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V kakšni kondiciji je naša občina 
 

Dokazano je, da je od kondicije človeka odvisno 
njegovo zdravje in počutje. Pri tem si seveda v 
marsičem vsakdo lahko pomaga sam, čeprav je v 
mnogočem tudi odvisen od okolja in predvsem – 
lastne volje. Pravimo, da je v dobri kondiciji tisti, 
ki vsako jutro jemlje kot novo priložnost in zre v 
prihodnost z optimizmom. Predvsem ti zadnji moji 
trditvi mi dajeta vodilo, da malce opišem zadnje 
kondicijsko stanje naše občine, ki bo naslednje leto 
praznovala deseto obletnico rojstva, pa se v 
marsičem lahko primerja z občinami, ki imajo 
dolgoletno statusno tradicijo. Kot občani v prvi 
vrsti ocenjujemo svojo občino po kadru, ki 
vsakodnevno opravlja včasih izredno nehvaležno 
delo, ki je stalno na udaru mnogih kritikov. Vse 
občine se otepajo s pomanjkanjem dobrih in 
sposobnih kadrov in tako je tudi pri nas, čeprav 
sem prepričan, da naša občinska uprava 
zadovoljivo opravlja svoje poslanstvo. Zagotovo 
pa pri nas ni arogance in samovšečnosti, ki je 
običajno zasidrana v zakrknjenih občinskih 
birokratih. Prepričan sem tudi, da je kombinacija 
neprofesionalnega župana in močne stalne 
strokovne ekipe v občinski upravi prava izbira, saj 
je s tem zagotovljena kontinuiteta strokovnega dela 
občinske uprave ne glede na politične spremembe. 
Seveda še vedno obstaja problem ustrezne 
strokovnosti, saj v maloštevilni ekipi vsak izmed 
občinskih uslužbencev, za razliko od velikih občin, 
pokriva več različnih področij. Prav je, da trenutno 
kondicijsko stanje občinske uprave ocenjujete vi, 
spoštovane občanke in občani, na meni je, da 
ugodno ocenjujem finančno kondicijo. Z veseljem 
sporočam, da smo uspešno prebrodili štiri sušna 
leta, ko smo se, zaradi gradnje nove šole, zavestno 
odrekli drugim investicijam. Občina tekoče 
poravnava svoje obveznosti s tem, da je njena 
zadolženost na najnižji dosedanji stopnji. Že v 
letošnjem letu smo začeli veliko vlagati v osnovno 
cestno infrastrukturo, drugo leto pa bo poudarek 
tudi na asfaltnih prevlekah. Tudi naravne ujme so 
nam v primerjavi s sosednjimi občinami malce 
prizanesle, čeprav je na mnogih lokacijah  

 
odločilno vlogo odigrala dobra lanska sanacija 
odvodnjavanja ter čiščenje odtočnih poti. Če bomo 
uspešno izpeljali problematiko služnosti, se 
naslednje leto obeta tudi začetek velikih vlaganj v 
izgradnjo kanalizacije. Tu, žal, najbolj zbode 
zahteva nekaterih občanov, da jim mora občina v 
»zahvalo«, ker jim bo zgradila kanalizacijo, plačati 
odškodnino za kopanje po njihovi zemlji. In to celo 
po takšni zemlji, kateri lastnikom je občina 
brezplačno pridobila zazidljivost, da so dobesedno 
preko noči pridobili precejšnje premoženje. V 
kolikor bodo zahteve po odškodninah teh občanov 
ostale, bo občina tudi od njih zahtevala 
nadomestilo za pokrivanje stroškov spremembe 
prostorskih planov. Spreminjanje prostorskih 
planov in priprava novega prostorskega plana pa je 
zgodba, ki najbolj načenja naše kondicijsko stanje. 
Katastrofalno stanje na področju državnega 
urejanja prostorske zakonodaje je  cokla razvoja, ki 
zavira vse občine. Na tem področju smo občine v 
krempljih državnih birokratov, ki se že dušijo v 
lastnih pravilnikih in občine na lastnem teritoriju 
praktično nimajo nikakršnih kompetenc. To je tudi 
edino področje, ki po moji oceni načenja kondicijo 
naše občine, saj urejevanje prostora poteka po 
polžje, to pa je tudi priložnost za različne trgovske 
špekulante, ki so v naši občini poceni pokupili 
zemljišča in sedaj čakajo na najboljše pogoje 
nadaljnje prodaje. Žal je tej situaciji precej 
botrovala tudi kratkovidnost prejšnje sestave 
občinskega sveta, ki na moj predlog ni podprl 
ustanovitve lastnega podjetja za nepremičnine, da 
bi bili gospodar na lastnem ozemlju. Žal sedaj še 
tudi tisti investitorji, ki bi že lahko gradili (Elektro 
Turnšek v Pondorju, Svet nepremičnin v Taboru) z 
gradnjo niso pričeli, občina pa je prikrajšana za 
prepotrebna sredstva za komunalno opremljanje.  
 

Omeniti moram še začetek zahtevnih pogajanj s 
kmetijskim ministrstvom za spremembo 
namembnosti zemljišč za dom starejših ter 
poslovno cono, kjer imamo znane investitorje in 
kar skoraj 150 potencialnih novih delovnih mest. 
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Za uspešno izpeljavo vseh teh načrtov pa 
pravzaprav potrebujemo tudi precej optimizma, ki  
 

je tudi eden izmed zgoraj omenjenih pomembnih 
pogojev dobre kondicije. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Z  8. redne seje Občinskega sveta 
 
V petek, 19. oktobra je potekala 8. redna seja 
Občinskega sveta Občine Tabor. 
Kot zanimivost naj povemo, da je bila to ena 
najkrajših rednih sej, saj je bila zaključena v eni 
uri.  
Svetniki so bili seznanjeni o prerazporeditvi 
proračunskih sredstev 5.500,00 EUR kot pomoč 
občanom, ki so imeli poplavljene stanovanjske 
prostore. V nadaljevanju se je po hitrem postopku 
sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe »pomoč družini na domu« v Občini 
Vransko in Občini Tabor, Odlok o organiziranju, 
izvajanju in financiranju socialno varstvene 
storitve na domu in Sklep o razpisu za podelitev 
koncesije o izvajanju  omenjene storitve. Sledile so 
volitve za elektorja za kandidata člana Državnega 
sveta Republike Slovenije.  
Za elektorja je Občinski svet prejel dve 
kandidaturi, izvoljen je bil Anton Grobler. Za člana 
Državnega sveta ni bila podana nobena 
kandidatura. 

Vid Poznič 
_____________________________________ 

 
Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca 

 
Spoštovani starši  in skrbniki! 
 
Občinska uprava občine Tabor obvešča vse 
starše in skrbnike, katerih otroci obiskujejo 
vrtec, da je potrebno oddati VLOGO ZA 
ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 
2008 praviloma do 15. novembra 2007.  
 
Vlogo – obrazec VRT/1 št.1,82 (naprodaj v 
vseh večjih knjigarnah in papirnicah) z 
zahtevanimi prilogami (ali ustreznim 
pooblastilom) pošljite na naslov: Občina 
Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor ali oddajte v 
sprejemni pisarni Občine ob ponedeljkih, 
torkih in četrtkih od 7. ure do 15. ure, ob 
sredah od 7. ure do 17. ure ter ob petkih od 7. 
ure do 13. ure.  
 
 

 
 
Vlogo izpolnite v skladu z navodili, ki so 
priložena obrazcu VRT/1! 
 

Vlogo za novo koledarsko leto morajo oddati 
tudi prejemniki socialne pomoči, kljub 
morebitni veljavnosti odločbe Centra za 
socialno delo do npr. marca 2008, saj so bile 
le-tem s strani Občine Tabor izdane začasne 
odločbe do konca leta 2007! 
 

Prosimo, da svoje vloge oddate pravočasno, 
saj lahko le na ta način Občina zagotovi 
pravočasno izdajo odločb v izogib 
nepotrebnim zapletom. 

Saša Zidanšek Obreza 
_____________________________________            

 
Počastitev dneva spomina na mrtve 

 
Predstavniki Občine Tabor bomo dan spomina na 
mrtve počastili 30. oktobra 2007 z obiskom 
naslednjih obeležij: 
 
1. grob častnega občana Maksimiljana Lesjaka na 
pokopališču v Žalcu ob 9.30, 
2. spominska plošča na Domu krajanov v Taboru 
ob 10.30. uri, 
3. spomenik NOB na pokopališču Tabor ob 10.50, 
4. grob častnega občana Alojza Raka na 
pokopališču v Taboru ob 11.00, 
5. grob častnega občana Janka Kobaleta na 
pokopališču v Taboru ob 11.05, 
6. poklon vsem pokojnim občanom pri križu na 
pokopališču ob 11.10, 
7. spomenik padlim sinovom pri domačiji Matko 
ob 11.30, 
8. spomenik padlim partizanom na Presedlah ob 
12.20. uri, 
9. spomenik padlim partizanom na Lepih Tratah ob 
12.50. 
 
Na obeležjih in grobovih se bo spominu pokojnih 
poklonil župan in prižgal svečo. 
 

Tatjana Kovče 
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_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Obisk mariborskega zatočišča za 
živali 

 

Učenci in učitelji šole Tabor, se že drugo leto 
trudimo, da pridobimo EKOZASTAVO. Dobijo jo 
šole, ki varujejo naše okolje tako z dejanji kot 
pridobivanjem okoljskega znanja.  
 

V okviru našega celoletnega projekta ŽIVALI IN 
MI, smo v mesecu septembru zbirali hrano in 
igrače za zapuščene živali. Na svetovni dan živali, 
4. oktobra, smo se s kar 60 kilogrami hrane in 
nekaj igračami odpravili na obisk. Pred vhodom 
nas je pričakal lastnik in novinarka časopisa 
VEČER (Večer, 5. 10. ali 
www.vecer.si/clanek2007100505254027). Sledil je 
ogled živali, ki je na učence naredil izjemen vtis. 
Po vrnitvi so nekateri risali, drugi pa zapisali nekaj 
svojih misli. 
 

 
 

»Prosila bi, da če lahko ljudje posvojijo te živali, 

gredo v bližnje zavetišče in jih vzamejo. Hvala!« - 

Maruša Leskovšek, 6. b 

“Današnji dan je bil zame in verjetno tudi za 

druge zelo ganljiv. Prosim, da ne zavržete svojih 

domačih živali kot so to storili že drugi!”  - Sabina 
Sirše, 6. b 
 

Radovedna Mica 
 

Radovedna Mica je mala, plašna in radovedna 
mucka. V kletki  živi z drugimi mucami in 
mačkoni. Prejšnji lastniki so jo brcali in grdo 
ravnali z njo. V zavetišče smo osnovnošolci iz 
Tabora prinesli hrano za vse živali, upam, da se bo 
najedla. Čez nekaj časa bom prišla ponjo in jo 
odpeljala domov. Če bo takrat, ko bom prišla 
ponjo, že oddana, bom zagotovo odpeljala domov 

drugo muco.  
 

V zavetišču je veliko živali, ki si želijo toplega 
doma. Če bi imeli hišnega ljubljenčka, pridite ponj 
v mariborski azil. Živali vas čakajo!  
 

Tea Pustoslemšek, 5.c 
 

 
Če se torej odločate za novega hišnega ljubljenčka 
ali pa želite le prispevati kaj za pod zob, se lahko 
obrnete na: ZATOČIŠČE ZA ŽIVALI 
MARIBOR, Na terasi 2a, telefon: 02/480-16-60. 
 

Skrbniki in živali so nam bili za darove izjemno 
hvaležni, saj delujejo le s prostovoljnimi prispevki 
dobrih ljudi. Ponosni smo, da smo med njimi 
tudi mi. 
 

Kolektiv POŠ Tabor

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Ročna dela 
 

Minilo je skoraj leto dni. Večeri se daljšajo in 
ponovno vas vabim k druženju v gasilskem domu v 
Ojstriški vasi. Program ostaja isti. S seboj prinesite 
ročna dela in dobro voljo. 
 
 
 

 
 
Torej vabljeni vsak torek ob 19. uri v gasilskem 
domu Ojstriška vas-Tabor. Uro in dan še lahko 
prilagodimo (vse po dogovoru, tel.št.5 727 195 ).  
 

Pridružite se nam v čim večjem številu! 
 

Hermina Zorenč 
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Kostanjev piknik s presenečenjem! 
V sredo, 10. oktobra 2007 smo v vrtcu Tabor 
pripravili KOSTANJEV PIKNIK. Ob čakanju na 
pečeno kostanje so lahko otroci obiskali TRŽNICO 
RINGA RAJA in se zabavali na vrtčevskem 
igrišču.  
 
Za presenečenje so poskrbeli policisti, ki so nas 
razveselili s svojim obiskom in nam popestrili 
popoldan. Razkazali so nam službena vozila, s 
seboj so pripeljali tudi psa, ki jim pomaga pri delu. 
Ob tem so nam pokazali vso opremo, ki sodi 
zraven, mali radovedneži pa so lahko sedli na 
motor in si ogledali ter pomerili tudi veliko druge 
opreme. Izvedeli smo veliko novega o delu 
policistov in si pridobili koristne informacije. V 
tem času pa je bil kostanj pečen in preselili smo se 
nazaj na igrišče, kjer smo nadaljevali s piknikom. 
Sladkali smo se s kostanji in uživali v zatonu 
lepega jesenskega dne. 

 
 
 

 Klavdija Konečnik 
_________________________________________ 

  

Prevzem novega kombija 
 
V ponedeljek, 15. oktobra so na II. OŠ Žalec 
svečano prevzeli kombi za vsakodnevne prevoze 
učencev. Kombi je financiralo šest občin 
soustanoviteljic, med njimi tudi Občina Tabor. 
 
 

 

 
Kombi je namenjen prevozu učencev, ki niso 
samostojni v javnem prometu. Iz naše občine se 
vozita dva otroka. 

Darja Turnšek  

________________________________ 
 

Šola v naravi OVI-oddelkov 
 

Oddelki osnovnega vzgojnega izobraževanja II. OŠ 
Žalec so v oktobru bili v šoli v naravi v Bohinju. 
  
Tam so se vozili po jezeru s kanujem, šli na pohod 
do Hudičevega mostu, občudovali in dotikali so se 
različnih živali: kač, hrčkov, želv, paličnjakov. V 
učilnici so pod mikroskopom gledali plankton in 
drobne sladkovodne živali. Zadnji dan so odšli z 
gondolo na Vogel. Ob prijetnem vremenu so 
občudovali Triglav in Bohinjsko jezero.  
Imeli so se lepo na že tretji šoli v naravi.  
 

 
 

Darja Turnšek 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

SDS odgovorno izpolnjuje ključne 
cilje koalicije 

 

Slovenska demokratska stranka si je, skupaj z 
ostalimi koalicijskimi strankami, zastavila mnoge 

cilje. Danes, po skoraj triletnem mandatu so v 
Sloveniji vidni pozitivni rezultati. Slovenija je 
letos zabeležila 6,5% gospodarsko rast. Za 
primerjavo: Slovenija je imela še sedem let nazaj 
toliko višjo inflacijo od gospodarske rasti, kot ima 
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danes višjo gospodarsko rast od inflacije. Visoka 
inflacija je posledica izkoriščanja prehoda na evro, 
posebno pri majhnih cenah in temu se je nemogoče 
izogniti. Pridružila se je še slaba letina, podražitev 
žitaric, kar je vplivalo na cene večine 
prehrambenih izdelkov v svetu.  
 

V tem mandatu pa bo javna poraba v Sloveniji 
zmanjšana za tri odstotke. Prvič, odkar Slovenija 
obstaja, bomo delež javne porabe v bruto domačem 
proizvodu bistveno zmanjšali. Prav to je predmet 
koalicijske pogodbe, kjer smo jasno zapisali dva 
cilja: zmanjšane državne uprave in zmanjšanje 
javne porabe. Pri javni porabi bomo cilj presegli 
tudi zaradi visoke gospodarske rasti in pozitivnih 
sprememb, ki so posledica vladnih reform. Pri 
zmanjšanju državne uprave lahko z gotovostjo 
trdimo, da bo število zaposlenih ob koncu mandata 
bistveno nižje kot je bilo na začetku. S takim 
rezultatom se doslej ni mogla pohvaliti še nobena 
vlada. 
 

V Sloveniji se je v zadnjih treh letih za nekaj 
pomembnih odstotkov znižal prag revščine. 
Slovenija je po deležu revnega prebivalstva na 
tretjem mestu, samo dve državi v EU imata manjši 

delež revnega prebivalstva. Realne plače se v 
Sloveniji zvišujejo bolj kot kadarkoli prej v zadnjih 
desetih letih. Znižali smo davke, in kar je 
najpomembneje, zaradi ukinitve davka na plače ne 
bo potrebno dvigniti DDV.  Polletni rezultati 
davčnih prihodkov po izvedbi davčne reforme 
namreč  kažejo, da se z manjšimi davki v celotnem 
obsegu, zaradi pozitivnih trendov gospodarske rasti 
in večje zaposlenosti, nabere nekaj več prispevkov. 
Ključni cilji koalicije se torej uresničujejo, saj 
bodo proračunski prihodki, kljub zmanjševanju 
davkov, bistveno večji od načrtovanih in 
proračunski primanjkljaj ob koncu letošnjega leta 
bo še enkrat nižji kot je bil načrtovan. Rekordno 
nizek bo, v naslednjih letih pa bo ob tako 
pozitivnih trendih izginil. 
 

Slovenska demokratska stranka je največja stranka 
v Sloveniji in ima kot taka tudi največjo 
odgovornost. Z izpolnjevanjem koalicijske 
pogodbe zvesto sledimo svojemu cilju – blaginji za 
vse državljane in skupnemu dobremu. 

 
Občinski odbor SDS Tabor 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Delo loških mladink 

 
 

Sestava naše mladinske dekliške desetine je že kar 
nekaj sezon brez večjih sprememb, saj so se 
dekleta v društvo včlanila že v zgodnjih otroških 
letih kot pionirke. Že takrat so naše društvo 
zastopale kot desetina pionirk na raznih gasilskih 
tekmovanjih in kvizu o gasilstvu ter požele veliko 
uspehov, kar dokazujejo pokali, ki krasijo naše 
gasilske prostore. Te deklice so zrasle v prave 
mladenke in sedaj je ta pionirska desetina postala 
mladinska desetina, ki tudi v konkurenci mladink 
ne ostaja brez uspehov. 

 

Na njihove rezultate smo ponosni tudi v letošnji 
sezoni. Letos so desetino sestavljale: Petra Tekavc, 
Urška Dolar, Ines Drnolšek, Sandra Drnolšek,  
 
Metka Doler, Špela Kos, Saša Jelen, Tina Jelen in 
Ksenja Strožič. Z vajami so pričele že v začetku 
avgusta, saj so se prvega tekmovanja udeležile v 
Vrbju za memorial Metke Puncer. Tam so dosegle 
odličen rezultat in osvojile drugo mesto ter se 
domov vrnile s pokalom. Nato je sledil teden 
aktivnih vaj in priprav, saj je 8. 09. 2007 sledilo 
tekmovanje Gasilske zveze Žalec. Tu je bila 
konkurenca mnogo močnejša in kljub napakam, ki 
so prinesle kazenske točke, so osvojile odlično, 
čeprav najbolj nehvaležno, četrto mesto. Seveda 
vseh teh odličnih rezultatov ne bi bilo brez 
prizadevnih mentorjev Gorazda Kovčeta in Petra 
Bokala, ki žrtvujeta precej svojega časa za delo z 
mladino v našem društvu. Za ves trud se obema 
najlepše zahvaljujemo, kar naj bo vzpodbuda še za 
v bodoče. 
 

Prav tako čestitamo mladinkam za dosežene 
rezultate in upamo, da bodo čez nekaj let postale 
aktivne članice  »A«  kategorije Prostovoljnega 
gasilskega društva Loke in nizale tako dobre ali 
morda še boljše rezultate.      

 Prostovoljno gasilsko društvo Loke 
      Danica Cafuta 
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Gasilska vaja  
PGD Ojstriška vas-Tabor 

 

PGD Ojstriška vas-Tabor je v mesecu požarne 
varnosti izvajala gasilsko vajo na kmetiji Lesjak v 
Ojstriški vasi. Na vaji je bila preizkušena 
razpoložljiva nova oprema, sodelovalo je 18 
operativnih gasilcev. 
 

Po končani vaji na kmetiji Lesjak in opravljeni 
analizi nas je gospodar Milan Lesjak starejši 
prijetno presenetil in nas pogostil z vrčkom piva. 
Za gostoljubnost se mu prav lepo zahvaljujemo, 
posebna zahvala pa gre tudi članicam društva 
gospem Milki, Elviri in Mariji za okusno malico, 
ki je sledila po zaključku vaj. 

 
 

 

 

PGD Ojstriška vas- Tabor 

_________________________________________ 

Vabilo na srečanje 
 

Jesen in hladni dnevi so tu in kmalu bomo obrali 
ali pobrali vse, kar nam je dala narava. Tudi v 
Društvu upokojencev smo zaključili z dejavnostmi 

in se aktivno pripravljamo na zaključek, to je 
srečanje upokojencev in starostnikov nad 80 let. 
Ta zaključek organizira društvo že tradicionalno, 
in sicer 

10. novembra 2007, ob 15. uri , v Domu 
krajanov Tabor, 

 

da se še zadnjič v tem letu srečamo in poveselimo. 
 

Pripravljamo zanimiv program, ko se bomo lahko 
iz srca nasmejali, poskrbljeno bo za okusno hrano 
in pijačo, seveda pa ne bo manjkalo tudi prijetne 
glasbe. Zato vabimo vse upokojence in tudi ostale 
občane, ki se želijo poveseliti v naši družbi, da se 
prijavite našim poverjenikom. 

 
Danijela Pajk Zupanc 

_________________________________________ 
 

P o v a b i l o  
Moškega pevskega zbora Ivan 

Cankar Tabor 
 

Vse ljubitelje lepe slovenske pesmi vabimo, da se  
pridružijo našemu zboru, saj bi radi nadaljevali že 
tako dolgo tradicijo petja v našem kraju. Zato 
naprošamo tako starejše, kakor tudi mlajše pevce, 
da vstopijo v naše vrste. Z velikim veseljem jih 
bomo sprejeli. Vaje imamo vsak ponedeljek od 19.  
do 20.30 ure v društvenih prostorih. 
Veseli bomo vsakega novega pevca, ki ljubi to 
zvrst domače slovenske pesmi in ga bomo radi 
sprejeli medse. 
 
Naslednje vaje bodo spet v ponedeljek, 5. 
novembra 2007, ob 19. uri. 

 
za MPZ IC Tabor 

Branko Lesjak, predsednik zbora 
 
 

 

 

 

Bilo nam je lepoooo!!! 
 

V soboto, 13. oktobra 2007, je društvo podeželske 
mladine Tabor organiziralo jesensko veselico s 
prikazom ličkanja koruze. Že kar nekaj let so se 
trudile članice Društva žena in deklet, da bi 
prikazale in obudile ta star običaj, ki je bil nekoč še 
kako prisoten na vsakem podeželju. A vsako leto, 
kot tudi letošnje, pravega odmeva med našimi 
občani za to prireditev ni bilo. Namen te prireditve 
je obuditi in predvsem ohraniti ta stari običaj oz 
opravilo, ki ima vsekakor pomen kulturne 
dediščine. Predvsem mladi, ki danes skoraj ne 
poznamo teh kmečkih opravil, bi si želeli, da bi se 
tega naučili se spomnili in skupaj z vami občani, ki  

 
se tega še kako dobro spominjate kako je bilo in da 
bi to predali naprej mlajšim rodovom.  
 

Lahko pa povem, da smo člani zelo uživali, kakor 
tudi vstali obiskovalci, ki ste bili z nami, in se 
skupaj zabavali z ansamblom Braneta Klavžarja ter 
dramsko skupino Teloh, pod vodstvom Tanje 
Tkavc. V upanju, da se naslednje leto vidimo v čim 
večjem številu! 

 
za Društvo podeželske mladine 

Alen Kovačič 
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Mizarstvo Kugler praznovalo 

Mizarstvo Kugler je v petek, 19. oktobra 
slovesno odprlo proizvodno halo, poslovne 
prostore in gostinski lokal »MOJ CAFFE«. 
Zgodovina Mizarstva Kugler se je začela leta 
1990 v kletnih prostorih bivalnega prostora. 
Kasneje v  letu 1994 so razširili delovne hale 
ter pisarniško in skladiščno poslopje. 
 

 
Zaradi vse večjega potrebe po širitvi in 
povpraševanju po izdelkih so v Kapli ob 
magistralni cesti odkupili zemljišče na katerem 
so zgradili 2040 m2 sodobno mizarsko 
podjetje. 
 

Na ta dan so obeležili 17 let obstoja in delovanja 
podjetja, ki se predvsem ukvarja s projektiranjem, 
izdelovanjem in montažo kakovostne notranje 
opreme za zasebne bivalne prostore ter notranjo 
opremo za poslovne prostore.    
 
 

Mizarstvo Kugler je ta dan resnično praznovalo. 
Pod velikim ogrevanim šotorom je s pesmijo Do 
neba slovesnost pričela mlada pevka Maja 
Slatinšek. Povezovalka prireditve Katarina Kerk,  
je izrekla pozdrav vsem gostom, posebej pa  
županoma občine Tabor Vilku Jazbinšku in 
žalskemu županu Lojzetu Posedelu, ki sta izrekla 
vse čestitke Dominiku Kuglerju in njegovemu 
podjetju. V  prijetnem kulturnem programu so 
sodelovali: blok flavtistki  Tea Pustoslemšek 
Klavdija Bastl Enci in skupina njunih vrstnikov iz 
POŠ Tabor, ki so zaigrali udarne in zanimive ritme 
The strok pod vodstvom učiteljice Mateje 
Todorovski. 
 
 

V nadaljevanju slovesnosti je Andrej Tavčar - 
predsednik komisije za podeljevanje znaka SQ pri 
ministrstvu za gospodarstvo RS, slovesno izročil 
modri zank SQ direktorju podjetja Dominiku 
Kuglerju s katerim je podjetje dobilo tudi uradno 
potrditev kakovosti svojih izdelkov.  

Zbranim je ob zaključku slovesnosti spregovoril še 
sam direktor podjetja in se vsem zahvalil za 
današnji dan in vso pomoč, ki so mu jo 
posamezniki nudili pri uresničitvi njegovega cilja. 
Ob tem je podelil posebna priznanja Borutu 
Preglju za nesebično pomoč ob vsakem trenutku in 
za večletno sodelovanje, Darku Orožmu iz podjetja 
Plution za ves čas, ki ga je namenil izgradnji tega 
objekta in Tomu Studničku  za požrtvovalnost pri 
tehnični dokumentaciji in tehničnem prevzemu.  
 

Uradna slovesnost pod šotorom je bila s tem 
končana, nadaljevala pa se je še s slovesnim 
prerezom traku pred proizvodno halo, njenim 
ogledom in prerezom traku pred novim gostinskim 
lokalom ter blagoslovom, ki ga je opravil župnik   
Iztok Hanžič. Vse skupaj pa se je zaokrožilo znova 
pod šotorom kjer je sledila pojedina in zabava z 
ansamblom Bratov Dobrovnik.  
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 
 

Tradicionalno srečanje gasilk 
Gasilske zveze Žalec in GZ Prebold 
 
Letos je bilo tradicionalno srečanje gasilk Gasilske 
zveze Žalec in Gasilske zveze Prebold v Domu 
krajanov v Taboru. Srečanja se je udeležilo 170 
gasilk. 
 

 

 
Vsem zbranim je najprej spregovorila Savina 
Naraks, predsednica Komisije za članice GZ Žalec. 
V kulturnem programu pa so nastopili: članice 
ženskega pevskega zbora KUD Ljubečna, Blaž 
Kovče s harmoniko in pevko Nino Kreča in Eva 
Černec s flavto. Zbranim gasilkam so spregovorili 
tudi župan Vilko Jazbinšek,  podpredsednik 
Gasilske zveze Prebold Marjan Golašek in Franci 
Naraks, poveljnik Gasilske zveze Žalec in član 
poveljstva GZ Slovenije. Za zabavni del je 
poskrbel ansambel Zaka' pa ne, za kulinaričnega pa 
kuharska ekipa PGD Ojstriška vas-Tabor. 
 
 

Tatjana Kovče 
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Prireditve v novembru 
 

nedelja, 28. oktober 2007, ob 10. uri 
gasilska vaja na kmetiji Ramšak 

Občinsko gasilsko poveljstvo Tabor (041 783 895) in PGD Loke 
 

 
 sobota, 10. november, ob 15. uri 

tradicionalno druženje- Martinovanje 
Dom krajanov Tabor 

Društvo upokojencev Tabor, ( 03 5726-464) 
 

 
 

sobota, 17. november 2007, od 16. ure dalje 
tradicionalne domače koline 

Zajčeva koča 
Planinsko društvo Tabor (03 5727 214) 

 

 
 

sobota, 24. november, ob 20. uri 
srečanje zadružnikov 
Dom krajanov Tabor 

Društvo podeželske mladine Tabor (051 234 575) 
 

 

Ob prihajajočih praznikih - dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve 

vam župan in občinska uprava Občine Tabor želimo, 

da praznika preživite v miru in prijetnih spominih na ljudi, 

ki ste jih imeli radi.

 

 

 Sprijazni se s svojim življenjem. Sprejmi ga takega, kot je, da ne zgrešiš še tistega drobca sreče, ki čaka nate.             
(Phil Bosmans) 

  
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: info@obcina-tabor.si, najkasneje do 18. v 

mesecu.


