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Kaj vse bomo počeli v volilnem letu  2006 
 

Mlada slovenska demokracija ima v volilnem 
letu običajno dva politična obraza. V letu 
državnih volitev se praviloma ne dogaja 
veliko, vsaj v smislu velikih sprememb v 
zakonodaji ne. Na lokalnem nivoju pa je 
volilno leto običajno zelo živahno, še posebno 
je to občutiti na investicijskem področju. Kako 
bo to leto 2006 potekalo v naši občini, je bilo 
že nekajkrat v grobem nakazano, prav pa je, da 
naše načrte preletimo še enkrat in sami 
ocenimo ali gre za resnične razvojne načrte ali 
zgolj za politično všečnost. Prikaz je izveden 
po funkcionalni specifikaciji, kot je 
predvideno v proračunu 2006, ki bo težak 314 
mio SIT in je bil sprejet že na začetku leta 
2005 v paketu dvoletnega proračuna 2005-06. 
 
Javna uprava 
To področje zajema splošno servisiranje 
celotnega občinskega ustroja, ki bo zahtevalo 
56 mio SIT. Povečanje tega zneska (cca 20 
mio SIT) je računati z investicijo v zemljišče, 
ki ga mora kupiti občina za projekt doma 
starejših. Delno se bo ta strošek pokril z 
odprodajo lastnega zemljiškega premoženja 
(Ojstrica). Bo pa to področje zahtevalo tudi 
vložek v kadrovsko ojačitev na področju 
prostorskega urejanja, ki pa bi bila 
najracionalnejša v obliki medobčinskega 
sodelovanja. Takšna rešitev bo verjetno 
potrebna tudi na področju inšpekcijskega 
nadzora. Na področju javne uprave se bo torej 
zavrtelo blizu 80 mio SIT. 
 
Obramba in CZ 
Nujna je uskladitev obstoječih dokumentov z 
zahtevami zakonodaje. To področje se giblje s 
porabo v okviru 1 mio SIT, ker ga v glavnem 

pokrivamo s področjem protipožarne varnosti 
in reševanja. 
 
Protipožarna varnost in reševanje 
V preteklih treh letih je bilo v to področje 
vloženo preko 30 mio SIT, saj je bil obnovljen 
vozni park vseh naših PGD. Obveznosti za 
obnovo voznega parka bodo trajale še vse do 
2009, v letu 2006 pa bomo namenili temu 
področju cca 7,8 mio, kar znaša 4,6% primerne 
porabe. Je pa pričakovati investicije tudi v 
okviru lastnih sredstev PGD, saj so posamezna 
društva na račun preteklih investicij pridobila 
precej denarja iz naslova nadomestila DDV 
(Ojstriška vas, Kapla-Pondor). 
 
Gospodarske dejavnosti  
Ime morda ni najprimernejše, saj v to področje 
spadajo le dejavnosti kmetijstva, turizma in 
urejanje cestnega omrežja, pravo gospodarstvo 
pa je še marsikaj drugega. Za to področje je 
predvidena poraba okrog 20 mio SIT, kar pa 
niso investicije, temveč samo vzdrževanje, ki 
ga večino požre zimska služba. Pričakujemo 
pa cca 10 mio državnih sredstev za gorske 
ceste, posredno (ne preko občinskega 
proračuna) pa bo v občino prišlo tudi 50 mio 
SIT, saj smo za letos uspeli pridobiti 50 mio 
SIT namenskih sredstev za preplastitev 
državne ceste Ojstriška vas – Pondor, dodatnih 
50 mio SIT pa še za leto 2007. Nekoliko se 
nam sedaj lahko kolca za vsa vložena občinska 
sredstva v Šentjurski klanec. V celoti gledano 
bo letos za ceste v občini šlo torej okrog 80 
mio SIT, kar ni mačji kašelj. 
 
Varstvo okolja 
Področje, kjer se pojavljajo največje zakonske 
zahteve. Celotna rešitev za našo občino je 
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ocenjena na skoraj 800 mio SIT, kar naj bi bilo 
v planu desetletnega investicijskega plana. V 
letošnjem letu imamo za neposredne 
investicije v planu porabo zgolj okoljske takse 
(6 mio SIT), kar omogoča zgraditev največ 
100 m primarnega kanalizacijskega kanala. 
Vsaj še toliko sredstev pa bomo potrebovali za 
izdelavo investicijske PGD dokumentacije za 
primarni kanal do centralne čistilne naprave ob 
Bolski ter za projektno rešitev izločitve 
Ojstriške vasi iz poplavnega območja. V 
sprejetem proračunu 2006 je predvideno vsaj 
za okrog 8 mio SIT premalo sredstev za 
projekte, kar bo potrebno urediti z rebalansom, 
vira za skupnih skoraj 15 mio SIT potrebnih 
sredstev pa v celoti zaenkrat še nimamo. Če 
bomo uspeli do septembra urediti gradbeno 
dokumentacijo (PGD) za območje Tabora in 
Ojstriške vasi, si lahko v letih 2007 in 2008 
nadejamo kar skoraj 90% nepovratnih sredstev 
iz naslova strukturnih skladov in državnega 
proračuna za izgradnjo kanalizacije in 
centralne čistilne naprave. Škarje in platno 
realizacije tega projekta pa je močno v 
vaših rokah, spoštovane občanke in občani, 
saj lahko težave pri sklepanju služnostnih 
pogodb in eventuelni odškodninski zahtevki 
projekt delno ali tudi v celoti zavrejo. Mislim 
pa in prepričan sem, da ni nikogar, ki ga 
trenutno stanje onesnaženosti Konjščice in 
njenih pritokov ne moti in da je ekološka 
zavest naših občanov v porastu. Celotni 
projekt je prebivalcem Ojstriške vasi že bil 
predstavljen, bo pa dopolnjena in razširjena 
varianta predstavljena širšemu zboru občanov 
še enkrat. 
 
Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj 
Zagotovo bo to področje v tem letu eno najbolj 
dinamičnih, kar se bo videlo tudi navzven. 
Velika prizadevanja občinske strukture za 
aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč so 
rodila sadove. Žal občina zaradi tega, ker nima 
lastnega nepremičninskega podjetja, ni mogla 
še aktivneje poseči v zemljiško politiko, 
vendar je uspešno uspela organizirati in 
pridobiti investitorje za kar štiri področja 
pozidave. V Ojstriški vasi bodo iz neugledne 
podrtije zrasla tri nova stanovanja, v naselju 
Tabor pa na dveh lokacijah skupno kar 15 
stanovanjskih hiš. Pravkar pa je bila 
predstavljena tudi izvedba lokacijskega načrta 
za 19 stanovanjskih hiš v Pondorju, ki jih bo 
zgradilo podjetje Elektro Turnšek iz Celja. Na 

vseh teh lokacijah bo možno kupiti tudi samo 
komunalno urejeno parcelo in graditi v lastni 
režiji. Ne bom skromen, če bom dejal, da je 
vse to rezultat uspešne in aktivne občinske 
zemljiške politike. Grenak priokus ostaja le ob 
dejstvu, da občinski svet ob mojem predlogu 
ustanovitve podjetja za nepremičnine v letu 
2003 ni imel dovolj posluha, kajti smetano 
bodo namreč, namesto občine, posneli sedaj 
drugi. Poleg velike dinamike na 
stanovanjskem področju pa bo letošnje leto 
izredno pomembno na področju prostora 
zaradi izdelave strategije prostorskega razvoja 
občine (SPRO), ki se bo zaključila s končnim 
izvedbenim prostorskim aktom prostorskega 
reda občine (PRO), ki bo omogočal 
pridobivanje gradbenih dovoljenj po novi 
prostorski zakonodaji. Letos bo samo za 
razvojne dokumente potrebno investirati okrog 
9 mio SIT, vsaj toliko pa še tudi drugo leto. 
 
Zdravstvo 
To področje je v našem proračunu prisotno 
minimalno, saj imamo zdravstvo organizirano 
na medobčinskem nivoju preko JZ v Žalcu. 
Vseh predvidenih transferov, ki se v glavnem 
nanašajo na obdukcijske stroške, je za 
približno pol milijona tolarjev. Se pa lahko 
zadeva bistveno spremeni, če se bo realiziral 
plan doma starejših, ki je predstavljen na 
področju sociale. 
 
Šport, kultura, društva, neprofitne 
organizacije, založništvo 
Za pokrivanje tega področja z velikim 
številom različnih dejavnosti smo planirali 
okrog 6 mio SIT. Več kot polovico denarja gre 
za kulturo, vključno z vzdrževanjem 
knjižničarske dejavnosti. V proračunu 2006 pa 
ni bila zajeta realizirana investicija v novo 
občinsko knjižnico v vrednosti skoraj 13 mio 
SIT. Projekt je bil realiziran zaradi 
racionalnosti izrabe dodatnega prizidka, ki je 
bil zgrajen z namenom povezovalnega hodnika 
med POŠ in Domom krajanov. Med samo 
gradnjo šole se je namreč pokazalo, da je 
smotrno in racionalno projekt dokončati z 
ureditvijo novo zgrajenega prizidka ter 
najnujnejše adaptacije objekta Doma krajanov. 
Pridobilo in posodobilo se je precej novega 
prostora, kar je neobhodno potrebno za 
delovanje številnih društev ter širših potreb 
naših občanov. Celotna investicija, vključno z 
že omenjeno občinsko knjižnico, v znesku 
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nekaj manj kot 30 mio SIT, bo breme 
proračuna 2007. 
 
Izobraževanje 
Predšolska vzgoja – dejavnost vrtca in šolsko 
izobraževanje - sta največji strošek občinskega 
proračuna. Brez investicije v projekt POŠ bo 
za področje dejavnosti vrtca potrebno najmanj 
33 mio SIT in za delovanje osnovnošolskega 
izobraževanja skoraj 20 mio SIT. Skoraj 70% 
tega denarja gre za šolske prevoze. Vložek 
naše občine v izgradnjo glasbene šole v Žalcu 
bo znašal skoraj 29 mio SIT, vendar ta 
investicijski znesek dobimo v celoti povrnjen 
od države. Če upoštevamo še vrednost 
investicije v novogradnjo POŠ v znesku 117 
mio SIT, vidimo, da je področje izobraževanja 
največje breme občinskega proračuna, saj za 
našo občino skupaj v letu 2006 (upoštevana 
tudi glasbena šola v Žalcu) znaša kar skoraj 
200 mio SIT ali nekaj manj kot 65% letošnjega 
proračuna. 
 
Socialna varnost 
To je področje, ki lahko doseže največje 
spremembe v planiranju. Upajmo, da  planirani 
znesek socialnih transferov v vrednosti skoraj 
9 mio SIT ne bo presežen, čeprav si želimo, da 
bi v sociali lahko našim občanom bolj 
pomagali. Seveda po pravičnem sistemu, 
tistim, ki so takšne pomoči resnično potrebni. 
Žal obstoječa zakonodaja še vedno preveč 
dopušča lažne sociale in končni cilji socialne 
pomoči še niso doseženi. Socialna politika je v 
domeni Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, kot je v njegovih rokah tudi 
usodna investicija za bodoči razvoj naše 
občine- Dom za starejše. V aprilu bo 
ministrstvo razpisalo razpis za podelitev 
koncesij za institucionalno varstvo starejših in 
Občina Tabor bo kandidirala za pridobitev 
koncesije za izgradnjo doma starejših za 110 
ležišč. Projekt je vreden preko 1 milijarde 

tolarjev, kjer pa bo Občina Tabor sodelovala z 
zemljiščem in primarno komunalno ureditvijo 
v ocenjeni vrednosti skoraj 100 mio SIT. Ta 
vložek seveda ne bo enkraten, za zemljišče pa 
bo potrebno zagotoviti sredstva med 20 in 30 
milijoni SIT, kar bo delno možno z odprodajo 
lastnega premoženja (zemljišče v Ojstrici). 
Podpisano je že pismo o nameri z 
potencialnim koncesionarjem, družbo Comett, 
d.o.o. iz Ljubljane, ki pravkar otvarja nov dom 
starejših v Rogaški Slatini. Potekajo intenzivna 
pogajanja s potencialnimi investitorji 
(predvsem banke) in z veseljem lahko 
ugotavljam, da so načelni dogovori že 
sklenjeni in da bo najkasneje v začetku meseca 
februarja podpisano pismo o nameri z vsemi 
potrebnimi partnerji (nosilec koncesije, 
investitorji, občina). Občinski svet Občine 
Tabor je že na novembrski seji v letu 2005 
podelil županu mandat za sklenitev takšnega 
sklepnega pisma o nameri, katerega vsebino 
bo Občinski svet potrdil na nujni dopisni ali 
izredni seji. Prepričan sem, da ni potrebno 
dodatne obrazložitve, kaj ta projekt pomeni za 
takšno občino kot je naša, če omenim samo 
potencial preko 40 delovnih mest ter posreden 
razvoj drugih dejavnosti (zdravstvena nega, 
dopolnilne dejavnosti kmetij, razvoj 
infrastrukture, turizem…).  
 
Drage občanke in občani, poskušal sem na 
kratko opisati, kaj se bo dogajalo v naši občini 
v tem letu. Sami presodite ali gre za 
predvolilne floskule ali za dejansko razvojno 
usmerjene razvojne načrte. Prepričan sem, da 
bomo večino ciljev dosegli, ni pa vse odvisno 
zgolj od spretnosti in marljivosti vseh 
občinskih organov, veliko je odvisno od 
različnih zunanjih dejavnikov in kot je bilo 
nakazano, tudi od vas, spoštovane občanke in 
občani. S korajžo in zanosom naprej! 

 
Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lokacijski načrt Pondor - jug 
 
Podjetje Elektro Turnšek, d.o.o. je na Občino 
Tabor vložilo pobudo za pripravo lokacijskega 
načrta Pondor-jug. Pobudnik je namreč že 
lastnik zemljišč.  
 

 
Občina Tabor je pobudo proučila ter ugotovila, 
da vložena pobuda ni v nasprotju s širšimi 
usmeritvami v prostor ter da je v skladu s 
prostorskim planom Občine Tabor ter s 
Strokovnimi podlagami za občinski lokacijski 
načrt Pondor. 
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Občina Tabor je 24.1.2006 izvedla 1. 
prostorsko konferenco za pripravo 
prostorskega akta LN Pondor-jug. 
 
Ureditveno območje se nahaja južno od naselja 
Pondor na desni strani reke Bolska. Reka 
predstavlja tudi severni rob ureditvenega 
območja, vzhodni ter južni rob tvori gozd, na 
zahodu pa območje omejujejo že obstoječi 
objekti.  

 
Predmet izdelave občinskega lokacijskega 
načrta je določitev urbanistične in krajinske 
rešitve prostorske ureditve, lokacijskih in 
tehničnih pogojev in usmeritev za projektiranje 
in gradnjo objektov ter drugih pogojev, zahtev 
in ukrepov za izvedbo načrtovane prostorske 
ureditve za ureditveno območje. 
 
Programska izhodišča: Znotraj ureditvenega 
območja je predvideno oblikovanje povsem 
nove stanovanjske soseske. V njej se bodo 
nahajale stanovanjske stavbe. V soseski bo v 
celoti na novo izvedena prometna, energetska, 
komunalna in ostala gospodarska 
infrastruktura, ki pa bo priključena na že 
obstoječo v okolici. Znotraj soseske je 
predviden tudi skupen javni prostor, kjer se 
predvidoma uredi otroško igrišče.  
 

Lilijana Štor Krebs 
_________________________________________ 
 

Šentjurski sejem 2006 
 
Na občinski upravi Občine Tabor že 
razmišljamo o izvedbi Šentjurskega sejma v 
aprilu 2006, ki ga spremljajo različne 

aktivnosti predvsem domačih društev. Da bi v 
čim krajšem času lahko povzeli vsebino 
dogajanja na letošnjem Šentjurskem sejmu, 
prosimo, da nam društva in posamezni občani 
podate pobude do petka, 17.2.2006.  
 
Posamezna pobuda naj vsebuje: 
- idejo (razstava, prodaja domačih izdelkov, 
prikaz obrti, predstavitev v povorki, ipd.) 
- predviden kraj izvedbe, 
- predviden čas izvedbe. 
 

Lilijana Štor Krebs 
_________________________________________ 

 
Obvestilo 

 
Vse občanke in občane obveščamo, da boste ta 
mesec brezplačno prejeli mesečnik Utrip 
Spodnje Savinjske doline. 
 
Na seji Občinskega sveta, ki bo 30. januarja 
2006, se bodo svetniki odločali o morebitnem 
nadaljnjem prejemanju omenjenega časopisa 
vsak mesec. 
 

Tatjana Kovče 
_________________________________________ 

 
Obvestilo izvajalcem zimske službe 

 
Letošnjo zimo si bomo prav gotovo zapomnili 
po veliki količini snežnih padavin, kakor tudi 
po izredno nizkih temperaturah. Vsi ti 
dejavniki nam povzročajo precej velike težave 
v zvezi s prevoznostjo cest. To se posebno 
odraža na stanju cest v hribovitem območju, ki 
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so kljub prizadevanju izvajalcev večkrat na 
robu prevoznosti. 
 
Vse izvajalce zimske službe naprošamo, da 
nam najkasneje do 10. februarja 2006 
dostavijo izpolnjene dnevnike (sezname) 
opravljenih delovnih ur za zimsko sezono 
2005/06, da jim bomo lahko, predvidoma do 
konca februarja, pripravili plačilo prve 
akontacije. 
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 

 
Oprostitev plačevanja nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča 
 

Na občinski upravi se trudimo, da bi skupno z 
vami, zavezanci za plačilo, nekako uskladili 
sezname za plačevanje NUSZ. Ker pa se stanje 
iz leta v leto spreminja in tudi ker se 
zavedamo, da nobeno delo ni nikoli opravljeno 
tako dobro, da ne bi bilo lahko bolje, vas, 
spoštovani občani, obveščamo, da nam do 15. 
februarja 2006 posredujete spremembe. 
A. V kolikor menite, da ste upravičeni do 
oprostitve plačila, dostavite naslednje: 
1. v kolikor ste kupili novo stanovanje ali 

zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko 
stanovanjsko hišo in se v stanovanje 
vselili, velja za  5 letno oprostitev: 

-     izpolnjena vloga za oprostitev (dobi se 
na Občini Tabor) in 
- gradbeno dovoljenje ali v primeru nakupa 

notarska overjena pogodba; 
2. občani, ki prejemajo denarni dodatek ali 

denarno pomoč kot edini vir preživljanja 
ali se ugotovi, da jim plačevanje 

nadomestila ogroža socialno varnost, nam 
vsako leto dostavijo: 

-    izpolnjeno vlogo za oprostitev (dobi se na 
Občini Tabor) in 
- dokazilo o dohodku (zadnji odrezek 

pokojnine ali odločbe o socialni pomoči). 
B. V kolikor ste povečali bivanjsko ali 
poslovno površino oz. zazidali nezazidano 
stavbno zemljišče, nam to sporočite. 
Občane, ki bodo podali vloge, prosimo, da se 
držijo navedenega datuma, da bo lahko 
občinska uprava na predlog Odbora za 
prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami pravočasno izdala ustrezen 
sklep. 
 

Vid Poznič 
_________________________________________ 
 

Sprememba trase kanalizacije v 
Ojstriški vasi 

 
Na predlog večjega števila lastnikov zemljišč, 
po katerih poteka trasa kanalizacije na zahodni 
strani Ojstriške vasi, smo projektantu podali 
predlog, da se trasa prestavi ob obstoječi jarek 
za odvodnjavanje, kar je projektant tudi sprejel 
kot sprejemljivo rešitev.  Namen prestavitve je 
ohraniti celovitost parcel in hkrati zagotoviti 
delovanje sistema.  
 
Takoj, ko dobimo spremenjen načrt vas bomo 
o tem obvestili oz. obiskali na domu. Za vse 
morebitne dodatne informacije v zvezi z 
zadnjimi tremi članki pokličite na tel. 705 70 
85 ali GSM 040 490 711. 

      
   Vid Poznič  

 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
 

Razmišljanje matere treh otrok 
 
Razmišljam. Berem. Pogovarjam se z otroki, 
prijatelji in ne morem, da ne bi napisala nekaj 
besed in misli na temo Lipa. Nekje bo 
potrebno začeti in povesti večji del mladine na 
prijazno pot življenja, po kateri bodo s 
spoštovanjem in veseljem hodili. V zadnjih 
desetletjih smo naredili tisoč in več kot tisoč 
napak, ki jih moramo popraviti. In to ne jutri, 
ampak začeti moramo že danes. Da so ugasnila 

tri mlada življenja v zloglasni Lipi, so  krivi 
država, družba, starši in še  
 
kdo. Obžalovanje, žalost in jeza spremljajo ta 
dogodek, v katerem so tri mlade lučke, polne 
mladostne razigranosti, drznosti in morda tudi 
osamljenosti končale v vetru krutosti. Kdo bi 
vedel, kaj jih je vleklo v tako skupino mladih, 
ki so iskali sebe in svoje prijatelje v že dolgo 
znani diskoteki, klubu ali kaj je že bila Lipa. 
Ni  pomembno. Pomembno je to, da je zatajila 
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celotna veriga odgovornih ljudi za nadzor in 
varno ter prijazno življenje naše mladine. 
Zgodilo se je zato, ker  so  odgovorni dovolili, 
da se je tako zgodilo in svojega dela niso 
opravili tako kot bi ga morali. So ga namerno 
spregledali? Kdo ve? Vprašajmo se tudi, kako 
bi taisti ljudje reagirali, če bi zaradi te napake 
tragično končal nekdo iz njihove neposredne 
bližine  ali celo družine. Zatajila je tudi država, 
ki dovoli, da se mladi danes lahko tako 
obnašajo, kot se obnašajo. Da se mladi danes 
lahko napijejo kjerkoli in kadarkoli, da se 
drogirajo kjerkoli in kadarkoli ter pustijo 
ostanke svojega zadovoljevanja kjerkoli in 
kadarkoli. To počenjajo brez kančka 
odgovornosti in slabe vesti. Država in starši in 
celotna družba pa gledajo, molčijo in dovolijo. 
 
Strašno hudo mi je in sem razočarana, ko vsak 
konec tedna gledam ostanke takega početja 
mladih tudi  v celjskem parku. Nič se  ne 
zgodi, pa vsi to vidimo. Javni delavci, nič 
krivi, pa pobirajo te ostanke (steklenice, 
pločevinke, vložke, papir z ostanki hrane…) in 
jih mečejo v vreče za smeti. Prav tako so s 
parkirišča pred Lipo teden za tednom pobirali 
take ostanke in jih tlačili v vreče. Ali bomo še 
vedno tiho in nemo gledali tudi, ko bodo v 
vreče metali trupla mladih, ker bodo brez 
vrednosti in kančka sočutja končali kot kup 
propadajočega se mesa na vhodih ali 
parkiriščih zabaviščnih prostorov? 
 
Starši, vaši otroci to počenjajo, vaši otroci se 
tako vulgarno in nečloveško vedejo. Vaši 
otroci počenjajo to, da teptajo šibkejše in pri 
tem še uživajo. Nikjer v naravi, med živimi 
bitji tega ni. Šola lahko nekaj naredi, predvsem 
z zgledom vrednim učiteljem ali vzgojiteljem. 
Glavno vlogo pa morajo odigrati starši in to ne 
z denarjem in svobodnim, neomejenim 
gibanjem v poznih nočnih urah, ampak z 
ljubeznijo do teh zlata vrednih otrok, z 
besedami rad te imam, bojim se zate in tvojo 
prihodnost. Spremljajte svoje mladoletne 
otroke na vsakem koraku, naj vam ne bo škoda 
časa. Pot za izboljšanje življenja mladih je 
daljša, kot je bila ta, ki je dovolila, da se vse to 
dogaja. 
 
Vesela sem, da so se na ta dogodek odzvale 
nekatere inštitucije, kot npr. Ministrstvo za 
šolstvo in šport v Delu. Da smo se začeli 
pogovarjati tudi na drugih področjih, a to ni 

dovolj. Potrebno je delovanje celotne družbe, 
države in staršev. Mladi morajo začutiti, da so 
pomemben del družbe, da jih imajo radi starši, 
okolica in da ima njihovo življenje  omembe 
vredno prihodnost. 
 
Še eno razmišljanje za konec. Res je, da je 
lastnik Lipe delno odgovoren za ta dogodek. 
Ne zatiskajmo pa si oči, da je le eden izmed 
mnogih, ki so izkoristili namerno 
nesposobnost zato pristojnih služb. Takih je 
mnogo na določenih področjih. Če npr. kmet 
prinese v zbiralnico onesnaženo mleko 
(opravičilo: zato ne bo noben otrok umrl, če bo 
zaužil umazano mleko), mu ga nemudoma 
zlijejo v kanal. Inšpekcija je tu zelo 
učinkovita. Kmet ima tudi prepoved nošenja 
mleka v zbiralnico določen čas. 
 
Ta gospod, lastnik Lipe, pa se je lahko 
norčeval iz zakonov, inšpektorjev in še koga. 
To vse se mu je dovolilo, kdo ve zakaj? Videl 
je le svoj dobiček. 
 
Bomo dočakali, da bo tudi v naši državi, 
družbi kdo odgovarjal za škodo, ki jo povzroči 
zaradi svoje nesposobnosti, nedela ali 
osebnega interesa. Bomo dočakali, da bo 
zakon pravice pripeljal pred odgovornost tiste, 
pri katerih morala, sočutje in poštenost nimajo 
nobene vrednosti. 

                  
Nada Natek   

_________________________________________  
 

Obvestilo 
 
V zadnjih januarskih dneh nam je v veliko 
veselje sporočiti, da ima prodajalna poleg 
občinske stavbe novega lastnika. Poskrbeli 
smo, da je dobila lepši oziroma svetlejši 
izgled. Asortiman blaga bomo prilagodili 
vašim željam, spoštovani kupci, oziroma se 
bomo trudili v vaše zadovoljstvo. 
 
Savinjska trgovska družba bo v kratkem 
končala s trgovsko dejavnostjo in pri iskanju 
novega lastnika so pomagali tudi ljudje izven 
te družbe. Pa smo bili za Ljubljančane 
premajhni (veliki kot ljubljanska trafika) in 
preveč bi bilo potrebno vložiti v obnovo, kar 
pa se ne povrne tako kmalu. 
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Gospod Brglez je pokazal interes zaradi 
bližine in zaradi plasmaja svojih pekovskih in 
slaščičarskih izdelkov v naš kraj in pri njih 
bomo mi osma prodajalna. 
 
Župan, gospod Jazbinšek, je v predzadnji 
številki Informatorja napisal, da bi bilo lepo 
imeti trgovca, ki bi živel s krajem in gospod 

Brglez prav gotovo  tak trgovec je, vsaj na 
Vranskem uživa tak ugled. 
 
Torej, spoštovani kupci, vrata smo na široko 
odprli – vstopite, prosim! 
 

Kolektiv prodajalne Brglez Tabor

                    
 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Izobraževanje za kmetijsko in 
dopolnilno dejavnost 

 
Nekatera predavanja so prilagojena programu 
SKOP in štejejo kot obvezno izobraževanje za vse 
vključene v ta program. Zainteresirane za 
predelavo sadja, zelenjave, mesa in mleka ter peko 
kruha, potic, peciva prosimo, da se predhodno 
prijavite, da bomo lahko organizirali tečaje. 
 
- 30. 1. 2006 ob 9. uri, balkonska sejna soba 
hmeljarskega doma v Žalcu: OBNOVITVENI 
TEČAJ FFS; 
 
- 1. 2. 2006 ob 10. uri, balkonska sejna soba 
hmeljarskega doma v Žalcu: PRIDELAVA 
OLJNIH BUČ IN PRIPOROČENE SORTE ZA 
OLJE IN SUŠENE SEMENKE; 
 
- 10. 2. 2006 ob 10. uri, dvorana KZ Petrovče:  
POLJEDELSKI DAN  (SKOP-IPL): 
- kolobar in navzkrižna skladnost, 
- koruzni hrošč in kolobar, 
- najbolj primerne krmne rastline v kolobarju; 
 
- 17. 2. 2006 ob 10. uri, sejna soba občine Tabor: 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI KMETOV S 
PODROČJA POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA,  
 
 

 
POGODBENI PRENOSI KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV IN DEDOVANJE KMETIJ; 
 
- 21. 2. 2006 ob 10. uri, sejna soba KZ Polzela: 
VARSTVO SADNEGA DREVJA TER OGLED 
PREDELAVE SADJA na kmetiji ČVAN v 
Podvinu pri Polzeli (SKOP-IPS); 
 
- 24. 2. 2006 ob 10. uri, dvorana KZ Petrovče: 
PRIDELOVANJE HMELJA V INTEGRIRANI 
PRIDELAVI  (SKOP-IPL): 
- sajenje, 
- obdelava in spravilo; 

 
- marec 2006, Balkonska sejna soba Hmeljarskega 
doma v Žalcu: ZASADITEV IN NEGA ROŽ OB 
HIŠI. 
 

SPOROČAMO, DA BO VLAGANJE 
ZAHTEVKOV ZA SUBVENCIJE za l. 2006 
od 1. 3. do 15. 5. 2006. Pred tem se bomo 
srečali na inštrukcijah.  
 
Poskrbite, da bodo GERKI pravilno urejeni in 
trajni nasadi usklajeni z GERKI in registrirani.  
 

KGZS, izpostava Žalec 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Vabilo 
 
Društvo upokojencev Tabor ponovno obvešča 
svoje člane, da bomo članarino za leto 2006 
pobirali še v nedeljo, 29. januarja 2006, od 8. do 
11. ure v Domu krajanov, v sobi za kulturne 
dejavnosti, vhod iz šolske smeri. 
 

 
Vabimo tudi nove člane, da se nam pridružijo. 
Potrudite se in pridite plačati članarino! 
 

Predsednica DU 
Danijela Pajk Zupanc  
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_______________________________________________________________________________________ 
 

Ponovoletno  srečanje župana s 
podjetniki in kmeti 

 
Srečanje taborskih kmetov in podjetnikov z 
županom je postalo že tradicionalno. Letos se je 
srečanja v četrtek, 5. januarja, v sejni sobi Občine 
Tabor, ob 17. uri udeležilo okoli štirideset kmetov 
in podjetnikov. Srečanja se je med povabljenimi 
udeležil tudi načelnik Upravne enote Žalec Marjan 
Žohar, ki je izrazil zadovoljstvo, da je delo 
krajevnega urada dobro steklo, županu pa je izročil 
avtomobilsko tablico z napisom Srečno 2006. 
 

 
Med srečanjem, foto T. K. 
 
Župan Vilko Jazbinšek, je na kratko orisal 
delovanje občine v minulem letu, hkrati pa tudi 
občinsko strategijo na področju podjetništva in 
kmetijstva, ki je v naši občini prevladujoča 
gospodarska panoga. Kar okrog 40 odstotkov 
prebivalstva se preživlja s to dejavnostjo. To je 
bistveno več kot kažejo statistični podatki za 
Savinjsko dolino in tudi Slovenijo. V oceni 
minulega leta in novih načrtih pa je dejal, da je za 
nami izredno uspešno leto, saj smo uresničili enega 
največjih projektov, ki zagotavlja sodobno otroško 
varstvo in šolo za več desetletij. 
 
Uvodoma je nekaj pesmi zapel Moški pevski 
zbor Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor 
pod vodstvom Marjetke Rak, prisotne pa je 
razveselil tudi Gašper Jazbinšek s 
povezovanjem prireditve in z igranjem na 
 
 
 
 
 

harmoniko. Za hrano in dobro kapljico je 
poskrbelo Društvo žena in deklet Občine 
Tabor. 
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________ 

 
Veleslalom v Zaglinku 

 
Že drugo leto zapovrstjo je Vaška skupnost 
Miklavž organizirala odprto prvenstvo v 
veleslalomu, ki se je odvijalo v soboto, 21. 
januarja, pri Grabnarjevi domačiji.  

 
Dan je bil kot nalašč za tekmo, proga je bila 
obsijana s soncem. V zadovoljstvo organizatorjev 
in veselje tekmovalcev je proga vzdržala in 
omogočala vsem enake pogoje. Po progi se je 
spustilo petdeset tekmovalcev, ki so se pomerili v 
devetih starostnih skupinah: moški v petih, ženske 
pa v štirih. Letošnjo progo je najhitreje presmučal 
Marjan Laznik iz Grajske vasi s časom 22,49s. 
Največ poguma pa je zbral domačin Matevž 
Lesjak, ki se je s svojimi petimi leti pogumno 
podal na progo. Najstarejši tekmovalec pa je bil 
Janko Lesjak iz Rogaške Slatine (nekdanji 
domačin). Najboljši trije iz vsake skupine so dobili 
kolajne in praktične nagrade, vsi tekmovalci pa 
kape. Nagrade so prispevali sponzorji: Mix-Les, 
Tobačna industrija Ljubljana in Občina Tabor.  
 

 
Trije najboljši v svoji kategoriji, foto G. J. 
 
Po končanem tekmovanju so se tekmovalci in 
gledalci okrepčali s kuhanim vinom, čajem in 
posladkali s pecivom. Vse so pripravile pridne roke 
gospodinj iz Zaglinka. 
 

Žiga Laznik 
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________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
VABIMO NA PRIREDITEV 

 
ob zaključku zbiranja knjig za šolsko knjižnico 

 

PODARIM KNJIGO - PODARIM PRIJATELJA 
 

v torek, 31. januarja 2006, ob 17. uri, v Domu krajanov. 
 

Gostili bomo vse darovalce in založnike darovanih knjig. 
Program bo povezovala Lucija Čirovič-Fata iz TV nadaljevanke TV Dober dan. 

S simbolično vstopnino boste darovalci postali tudi vi. 
 

Prisrčno vabljeni! 
 

POŠ in vrtec Tabor 

 
8. FEBRUAR JE PREŠERNOV DAN 

 
Ljubiti Prešerna se pravi ljubiti lepoto in resnico in pravico; ljubiti slovenstvo brez šovinizma in 

ljubiti človeštvo in vse narode brez hlapčevstva in ponižanja. Ljubiti Prešerna se pravi ljubiti 
svobodo misliti in besede, svetovnega nazora in vere. 

 
Knjiga ima pri Slovencih posebno mesto. Prva slovenska pisana beseda je povezana s Primožem 

Trubarjem in našo prvo tiskano knjigo. Z njo smo Slovenci stopili med narode, ki so negovali, 
razvijali in spoštovali svojo pisano in govorjeno besedo. Knjige še danes veljajo za zakladnico 

znanja in učenosti ter  narodovega ponosa. 
 
Zato lahko pritrdimo reku: 

»Knjige so najbolj tihe in trajne prijateljice; so najbolj dosegljive  
in najbolj modre svetovalke ter najbolj potrpežljive učiteljice.« 

 
Vabimo vas na osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku, ki bo 

v sredo, 8. februarja, ob 10. uri, v Domu krajanov Tabor. 
Slovenski kulturni praznik bomo obeležili s kulturnim programom,  

v katerem bodo sodelovali člani KUD Ivan Cankar Tabor in učenci OŠ Tabor ter s 
slovesnim odprtjem Občinske knjižnice  
in prenovljenih društvenih prostorov. 

 
 Vabljeni! 

 
                                                    Darinka Jazbinšek in Uroš Zorenč 
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ODBOR ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV TABOR 
 

vabi 
v sklopu praznovanja kulturnega praznika  

v sredo, 8. februarja, ob 10. uri, v Domu krajanov Tabor 
 

na odkritje prestavljenega, obnovljenega  kurirskega spomenika iz časa druge 
svetovne vojne 

v preddverju Doma krajanov. 
 

Vabljeni! 
 

ZZB Tabor 

 
Bliža se Valentinovo, zato želimo,  

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE TABOR, 
da bi se svojo ljubljeno osebo udeležili 

 

8. TRADICIONALNEGA VALENTINOVEGA PLESA 
 

in preživeli večer v romantičnem vzdušju ob zvokih  
 ansambla Gregorji. 

 

Gostja večera:  AANNAA  LLIIZZAA 
 

Zato vas vabimo, da se nam pridružite  
v soboto, 11.02. 2006, ob 19. uri,  

v Domu krajanov Tabor. 
 

Vljudno vabljeni! 
 

 Vstopnice se bodo prodajale od 5. do 10. februarja 2006.                                                  
 

 Vstopnice lahko kupite pri Janiju Basletu, 
tel.: (03) 5727 – 174, v času po 16. uri dalje. 
 

 Vse dodatne informacije lahko dobite pri  predsednici društva Marjeti Rak (GSM: 
031 705 469). 

 
Društvo podeželske mladine Tabor                   

 Štirih reči imamo vselej več, kot si mislimo: grehov, dolgov, nadlog in let. (perzijski 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.


