasi ter delno v Lokah in Miklavžu in to 
predvsem na mestih, za katere že dolgo vemo, da 
so kritična. Na ta mesta opozarjamo vodno 
skupnost, storjenega pa v zadnjih letih, žal, ni bilo 
nič. Poplavljenih je 18 stanovanjskih objektov ter 
nekaj gospodarskih poslopij, poškodovanih čez 30 
km makedamskih cest, odneslo je most pri 
stanovanjski hiši »pri Božičk« v Miklavžu, na več 
mestih so plazovi, odtrgalo je precej brežin ter 
poplavilo okrog 60 ha zemljišč. 
 

Vse to je potrebno najprej spraviti na papir, da 
lahko eventuelno računamo na pomoč države. 
Občane, ki so bili poplavljeni, obiskuje komisija za 
oceno škode, druga komisija pa ocenjuje škodo na 
cestah. Sanacija bo potekala tako, da se najprej 
uredijo ceste in zagotovi most do domačije. Žal pa 
je dandanes vse odvisno od razpoložljivih sredstev, 
teh pa nikoli ni dovolj, zato prosimo za določeno 
mero potrpežljivosti, saj sanacija že poteka.  
 

Vid Poznič 

 

Z eko koraki v novo šolsko leto 
 

Počitnic je konec in taborski šolarji ter učitelji smo 
ponovno z vami. Tudi v novem šolskem letu smo 
se odločili, da bomo nadaljevali našo ekološko pot.  

 
Še bolj se bomo potrudili in vse kar bomo izvedeli 
novega, delili z vami. Obveščali vas bomo o naših 
projektih in k sodelovanju povabili tudi vas.  
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V preteklem šolskem letu so bile naša glavna tema 
živali in seveda ločevanje odpadkov. Spoznali 
smo, da bi radi na teh področjih še toliko postorili, 
da temi ostajata nespremenjeni tudi letošnje šolsko 
leto. Ker pa želimo ob koncu leta prejeti zastavo, 
naš čaka še izredno pomembna naloga in sicer izris 
EKO ZNAKA, ki ga bomo nato uporabljali v vseh 

uradnih dopisih in predstavitvah šole. Naša želja 
je, da znak resnično predstavlja naš kraj in pokaže, 
da smo povezani z naravo in pripravljeni skrbeti 
zanjo.  
Zato vas vabimo, da se pridružite z idejami in 
pomagate oblikovati EKO ZNAK. 

  
Posebej urejena ograda za muce                                         Urejene kletke mariborskega zavetišča 

Prva letošnja akcija je zbiranje hrane in igrač ter 
drugih potrebščin (pesek, mačja stranišča) za 
zapuščene živali.  
 

Vsi, ki ste se udeležili naše zaključne slovesnosti v 
juniju veste, da smo takrat že zbirali hrano zanje. 
Nabralo se je kar 50 kg hrane za pse in okrog 30 kg 
za muce, ki so se je v mariborskem zavetišču 
izredno razveselili. So namreč eno redkih zavetišč, 

ki živali ne uspavajo, če je ne uspejo oddati v enem 
mesecu. Žal pa so jim zaradi te poteze odvzeli 
prepotrebna sredstva in so sedaj večji del odvisni 
od ljudi, ki jim ni vseeno in se zavedajo, da si 
živali ne morejo pomagati same. Zbiranje bo 
potekalo do 3. oktobra pri dežurnem učencu na 
vhodu šole.                     

Mateja Todorovski, mentorica 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Buča velikanka 
 

Tu je dokaz, da lahko tudi v naši občini zraste buča 
velikanka. Na Mačkovi kmetiji v Črnem Vrhu so 
pridelali bučo, ki je tehtala kar 66 kg. Za 
primerjavo naj povem, če se bi udeležili 
tekmovanja na 45. mednarodnem kmetijsko-
živilskem sejmu v Gornji Radgoni, bi zasedli tretje 
mesto, saj je tretja najtežja buča tehtala 64 kg. 
 

 
 

Alenka Kreča 
 
 

Občinska knjižnica Tabor 
 

Občinska knjižnica Tabor ima nov urnik: 
ponedeljek: 8-9 

sreda: 16-19 
sobota: 8-11 

 

Ker je letos ujma v naših krajih udarila kar dvakrat, 
sem izbrskal nekaj podatkov izpred sedemdeset let: 
Tabor, 30.5.1934 
»Tega dne je padala toča za oreh velika, približno 
15 minut in več kot ½ pridelka uničila. Najbolj se 
je vsak bal za hmelj. Saj ga je tudi tako steplo, da 
tu in tam ni drugega ostalo kot same vrvi, pa še te 
obtolčene. Najhujše je bilo čez Rogoze. Gmajno 
pri Kovačkovi Zofi, čez Tabor proti Kovčetu, 
Ribarju, Ramšaku, Ropretu, skoro do Lok. Na ono 
stran Lok pa skoro nič. V vasi je bilo že manj, 
potem do Kurnika še manj: Na Rezani in Gomilsko 
polje pa zopet bolj…Ječmen, pšenico so na najbolj 
prizadetih krajih pokosili in nasejali koruzo in 
krompir…« 
Je nekoč v svoj dnevnik zapisala Marija Cukala. 
Tega leta je ujma pustila globoke posledice. 
Tabor, 7.8.1934 
»Obiranje hmelja 1934. Tega obiranja ne pomnijo 
niti najstarejši ljudje. Skoro nikjer ni bilo obiranje 

Veseli bomo 
vsake slastne 
konzerve! 

Še je upanje za 
naju! 
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enakomerno. Pri nas smo obrali 2 njivi in drugod 
prebrali že konec julija. Drugič bomo obirali okoli 
9. avgusta. vse skupaj pa ga bo komaj za cca. 500 
kg. Za ceno se še danes ne ve…« 

Uroš Zorenč 
_________________________________________ 

 

Gasilske aktivnosti 
 

Vsa tri prostovoljna gasilska društva taborskega 
občinskega poveljstva so bila letos na različnih 
tekmovanjih zelo uspešna. Tekmovalne desetine so 
se zagotovo najbolj pripravljale na tekmovanje 
Gasilske zveze Žalec, ki se je odvijalo 8. in 9. 
septembra v Žalcu. 
 

Uradni rezultati tekmovanja prvega dne, ko so 
tekmovali pionirji, pionirke, mladinci in mladinke, 
so sledeči: 
pionirji: PGD Kapla – Pondor: 4. mesto, 
mladinci: PGD Ojstriška vas – Tabor: 4. mesto, 
PGD Kapla – Pondor 7. mesto, 
mladinke: PGD Ojstriška vas – Tabor: 3. mesto, 
PGD Loke: 4. mesto. 
 

Rezultati drugega dne tekmovanja, ko so se med 
seboj pomerili starejši gasilci in gasilke, pa so: 
člani A: PGD Loke: 4. mesto, PGD Kapla – 
Pondor: 19. mesto, 

člani B: PGD Loke: 3. mesto, PGD Ojstriška vas – 
Tabor: 6. mesto, 
članice B: PGD Kapla – Pondor: 5. mesto, PGD 
Ojstriška vas – Tabor: 7. mesto. 
 

Rezultati regijskega tekmovanja Savinjsko – 
Šaleške regije, ki se je odvijalo 22. in 23. 
septembra v Velenju, pa so: 
mladinke: PGD Ojstriška vas – Tabor: 11. mesto, 
člani A: PGD Loke: 7. mesto, 
člani B: PGD Loke: 9. mesto. 
 

Vsem sodelujočim gasilcem  in gasilkam in 
njihovim mentorjem čestitam in naj bodo lepi 
uspehi spodbuda za prihodnja leta. 
 

Oktober je vsako leto mesec varstva pred požari. 
Letošnja osrednja tema je posvečena evakuaciji. V 
tednu od 8. do 13. oktobra 2007 bodo posamezniki 
in ustanove dolžni prilepiti doplačilno znamko v 
vrednosti 0,11€ na vsako poštno pošiljko v 
notranjem in mednarodnem prometu, ki spada v 
obseg univerzalne poštne storitve. Zbrana sredstva 
bo Gasilska zveza Slovenije uporabila za 
izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva in 
spodbujanje mladine za delo v gasilstvu.  
 

Ivan Derča, VGČ 
poveljnik občinskega poveljstva

_________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rekreacija v telovadnici 2007/08 
 

Obveščamo vse občane in občanke, da bo 
rekreacija v telovadnici Tabor potekala po 
naslednjem urniku: 
 

TOREK 
- od 17:30 do 19:30: taekwondo (Simon Jan) 
- od 19:30 do 21:30: košarka (Miha Bergat) 
 

SREDA 

- od 19. do 20. ure: rekreacija za ženske  
(članarina za celo sezono 10,00 EUR) 
- od 20. do 21. ure: aerobika 
(članarina za tri mesece 20,00 EUR) 
kontaktna oseba Martina Terglav, 041 257 969, od 
10. oktobra 2007 dalje 
 

ČETRTEK 

- od 17:30 do 19:30: taekwondo (Simon Jan) 
- od 19:30 do 21:30: odbojka (Andi Baloh), od                        
4. oktobra 2007 dalje 
 

PETEK 

- od 17:30  do 20:00: taekwondo (Simon Jan) 
 

NEDELJA 

- od 19:30 do 21:00: namizni tenis (Janko Zorenč) 
 

Vabljeni! 
TVD Partizan Tabor 

Ojstriške mladinke na tekmovanju 
 

Mladinsko dekliško desetino smo v sezoni 2007 
sestavili čisto na novo. V prvotni sestavi so bile 
Katja Strouhal kot desetarka, Tajda Lukman in 
Nika Semprimožnik na prvi vedrovki, Špela 
Pungartnik in Eva Rajovec na drugi vedrovki. 
Cevovod so razvijale Anja Lončarek, Karin 
Pungartnik, Alenka Ljubič in Nika Rajovec.  
 

 
 

Po dveh mesecih vaj in trdega dela so dekleta zelo 
dobro obvladala vsaka svojo nalogo, kar so tudi 
pokazala na prvem udeleženem tekmovanju v 
Vrbju. Vajo so opravile hitro in postavile lep čas, 
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vendar pa so sodniki opazili nekaj napak, kar nam 
je prineslo neželene kazenske točke. Še vedno pa 
smo osvojili tretje mesto in prišli domov s 
pokalom, ki nam je vlil novih moči in povzdignil 
samozavest. Po tednu aktivnih priprav smo se 
odlično izkazali tudi v Žalcu na tekmovanju 
Gasilske zveze Žalec. S še boljšim časom in le 
nekaj kazenskimi točkami, smo po prav tako hitri 
in brezhibni štafeti osvojili tretje mesto v mnogo 
močnejši konkurenci. Presenetilo nas je tudi tretje 
mesto ligaškega tekmovanja. Ko pa so dekleta 
izvedela za uvrstitev na regijsko tekmovanje v 
Velenju, je bilo veselje popolno. Razigrano smo se 
ponovno lotili vaj. Prisiljeni smo bili v nekaj 
sprememb, zaradi odsotnosti in poškodb, vpeljali 
smo dve novi, Evo Ribič in Sašo Jelen. Kljub trudu 
pa so nam spremembe v zadnjem trenutku pustile 
posledice in ponovile so se neželen napake. 
Udeležitev regijskega tekmovanja je bila odličen 
dosežek, vendar smo na tekmovanju zgolj 
sodelovali in preživeli lep sobotni zaključek sezone 
tekmovanj za leto 2007. 
 

Vsekakor je za nami zelo uspešna in pestra sezona. 
Dekleta so se pridno priučila nekaterih gasilskih 
veščin, glede na rezultate zelo dobro. Svoj prosti 
čas so poleti s pridom uporabile in tako so se 
marsikatere vaje izkazale, da so bile predvsem 
družabni dogodek. Z veseljem so hodila na vaje, 
vedno so se zbrale vsaj pol ure pred dogovorjenim 
časom, pripravile načrt in mi mnogokrat tudi 
kakšno zagodle. Veliko smeha in dobre volje, 
včasih tudi malo jeze, in poletje je minilo v 
trenutku, mi  pa se lahko pohvalimo z znanjem ter 
tremi lepimi pokali in velikim uspehom, ki se ga 
ponavadi pri sveže sestavljeni desetini ni 
pričakovati. Naslednje leto ciljamo še višje, še 
bolje in še hitreje… 
 

Z gasilskim pozdravom, Na pomoč! 
 

Anže Weichardt 
_________________________________________ 

Aktivno poletje loških gasilcev 
 

Ker se letošnje poletje že skoraj poslavlja, naj na 
kratko predstavim nekaj dejavnosti, ki smo jih 
počeli gasilci iz Lok. Na našem območju, točneje v 
bližini Tonove domačije v Konjščici, smo imeli 
skoraj cel mesec julij tabornike iz Izole. Ker je bilo 
med njimi tudi precej gasilcev smo skupno s PGD 
Izola organizirali prikaz gašenja travniškega 
požara s plinskimi jeklenkami in ogled naše in 
njihove gasilske opreme. 
 

Naši mladi gasilci in gasilke so se edini iz OP 
Tabor udeležili letovanja v Savudriji na morju, ki 
ga je organizirala GZ Žalec. Letovanja se je 
udeležilo 14 mladih in mentor Peter Bokal. 

V Črnem Vrhu  pri Antonu Bergantu smo člani 
PGD Loke v juliju opravili preko 120 delovnih ur 
prostovoljnega dela pri izgradnji vodnega zajetja 
pitne in požarne vode.  
 

Tretjo soboto v mesecu avgustu smo za člane, 
članice in ostale, ki so nam pomagali na 
Šentjurskem sejmu organizirali strokovno 
ekskurzijo na Koroško. Žal je bila udeležba zelo 
skromna, zato smo se odpravili kar s kombijem. 
Obiskali smo gasilce Gasilskega zavoda Ravne, ki 
so nas prijazno sprejeli, nam pokazali svoja 
gasilska vozila in opremo, ter nas seznanili s 
svojim delom. Nato nas je pot vodila naprej do 
Mežice, v rudnik svinca in cinka. Tam nas je 
sprejel vodič in nas s pravim rudarskim vlakom 
popeljal po sledeh rudarjenja v osrčje Pece. Po 3,5 
km vožnje smo izstopili in peš odšli za vodičem po 
rovih, kjer nas je ob razstavljenih eksponatih 
seznanil z zgodovino rudarjenja od začetka do 
zadnjih dni. Od tu smo se odpravili nazaj proti 
Dravogradu do Gortine, kjer je splavarski pristan. 
Tam se je pričela naša plovba s splavom po reki 
Dravi, v spremstvu flosarjev, flosarskih godcev, 
flosarskega župnika in flosarkih frajl, ki so nas 
postregle s pravo flosarsko malico. Skratka, bilo je 
polno smeha, veselja in dobre volje vse nazaj do 
priveza. Domov smo se vračali mimo Velenjskega 
jezera, kjer je bila večerja, dobra kapljica in glasba 
našega harmonikarja.   
 

Že kar naslednjo soboto v avgustu smo se članice, 
žal edine iz OP Tabor, udeležile tradicionalnega 
pohoda gasilk GZ Žalec in GZ Prebold na Hom. 
  

 
 

Tam nas je pozdravil naš župan Vilko Jazbinšek, ki 
je bil edini od županov iz obeh GZ.  
 

Tudi na področju tekmovanja smo precej aktivni. 
Mladinke so se udeležile tekmovanja v Vrbju za 
memorial Metke Puncer in osvojile odlično tretje 
mesto. Na občinskem tekmovanju GZ Žalec so 
osvojile četrto mesto. Prav tako so člani A dosegli 
odlično, a najbolj nehvaležno četrto mesto od 31 
tekmovalnih ekip. Pravo presenečenje pa so bili 
člani B z osvojenim tretjim mestom od 17 ekip. 
Obe desetine so se uvrstile na regijsko tekmovanje, 
ki je bilo v Velenju 23. septembra 2007. 
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Končno se uresničujejo tudi naši večletni plani, saj 
v prostorih PGD Loke ravno te dni potekajo 

adaptacijska dela, in sicer menjava oken in 
pleskanje prostorov.   

Prostovoljno gasilsko društvo Loke

 

Nov lokal »Zaka' pa ne kufe« 
 

 
 
V Taboru se je v petek, 31. avgusta, odprl nov 
lokal, ki ima svoje prostore v občinski stavbi v 
središču kraja. Lastnik lokala, Blaž Lesjak, ni 
dolgo razmišljal o imenu, saj se je kot ustanovni 
član ansambla Zaka' pa ne, odločil za ime Zaka' pa 
ne kufe.  
Otvoritev se je razvila v vsesplošno druženje ljudi 
od blizu in daleč. V popoldanskih urah je najmlajše  
zabaval Spidi, vsi ostali pa so se do poznih ur vrteli  

ob glasbi Irene Vrčkovnik in »hišnega« ansambla 
Zaka' pa ne.                                       

 Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

Razstava buč  
 
Že drugo leto zapored je aranžer Alen Kovačič v 
Taboru pripravil razstavo buč. Lani jo je pripravil 
v naravi – pred šolo, letos pa v sejni sobi Občine 
Tabor. Različne kompozicije buč v kombinaciji z 
drugimi pridelki in cvetjem si je ogledalo lepo 
število občanov.   

 
 

Tatjana Kovče

 
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TABOR 

 

vabi 
NA VESELO JESENSKO VESELICO  
S PRIKAZOM LIČKANJA KORUZE 

 

v soboto, 13. oktobra, s pričetkom ob 20. uri, v Domu krajanov Tabor. 
Poskrbljeno bo za veselo razpoloženje, ter pijačo in jedačo, ki bo primerna ličkanju koruze. 

 

ZABAVAL VAS BO ANSAMBEL 
BRANETA KLAVŽARJA. 

 

Pridite, da bomo skupaj prikazali to nekoč zelo priljubljeno jesensko opravilo! 
 

 Strašno je na svetu, ker si z enakim žarom prizadevamo postati srečni, kot drugim to preprečiti. (Rivarol) 
  
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.


