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informator 
OBČINE TABOR 

 
št. 12/II                                                               december 2004 

 

Predlog proračuna 2005 in 2006 v proceduri 
 
Do konca letošnjega leta je ostalo le še nekaj dni, dobre želje za božične in novoletne praznike bodo za 
trenutek preusmerile pozornost vsakega posameznika in naše celotne lokalne skupnosti na doživetja in 
občutke, ki jih prinašajo ti prazniki. Ko pa se bo vse pomirilo in poleglo, bomo z mislimi in dejanji spet v 
polnem zagonu, saj kolesje življenja neusmiljeno razpolaga z našim časom in še preden se zavemo, je leto 
ponovno okoli. Tako nekako se godi vsakemu izmed nas, žal pa vmes manjka marsikaj. Vedno se prva misel 
običajno ustavi pri denarju, vendar to ni prav. Postojmo malce in ozrimo se okoli sebe. Koliko ljudi ima 
dovolj denarja, pa vendar niso srečni. Z denarjem se ne da kupiti vsega. Popolne sreče zagotovo ne, zdravje 
pa je že kar precej odvisno od tega vladarja sveta, saj je najrevnejšemu sloju ljudi čedalje manj dostopno že 
osnovno zdravstveno varstvo. Se bo mar ta negativni tok z novo vlado, ki v svojem nazivu poleg 
demokracije ponuja tudi socialo, kaj spremenil? O tem verjetno razmišlja marsikdo, predvsem pa tisti, ki 
imajo težave z zdravjem in ki ostajajo brez dela. Za nekaj časa imamo demokracije dovolj in pričakujemo, da 
se bo vlada začela ukvarjati z zadevami, ki se dotikajo vsakega posameznika in teh obveznosti ne bo 
prelagala samo na občine. Do sedaj je veljalo načelo, da so občine namenjene občanom in zato naj se 
ukvarjajo z njihovimi problemi in naj rešujejo njihovo socialno stisko. Istočasno pa se generalna socialna in 
zdravstvena politika kreira na nivoju ministrstev ter različnih služb v marmornih zgradbah, ki nimajo veliko 
stika s terenom. Že prav, da to postane skrb občin, kjer dejansko najbolje poznajo stanje na terenu, toda 
potem bi država morala poskrbeti za gradnjo šol, vrtcev, zdravstvenih domov in infrastrukture.  
 
Vse te moreče misli so  me preganjale, ko sem s svojimi sodelavci predlagal  predlog proračuna za leto 2005 
in 2006 v proceduro Občinskemu svetu na zadnji seji letošnjega leta. Navidezno zajetna proračunska pogača 
namreč ne daje veliko manevrskega prostora, ko 70% občinskega proračuna zakonsko »razdeli« kar država. 
S preostankom pa se ubadamo župani, ki moramo poleg zgoraj omenjenih investicij najti še denar za 
izgradnjo in vzdrževanje cest, vodovoda in kanalizacije in še kaj.  Veliko filozofije pri sestavljanju proračuna 
dejansko ni ostalo, saj je v letu 2005 potrebno zaključiti investicijo v osnovno šolo in vrtec.  Posledično je s 
to investicijo povezano tudi leto 2006, zato je bilo smotrno predlagati v proceduro tudi proračun za leto 
2006, s katerim zaključuje svoj mandat občinsko vodstvo v tej sestavi. Nominalno znaša proračun za leto 
2005 274 mio SIT, leto 2006 pa postreže z zneskom 312 mio SIT. To so rekordni proračuni za Občino 
Tabor, vendar predvsem zaradi naložb, ki jih sofinancira tudi država, medtem ko efektivnega denarja za 
»normalno« poslovanja ostaja bore malo. Oba proračuna bosta v proceduri naslednja dva meseca in v svoji 
celotni strukturi prikazana tudi preko tega glasila. 
 
S podobnimi težavami, družinskimi proračuni namreč, se seveda ubadate tudi vi, spoštovane občanke in 
cenjeni občani. Želim vam, da vam to dejstvo ne zmanjšalo dobrega razpoloženja ob prihajajočih praznikih, 
božiču in novemu letu. Za trenutek preženite turobne misli, saj bo s tem dobil smisel tudi praznik 
samostojnosti, ki ga prav tako praznujemo v tem mesecu. Predvsem pa vam želim zdravja in medsebojnega 
razumevanja. 

 
Vilko Jazbinšek, župan 
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Spremembe v financiranju redne dejavnosti rekreativnega športa 

in ljubiteljske kulture 
 
Občinski svet je na novembrski seji sprejel spremembe na področju financiranja redne dejavnosti 
rekreativnega športa in ljubiteljske kulture na območju Občine Tabor. Spremembe za ljubiteljsko 
kulturo je pripravila občinska uprava po enoletnem usklajevanju med predsedniki kulturnih društev 
in predstavnico Javnega sklada za kulturno dejavnost. Bistvene spremembe se nanašajo na kriterije. 
Vsaka kulturna dejavnost se razdeli na štiri uspešnostne kriterije, za katere dobi društvo določeno 
število točk v odvisnosti od aktivnosti preteklega leta. Število točk in namenjena sredstva v 
proračunu so podlaga za izračun vrednosti točke in nadalje za višino dotacije posameznemu 
društvu. 
 
Na področju športa ni bistvenih sprememb. Večja vrednost se daje športom, kot sta kolesarjenje in 
planinstvo. 
 
Postopek za pridobitev sredstev s področja športa in kulture ostaja enak in se izvede na podlagi 
javnega razpisa, ki bo objavljen v Informatorju. Objava razpisa za leto 2005 je odvisna od 
sprejemanja proračuna Občine Tabor za leto 2005 in 2006, ki bo predvidoma sprejet v januarju ali 
februarju. 
 

 Lilijana Štor 
 

 
Povišanje točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

 
Občinski svet Občine Tabor je na svoji novembrski seji sprejel povišanje točke za nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča za 2,5 %. Točka, ki je v letu 2004 bila vredna 0,04 sit/mesec bo v letu 
2005 vredna 0,041 sit/mesec. 

Lilijana Štor 
 
 

Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
 
Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča obveščamo, da lahko do 31. 
januarja 2005 podajo vlogo za oprostitev plačila nadomestila. Poznejših vlog ne bo mogoče 
upoštevati. 
 
Za vse podrobnejše informacije lahko pokličete na Občinsko upravo Vida Pozniča, tel. 705 70 85. 
 

 Lilijana Štor 
 

Nekaj podrobnosti za občane, ki si želijo izboljšati TV signal 
 
V prejšnji številki Informatorja je bila objavljena informacija o možnostih za zboljšanje TV signala 
za RTV Slovenija. V zadnjem mesecu smo z dodatnimi razgovori med RTV, izvajalcem in občino 
pridobili podrobnejše informacije, ki vam jih danes posredujemo. 
 
Prvo in najpomembnejše pravilo je: Do sofinanciranja so upravičeni tisti zavezanci, ki nimajo 
tehničnih zmožnosti (signala) za sprejem vsaj enega nacionalnega programa RTV Slovenija.  
Tehnične zmožnosti uporabnikov iz naše občine, ki imajo pogoje, določi RTV Slovenija na podlagi 
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meritev, izvajalec Elstik Mežica pa potem montira satelitsko anteno, izdela instalacije in uredi 
ostale tehnične zahteve. 
Pogoji sofinanciranja: Občina Tabor je zelo zainteresirana, da se na celotnem področju občine 
uredi zadovoljiv sprejem TV programov, zato je pristopila k podpisu pogodbe, s katero se 
zavezuje, da vsakemu upravičencu (ki ima pogoje, ki jih določi tehnična služba RTV), 
sofinancira 20.000,00 SIT. Ta denar ne bo nakazan upravičencu, ampak direktno izvajalcu.  
Skupna cena znaša 69.000,00 SIT, RTV sofinancira 37.972,00 SIT, Občina Tabor 20.000,00 SIT, 
uporabnik pa 11.028,00 SIT, ki jih plača ob montaži satelitske antene. 

Po montaži je prvi dan v naslednjem mesecu in podpisu izjave, da sprejema TV programe RTV 
Slovenija (SLO 1, SLO 2), radijske programe (R1, R2, R3) in druge nekodirane programe iz 
satelita Vroča ptica (programi Srbije in Črne Gore, Makedonije, Bosne, določene nemške, 
italijanske, španske, ruske in druge programe), zavezanec dolžan plačevati RTV prispevek. 
Vsem, ki ste zainteresirani, da pod zgoraj opisanimi pogoji pristopite k izboljšanju TV 
signala, svetujemo, da se javite na RTV Slovenija, Oddajniki in zveze, Skupina za RF meritve, 
Mariborska 20, Ljubljana, tel: 01 475 4654. 

V kolikor vsaj po enem mesecu ne dobite odgovora na prijavo, nam to sporočite na Občino Tabor, 
tel: 705 70 80.  
Ponudba je ugodna, svetujemo vam, da jo izkoristite! 
 

Vid Poznič 
 

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje občinskih cest in plačilu 
priključkov na ceste 

 
Občinski svet Občine Tabor je 29. 11. 2004 na 16. redni seji sprejel odlok, ki določa merila in 
kriterije za sofinanciranje cest, katerih uporabniki si želijo njihovo čimprejšnje občutno izboljšanje 
(odvodnjavanje, gramoziranje, asfaltiranje). Stanje na tem področju do sedaj ni bilo urejeno, s tem 
odlokom pa menimo, da imamo vsaj enotne kriterije. Odlok izhaja iz dosedanje prakse, saj imamo 
veliko primerov, ko smo z združenimi sredstvi dosegli zelo zadovoljive učinke. 
 
Dejstvo je, da v času, ko Občina Tabor ogromno investira v šolo, ni velikih možnosti za investicije 
v komunalno infrastrukturo. Kljub temu se zavedamo, da tega področja nikakor ne moremo 
prepustiti stihiji ali pa reči, da se v prihodnjih letih na tem področju ne bo čisto nič naredilo. Z 
rednimi vzdrževalnimi deli poskušamo nekako vzdrževati ceste, za kaj več pa zmanjka denarja. Žal 
smo male občine tudi prikrajšane pri republiških in evropskih razpisih, ker so pogoji naravnani na 
večje investicije. 
 
Bistvo odloka je, da se občanom, ki si želijo pospešeno izboljšanje komunalne infrastrukture in so 
to pripravljeni sofinancirati, omogoči hitrejši razvoj. Odlok ne predvideva sofinanciranja občanom, 
ki stanujejo ob najpomembnejših občinskih cestah, ki jih vsi uporabljamo, saj bi bilo zelo 
nepošteno, da tistih nekaj hiš sofinancira investicijo, ki presega njihove potrebe. 
 
Druga zadeva se nanaša na sklep Občinskega sveta, ki določa višino prispevka za priključek na 
cesto. Vsak investitor ali lastnik zemljišč, ki potrebuje priključek, je dolžan od občine pridobiti 
soglasje. To ne velja za vse obstoječe priključke.  
Cena soglasja znaša 20.000,00 SIT. Občan je lahko oproščen plačila soglasja, v kolikor je s 
sofinanciranjem ceste vložil več kot 20.000,00 SIT v cesto, na katero se priključuje. 
 
S tem določilom hočemo pospeševati vlaganja občanov v izboljšavo cest. Podrobnejše informacije 
dobite na Občini Tabor. 

         Vid Poznič 
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Zimska služba 
 
Pogodbe z občani, ki opravljajo zimsko službo so, razen za nekatere cestne odseke, podpisane. Vse 
izvajalce, ki tega še niste storili, prosimo, da to opravite čim prej. 
 
Zima nam res še ni postregla s snegom, vendar nas je v petek in soboto, 17. in 18. decembra, 
presenetila z ledom, ki je marsikoga prisilil, da je ostal doma. Ker nimamo (vsaj v večini primerov) 
primerne tehnike za soljenje cest, do sedaj nismo nabavljali soli, ampak le pesek, pa še ta letos 
zamuja. Svetujemo vam, da v podobnih primerih, ko je cesta npr. zaradi poledice neprevozna in ko 
je to nujno, pokličete na občino, da poskušamo stvar urediti preko VOC-a. 
 
Izvajalce zimske službe tudi obveščamo, da zaradi zmanjševanja stroškov obračuna in zaradi tega, 
ker do sedaj dejansko še ni bilo nič dela s pluženjem snega, ne nameravamo nakazati prvega obroka 
do 15. januarja 2005, kot je napisano v pogodbi. Obroki bodo izplačani 15. 3. in 15. 5. 2005. 
 

         Vid Poznič  
 

Sprememba uradnih ur župana 
 

Obveščamo vas, da se je spremenil čas županovih uradnih ur. Uradne ure župana bodo od 
januarja dalje ob sredah od 15. do 17. ure. 

 
Tatjana Kovče  

 

 
Občinska knjižnica Tabor v decembru 2004 

 
Knjižnica se je bila primorana v decembru preseliti v nadomestne prostore. Kljub napovedi je 
selitev presenetila vse, ker so delavci, ki gradijo šolo, »blokirali« vhod v stare prostore. V 
»bliskoviti« akciji smo uspeli praktično brez poškodb preseliti knjižnico v dveh dneh. Ob tem se 
zahvaljujem za izredno dobrodošlo pomoč Maji Leskovšek, Jožetu Lukancu, Barbari Kovče in 
Janezu Terglavu za viličarja, brez katerega bi bili praktično nemočni. Zaradi selitve je bila knjižnica 
zaprta samo en dan. Delo v novih prostorih je steklo takoj, vendar še vedno prihaja do manjših 
motenj, povezanih predvsem z elektriko. Do novega leta se bo tudi to uredilo. Na strokovnem 
področju smo uspeli zopet nabavili nekaj novega gradiva, pa tudi prve DVD–je v lasten fond 
gradiva. Sledijo naslovi novega gradiva: 
 
1.  Harry Potter and the Philosop…, video DVD, 
2.  Harry Potter and the chamber…, video DVD, 
3.  Harry Potter and the prisoner…, video DVD, 
4.  Jagodke : Vesel božič v Jagod…, videokaseta,  
5.  Around the world in 80 days, video DVD, 
6.  Palčica = Thumbelina, video DVD,  
7.  Fahrenheit 9/11, video DVD,   
8.  Nemščina v treh mesecih, Martin-Wünsche, 
9.  Angleščina v treh mesecih, Menné, Saxon,     
10. Opus dei : njihovo kraljestvo, Hutchison, Rob, 
11. 50 zavarovanih plezalnih poti  Mašera, Andrej,   
12. Oljčno olje,  
13. Vzgoja sinov, Elium, Jeanne,  
14.  Hitlerjev papež, Cornwell, John,   
15.  Življenjske strategije, McGraw, Philli, 
16.  Ljubezen v času osamljenosti, Verhaeghe, Paul,  
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17.  Velika laž : 11. september, Meyssan, Thier, 
18.  Milijonar v eni minuti, Hansen, Mark,  
19.  Strogo zaupno po Siciliji, Gradišnik, Branko. 
 
Za tiste, ki nas že nekaj časa niste obiskali, naj povemo, da smo se začasno preselili v 
prostore bivše pošte v Domu krajanov Tabor. Z novim letom 2005 bo knjižnica odprta 
ob sredah samo popoldne od 16. do 18. ure. Urnik ob sobotah ostaja nespremenjen, to 
je  od 9. do 11. ure. 

                                                                       
                                                                      JANUAR 2005 
 

SREDA SOBOTA 
OD 16. DO 18. URE OD 9. DO 11. URE 

 
Uroš in Barbara 

 
Zahvala 

 
Navada je, da se ob vsakem koncu leta poravnajo dolgovi. Ker se leto 2004 že izteka, nam ta dolg 
še vedno leži na duši. Zato bomo izkoristili priložnost ob iztekajočem se letu, da se iskreno in iz 
srca zahvalimo vsem Šentjurčanom in tudi ostalim izven naše občine za sodelovanje in pomoč pri 
Iztokovi novi maši. 
 
Posebna zahvala gre vsem vaščanom, Gržinovim, kuharicam, kuharjem, strežnikom, gasilcem, 
kmečkim ženam in dekletom, pevcem in pevkam, muzikantom, konjenikom iz Mustanga, vsem, ki 
ste spletali kite iz zimzelena. Hvala tistim, ki ste darovali les, sekačem in postavljalcem " mlajev ". 
Ne bomo omenjali vsakega posebej, ker bi vzelo preveč prostora, pa čeprav so bili posamezniki 
skrajno obremenjeni. Naj nam bo oproščeno, če smo kogar koli nenamerno izpustili, zahvala gre 
tudi tem. 
Vsem želimo vesele božične praznike ter zdravja in sreče v novem letu 2005. 
 

Družina Hanžič 
 

Škoda zaradi divjadi 
 

Oškodovanec je dolžan škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah v treh dneh od dneva, ko je škodo 
opazil, pisno prijaviti pooblaščencu upravljalca (56. člen Zakona o divjadi in lovstvu). Cenilca 
škode v naši lovski družini sta Milko Ocepek in Janez Černec. 
 
Postopek ocenjevanja škode je opisan v 45. členu Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode. 
Škoda na kmetijskih pridelkih se ocenjuje v vrednosti izgubljenega hektarskega donosa. Cena 
poškodovanega pridelka se ovrednoti po pričakovanih odkupnih cenah v tekočem letu. Pri oceni 
škode se ugotavlja vrsto prizadetih kmetijskih pridelkov, obdobje vegetacije in opis poškodb. Pri 
delno poškodovanih kmetijskih pridelkih se opravi končna cenitev praviloma 14 dni pred 
agrotehničnim rokom spravila pridelka, pri uničenih pridelkih pa se lahko opravi končna ocena 
takoj. Če je uničen posevek v začetni fazi rasti in je v isti vegetacijski dobi še možno pričakovati 
pridelek, je škoda enaka stroškom nove setve. Šteje se, da je nova setev po 31. maju v letu možna le 
za strniščne posevke. Izguba kakovosti plodov se ocenjuje, kadar so plodovi poškodovani tako, da 
niso uporabni za prodajo na trgu, temveč samo za predelavo. Če je poškodovanost tolikšna, da ni 
možna niti predelava, se jih šteje za uničene. 
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53. člen Zakona o lovstvu in divjadi narekuje, da fizična ali pravna oseba, ki ji divjad lahko 
povzroči škodo, mora na primeren način kot dober gospodar narediti vse potrebno, da obvaruje 
svoje premoženje pred nastankom škode. 

Lovska družina Tabor 
 

Prijeten zaključek leta z Moškim pevskim zborom  
Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor 

 
V soboto, 11. decembra 2004, si je Moški pevski zbor "Ivan Cankar Tabor" malo polepšal svoj dan. 
Zaključek leta so pripravili v novem gostišču Ferlič. Povabili so tudi nas, žene, in preživeli smo 
zelo lep večer ob prešernem petju in pogostitvi. Zborovodkinja Marjetka je nam, ženam, pokazala, 
kaj še ti naši možje zmorejo. V zahvalo za njihov trud, na njihovo veselje in vztrajnost mlade 
zborovodkinje pa še tole: 

»Pojte še naprej, za svojo dušo in srce, 
pojte za vse nas, ki si poslušat vas želimo, 
ki vemo, da poje pesem se takrat, 
ko mlad si ali star, žalosten, vesel, 
da s pesmijo začneš in s pesmijo umreš… 
V novem letu pa le to: 
ostanite prijatelji, 
zdravi, srečni, ob lepi pesmi, 
ki naj vas spremlja vsaki dan, 
dokler življenje nam ne obrne drugo stran. 
Srečno, pevci, žene in Marjetka –  
v letu 2005 pa vse spet od začetka!« 
 

Marjana Lesjak 
 

Vabilo 
 
Društvo upokojencev Tabor želi vsem svojim članom vesele božične praznike ter zdravo in srečno 
leto 2005. 
 
Istočasno vam sporočamo, da bomo članarino za leto 2005 pobirali v nedeljo, 23. in 30. januarja 
2005, od 8. do 11. ure v sejni sobi Občine Tabor. 
 
Vabimo tudi nove člane, da se nam pridružijo. 
 

Prisrčno pozdravljeni! 
 

Društvo upokojencev Tabor 
Tone Kozmelj 

 

Obisk Miklavža v Taboru   
 

Kakor vsako leto doslej, je pridne taborske otroke tudi letos obiskal Miklavž. Otroci različnih 
starosti so si v nedeljo, 5. decembra, v Domu krajanov najprej ogledali igrico, ki so jo pripravili 
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člani Kulturnega društva Koral iz Laškega. V igrici so najprej svoje delo pri Miklavžu prikazali 
angeli, potem pa še parkeljni. Na koncu so angeli in parkeljni skupaj z Miklavžem prispeli na 
zemljo, kjer so jih v Taboru čakali otroci. Matic in Neža Lesjak, Katja Šalamon in Žan Laznik iz 
Miklavža pri Taboru in Nina Kreča iz Črnega Vrha pa so bili tisti pogumni otroci, ki so za Miklavža 
pripravili nekaj pesmic in recitacij in so mu jih tudi predstavili. Vsem otrokom, ki so se zbrali v 
dvorani, so na koncu prireditve angeli razdelili Miklavževa darila. 
 
  Turistično društvo Tabor  
 

Božiček 
 
Vse predšolske otroke je v petek, 17. decembra, v Domu krajanov v Taboru obiskal Božiček. Otroci 
so si najprej ogledali zabavno igrico Dramske sekcije Kulturnega društva Ivan Cankar. Potem so 
otroci priklicali Božička, ki je otrokom razdelil bonbone in darila. Najpogumnejši so prišli k njemu 
na oder in mu zapeli pesmice. Organizatorji Božička so bili Vrtec Tabor, Občina Tabor in Dramska 
sekcija Kulturnega društva Ivan Cankar. 

Tatjana Kovče 
 

 

 

TURISTIČNO DRUŠTVO TABOR 

                                                                 vabi                        
 

vse občanke in občane, da se v soboto, 25. decembra, 
 po polnočnici ustavite pred taborsko občinsko zgradbo, 

kjer boste lahko dlani ogreli s toplo pijačo. 
 

Vabljeni!  
 

 

                    PGD OJSTRIŠKA VAS – TABOR 
 

vabi 
v petek, 31. 12. 2004, od 22. ure dalje 

 
NA PRIČAKOVANJE NOVEGA LETA 

H GASILSKEM DOMU V OJSTRIŠKI VASI. 
Vabljeni! 
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                        PLANINSKO DRUŠTVO TABOR             
 

vabi 
vse planince, pohodnike in prijatelje taborskih hribov, 

da se udeležite zanimivega 
 

BOŽIČNEGA NOČNEGA POHODA NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO, 
ki bo v soboto, 25. decembra 2004.   

 

Zbirno mesto je pred staro šolo v Lokah ob 16. uri. 
 

Pohodniki boste lahko, glede na svoje sposobnosti in vremenske razmere, izbrali tudi lažjo pot po 
cesti mimo domačije Veteršek do koče. Udeleženci, bodite primerno opremljeni za gibanje v 
zimskih razmerah, predvsem pa ne pozabite na obvezno svetilko! Za varnost bodo poskrbeli 

vodniki, od pohodnikov pa pričakujemo poznavanje osnovnih planinskih veščin. 
Ne zamudite torej izkušnje, da se v soju bakel povzpnete na našo priljubljeno 
pohodniško točko, potem pa v prijetni družbi uživate toplino in gostoljubnost 
planinske koče. Za hrano, pijačo in še za kakšno presenečenje bo poskrbljeno, 

zagotovo pa bo prav prišel tudi kakšen priboljšek iz nahrbtnika.  
Sestopati nameravamo po poti mimo Šekovarja. 

 

Želimo vam lepe praznike, v letu, ki prihaja, pa trden in varen korak!    

       

 
V teh prazničnih dneh, ko z velikim pričakovanjem podarjamo in 

prejemamo darove, ne pozabimo, da je najdragocenejše darilo 
nasmeh, ki obogati tistega, komur je namenjen in ne osiromaši 

tistega, ki ga poklanja. 
 

Vesele božične praznike in da v novem letu ne bi pozabili z 
nasmehom bogatiti svojega vsakdana. 

 
 

Župan, Občinski svet in  
delavci Občinske uprave Občine Tabor       

 

Odpri svoja vrata, pa boš tudi pri drugih našel odprta. (slovenski 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. 


