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 informator 
OBČINE TABOR 

 

št. 1/VI                                                                     januar 2008 

 

Poslovna cona, dom starejših – javna razgrnitev  
od 5. februarja do 5. marca 2008 

 
V petkovem Uradnem listu Republike Slovenije je 
bila objavljena pomembna novica za našo občino. 
Novica oznanja uradno naznanilo, da se v naši 
občini 5. februarja pričenja javna razgrnitev dveh 
velikih projektov: poslovna cona in dom starejših z 
oskrbovanimi stanovanji.  
 

Postopek spremembe prostorskih aktov, ki smo ga 
pričeli lansko leto meseca julija, prihaja v nekem 
smislu v najvažnejšo fazo postopka, ko boste svoje 
rekli tudi vi, spoštovane občanke in občani, ter 
ostala širša javnost. Do sedaj je bil to projekt oz. 
vizija župana, od danes naprej bo to projekt, ki ga 
boste ocenili in sprejeli ali zavrnili sami občani. 
Bitka še ni dobljena, občina ni popolnoma 
suverena pri načrtovanju s svojim prostorom, saj 
sledijo še težka pogajanja predvsem s kmetijskim 
ministrstvom, ki zagovarja tezo, da se 
preoblikovanje namenske rabe ne sme dogajati na 
kmetijskem zemljišču. Tudi med našimi občani je 
veliko tistih, ki zagovarjajo to razmišljanje. In kje 
se naj to dogaja pri nas, ko imamo v večini 
kmetijsko področje? Logika seveda zahteva 
poseganje na najslabša kmetijska zemljišča, toda, 
mar naj poslovno cono načrtujemo v hribovitem 
svetu ali na poplavnih območjih, kjer je 
prepovedana vsakršna gradnja? Marsikdo pa 
postavlja tudi vprašanje: le kaj nam bo poslovna 
cona? Ta prinaša le odvečni hrup in onesnaženje 
okolja, mi pa smo tako ponosni na to našo 
neokrnjeno naravo. Tudi takšno razmišljanje ima 
svojo logiko. Vprašamo pa se seveda lahko tudi, 
zakaj smo potem sploh zlezli iz toplih jam, začeli 
graditi hiše, tovarne, ceste, šole in zakaj zvečer 
tako radi bulimo v televizijske ekrane? Vsa ta 
vprašanja in odgovore dajmo na tehtnico in v 
naslednjih tridesetih dneh, med javno razgrnitvijo 
dveh razvojnih projektov, nakažimo odločitev ali 
aktivno poseči v razvoj občine, odpiranje novih 
delovnih mest in perspektivo za našo mladino ali 
izbrati tihožitje v romantičnem naravnem okolju, 
kjer se ne dogaja nič kaj bistvenega. Če bo vaše 

razmišljanje šlo v prvo smer, se bo potrdila naša 
odločitev za samostojno občino izpred desetih let, 
če pa se bomo odločili, da razvoja ne potrebujemo, 
odločitev za samostojno občino nima potrditve. 
Občina brez popolne osnovne šole, zdravstvene 
nege v domačem kraju in osnovne samostojne 
gospodarske moči ni prava občina, temveč je samo 
vas z občinskim grbom. Gospodarska moč se 
seveda meri tudi s potencialom kmetijstva in 
zmožnostjo samopreživljanja, vendar v velikem 
evropskem prostoru ni dovolj samo ideja o 
samopreživljanju, ustvarjati je potrebno viške, ki se 
pretapljajo v nivo življenjskega standarda oziroma 
blaginjo, ki je pogosta beseda naših politikov. 
Pogoj za blaginjo pa so samo nova delovna mesta, 
ki ne omogočajo samo človeka dostojno življenje 
za aktivno prebivalstvo, temveč so nujen pogoj 
tudi za zagotavljanje sedanjih in bodočih pokojnin. 
Nivo blaginje določenega naroda pa se ne meri 
samo z znamkami avtomobilov in kvadratnimi 
metri asfalta, temveč tudi s kvaliteto skrbi za 
ostarele, ki so potrebni topline doma in 
zdravstvene nege.  
 

Vse to je cilj našega drugega velikega projekta – 
doma starejših in oskrbovanih stanovanj, ki ni 
namenjen samo domačim občanom, temveč je 
projekt potreb širšega okolja. Ta projekt ne 
uresničuje samo humanega cilja, temveč odpira 
tudi nova delovna mesta, omogoča razvoj 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in ima še veliko 
drugih pozitivnih posrednih učinkov. Občani pa 
bomo z uresničitvijo tega projekta pridobili tudi 
lastno zdravniško in lekarniško oskrbo. Če 
uresničimo vse te cilje, smo bogato izkoristili vse 
kvadrate žrtvovane kmetijske zemlje. Kot pa sem 
omenil, ni vse odvisno od nas samih. Centralizacija 
končnih odločitev je v Sloveniji še vedno v 
Ljubljani in čeprav smo sami praktično pridobili 
vse potrebne investitorje, bodo piko na i potrdili 
razni birokrati, ki niti ne vedo, kje je Tabor. Če 
bomo torej v naslednjem mesecu mi sami potrdili 
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svoje razvojne načrte, se bo že v prvih 
pomladanskih mesecih investitor za izgradnjo 
doma starejših potegoval na državnem razpisu za 
koncesijo, občinska uprava pa bo razpisala javni 
natečaj za izbiro koncesionarja za izgradnjo 
poslovne cone, v kateri bo dovolj prostora tudi za 
vse domače podjetnike. Med tem ko je zemljišče 
za dom starejših zagotovljeno, moramo zemljišče 
za poslovno cono še odkupiti, kar pa naloga 
bodočega koncesionarja. V mesecih marcu in 
aprilu bo torej potekalo zaključno usklajevanje z 
ministrstvi (predvsem ministrstvo za kmetijstvo ter 
ministrstvo za okolje in prostor), do meseca junija 

pa pričakujemo končno potrditev in sprejetje na 
občinskem svetu z izdajo odloka, ki bo praktično 
omogočal začetek gradnje. Seveda bodo še nekaj 
časa vzeli izvedbeni projekti ter pridobitev 
gradbenih dovoljenj, na pomlad 2009 pa so realni 
izgledi za začetek gradnje posameznih objektov.  
 

Vljudno vabljeni torej na javno razgrnitev obeh 
projektov in dajte doprinos k obstoječim idejam 
tudi s svojim mnenjem. 
 

Vilko Jazbinšek, župan

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Na podlagi odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05 na osnovi 5. 
člena statuta), Občina Tabor  
 

razpisuje zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor 
 
Kriteriji 
Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko predlaga posameznika ali skupino po naslednjih kriterijih: 
 

1. »Častni občan« oz. »Častna občanka« ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika. 
Priznanje »Častni občan« oz. »Častna občanka« je najvišje častno priznanje Občine Tabor, ki se podeljuje 
posameznikom oz. posameznicam (v nadaljevanju: posameznik) za njihovo življenjsko vlogo v razvoju, 
ugledu in uveljavitvi Občine Tabor. Življenjska vloga posameznika, ki prejme to najvišje občinsko priznanje, 
je vezana na izjemne osebno-spominsko trajnostne dosežke na področjih kulture, prosvete, znanosti,  
gospodarstva, športa in rekreacije, naravovarstva, humanitarnih dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se 
dosežek posameznika lahko izkazuje z namenom podeljevanja najvišjega občinskega priznanja. 
 
Priznanje »Častni občan« oz. »Častna občanka« se lahko podeli občanu oziroma prebivalcu Občine Tabor ali 
od drugod, vendar največ en primer na leto. 
 

Imenovano najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB 
OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še 
naziv priznanja »Častni občan« oz. »Častna občanka« ter ime in priimek dobitnika tega častnega naziva. Vsi 
predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne 
simbole Občine Tabor. 
 
2. »Priznanje Občine Tabor« ima pomen priznanja za dosežke v zadnjem letu in preteklem obdobju. 
Priznanje »Priznanje Občine Tabor« je po rangu drugo najvišje občinsko priznanje. To priznanje se podeljuje 
posameznikom ali skupinam oziroma organizacijam, ki so dosegle velike uspehe in dosežke v zadnjem letu 
ali preteklem obdobju na različnih področjih življenja in bivanja v Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili 
medsebojno razumevanje in vplivali na splošen razvoj, blaginjo in ugled Občine Tabor. 
 

Priznanje »Priznanje Občine Tabor« se podeljuje izjemoma največ v treh primerih letno, občanom in 
prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 
 

Imenovano drugo najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB 
OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še 
naziv priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja 
morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 
3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih 
ustvarjalnosti ali panogah v zadnjem letu ali preteklem obdobju. 
Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja »Zlata plaketa Občine Tabor, »Srebrna plaketa Občine Tabor« 
ali »Bronasta plaketa Občine Tabor«, ki se podeljujejo glede na rangiranje dosežkov v smislu olimpijskega 
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zaporedja žlahtnosti odličja. To priznanje je namenjeno posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki so v 
zadnjem letu in krajšem preteklem obdobju dosegli na različnih področjih in panogah uspehe, ki imajo 
značaj ponovljivosti in stopnjevanja in priznanje plakete omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in 
vzpodbudo za bodočnost.  
 

Priznanje »Zlata plaketa Občine Tabor«, »Srebrna plaketa Občine Tabor« in »Bronasta plaketa Občine 
Tabor« se podeljuje največ v treh primerih letno, ne glede na vrsto plakete, občanom in prebivalcem oziroma 
organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 
 

Imenovano tretje najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F=(najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB 
OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še 
naziv priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega občinskega priznanja. Vsi predmeti tega priznanja 
morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 
 
Oblika vloge 
Predlog mora vsebovati:  
- točna imena in priimke predlagateljev (rojstne datume) oz. naziv pravne osebe,  
- točen naslov predlagateljev,  
- natančno opredelitev, za katero priznanje se posameznik predlaga,  
- točna imena in priimke (rojstne datume) predlaganih fizičnih oseb oz. naziv predlagane pravne osebe, 
- natančno opredelitev, zakaj se predlaganim osebam podeljuje določeno priznanje, 
- podpis predlagateljev (pravne osebe morajo vloge označiti s štampiljko). 
V kolikor predlog ne bo vseboval vseh elementov, se zavrne kot nepopoln. 
 
Predložitev vloge 
Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s pripisom 
»OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok je 20. februar 2008 do 12. ure. 
Predloge, ki bodo prispeli po navedenem datumu, bomo zavrnili. 

Mandatna komisija 
Janko Drča, predsednik 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) ter 7. 
člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006) je župan Občine Tabor sprejel  
 

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 in 

srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990 za 
območje Občine Tabor 

 
I. 

Občina Tabor z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek sprememb in  
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 ter prostorskih 
sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990 (Uradni list RS, št. 21/90, 
32/92, 69/93,7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 77/98) in prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega 
plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 32/99, 58/99, 96/02) 
– v nadaljevanju: prostorske sestavine prostorskega plana Občine Tabor.  
 

II. 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana 
Občine Tabor bo potekala v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, od vključno torka, 5. 2. 2008 do 
vključno srede, 5. 3. 2008. 
 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana 
Občine Tabor bo v sredo, 20. 2. 2008, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, 1. 
nadstropje. Na javni obravnavi bosta pripravljalec in izdelovalec dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna 
pojasnila. 
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III. 
S tem naznanilom Občina Tabor o poteku javne razgrnitve in javni obravnavi obvešča tudi vse lastnike 
nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
prostorskega plana Občine Tabor, in sicer z naslednjimi parc. št.: 1123/1, 997/1, 997/3, 997/4, 997/13, 
997/14, 997/15, 997/16, 997/17, 997/18, 998/1, 998/2 in 998/3, k.o. Ojstriška vas (območje Doma starejših 
občanov, varovanih stanovanj in stanovanjske gradnje) ter in 651/1, 653/1, 653/2, 654, 655, 656, 657/1, 
657/3, 657/4, 657/6, 657/7, 659/1, 659/2, 694/1, 697 in 696, k.o. Ojstriška vas (območje Poslovne cone 
Tabor). 
 

Navedba zemljiških parcel v območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor, se razlikuje od 2. točke sklepa o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 in 
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990 za območje Občine Tabor (Ur.l. RS, 
št. 61/2007) zaradi parcelacije, ki je bila naknadno izvedena ter zaradi povečanja območja obravnave na 
območju Poslovne cone Tabor skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami. 

 
IV. 

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu 
dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor na 
naslov: Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb 
oziroma jih podajo ustno na zapisnik, na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne 
razgrnitve. 
 

Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o nepremičnini 
navesti še svoje ime in priimek ter naslov. 
 

V. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v lokalnem časopisu Informator, na oglasni deski 
Občine Tabor ter na spletni strani Občine Tabor (www.obcina-tabor.si). 
 

Župan Občine Tabor 
    Vilko Jazbinšek l.r. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Izvajalcem zimske službe 

 

Vse izvajalce zimske službe, ki so v tej sezoni ali 
plužili ali posipali ceste prosimo, da nam 
najkasneje do 7. februarja 2008 dostavijo 
izpolnjene dnevnike (sezname) opravljenih 
delovnih ur. 

Vid Poznič 

 

Obvestilo za Odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča 

 

Vsi občani, ki so v zadnjih dveh letih kupili, 
menjali ali najeli stanovanje oz. stanovanjsko hišo, 
so dolžni to spremembo javiti na Občino Tabor, 
kjer se dobijo obrazci »Napoved za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča«. Rok 
za oddajo tega obrazca je 15. februar 2008. 
 

Vid Poznič 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Ocvirki zgodovine 

Letos mineva sto let od konca prve svetovne vojne, 
ki je pomenila konec nekaterih, kot se je zdelo, 
neuničljivih imperijev. Tak imperij je bila tudi 
Avstro-Ogrska, v okviru katere smo Slovenci 
živeli skoraj pol tisočletja.  
 

 

Ko so države zmagovalke na pariški mirovni 
konferenci odločale o usodi Avstro-Ogrske, so tudi 
začrtale usodo Slovencev. Kljub obljubi, da bodo 
pri določanju spoštovali načelo samoodločbe, naj 
bi mejo med Avstrijo in Kraljevino SHS določila 
mirovna pogodba v San Germainu z Avstrijo iz 
leta 1919. Spor je nastal predvsem zaradi Koroške, 
ki so jo leta 1919 sicer zasedle jugoslovanske čete 
(Rudolf Maister), vendar ob hudem oboroženem 
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odporu lokalnih nemških sil (t. i. Abwehrkampf). 
Pogodba je določila, da od nekdanje avstro-ogrske 
dežele Koroške Jugoslaviji pripadeta Mežiška 
dolina in občina Jezersko, pripadnost širšega 
območja Celovške kotline (Rož, Gure, Celovec, 
Podjuna in južno pobočje Svinške planine) pa bi 
določil plebiscit. V ta namen je bilo območje 
razdeljeno v dve coni. Prva cona (cona A) s 
središčem v Velikovcu je bila pod zasedbo 
jugoslovanske vojske. Druga cona (cona B), ki je 
obsegala Celovec in območje severno od Vrbskega 
jezera, pa je ostala pod upravo Republike Avstrije. 
Določeno je bilo, da se plebiscit izvede najprej v 
coni A, če bo uspešen za jugoslovansko stran, pa 
še v coni B.  
 
 

Koroški plebiscit, ki je potekal 10. oktobra 1920, je 
dokončno določil državno mejo med leta 1918 
ustanovljeno Kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev (kasneje Jugoslavijo) in Avstrijo po 1. 
svetovni vojni. Po velikih pričakovanjih Slovencev 
ob združitvi s Kraljevino Srbijo, da jim bo ta 
pomagala pri pogajanjih z velesilami, je sledilo 
razočaranje nad odnosom Srbije do nesrbskih 
narodov v Kraljevini SHS.  
 

Že vidovdanska ustava iz leta 1921, ki je uzakonila 
parlamentarno monarhijo z velikim vplivom srbske 
kraljeve družine, je bila sprejeta brez Slovencev. 
Poleg močnega vpliva kralja, sta v parlamentu 
prevladovali dve  srbski stranki – Narodno 
radikalna stranka in Jugoslovanska demokratska 
stranka. Druge stranke je vlada (pod srbskim 
predsednikom) uspešno izigravala po načelu »deli 
in vladaj« ter s tem slabila moč opozicije. Tako so 
bili spori med narodi v Kraljevini SHS vedno 
globlji. 
 
 

Višek  so dosegli 20. junija 1928, ko je poslanec 
NRS Račić v skupščini streljal na skupino hrvaških 
poslancev in ubil Pavla Radića in Djura Bašarička, 
težko pa ranil tudi predsednika HSS (Hrvatska 
seljačka stranka) Stjepana Radića, ki je 8. avgusta 
ranam podlegel. Po streljanju v parlamentu je 
opozicija zahtevala odpravo vidovdanske ustave in 
uvedbo federalizma. Prišlo je do velikih 
demonstracij v Zagrebu, v oboroženem spopadu je 
bilo več mrtvih. 
 
 

Za umiritev razmer je za predsednika vlade kralj 
Aleksander Karađorđević imenoval Slovenca 
Antona Korošca, ki je bil spreten politik. Vendar ta 
poteza ni rešila napetosti med Srbi in Hrvati ter 
drugimi narodi v državi. 

  Aleksander Karađorđević 

 

 
Tako je 6. januarja 1929 kralj Aleksander 
Karađorđević razveljavil vidovdansko ustavo, 
razpustil parlament in prevzel vso oblast. S tem je 
uvedel svojo osebno diktaturo (šestojanuarsko 
diktaturo). Nova vlada je bila odgovorna samo 
kralju, ki jo je tudi postavil,  vodil pa jo je  general 
Petar Živković. 3. oktobra 1929 je bila država 
preimenovana v Kraljevino Jugoslavijo. Uradno so 
bile prepovedane vse politične stranke. 
 

Zaradi razpustitve parlamenta in uvedbe diktature 
so tudi na nivoju občin razpustili vse organe. Kako 
je to videla sodobna kronistka Marija Cukala: 
 

»V tem letu je bil državni preobrat. Razveljavljanje 
ustave, diktatura vojaška. Vsi glavarji, župani in 
drugi funkcionarji, imenovani na novo. Moj mož 
Cukala se je odpovedal županstvu. Nastopil 
Ramšak, g. Golavšek. Orli, Sokoli vse razpuščeno. 
Ustanovljen državni Sokol. Orli se niso vpisali k 
državnemu sokolu. Za okrajne zastopniške volitve 
bil Cukala enoglasno izvoljen za načelnika in tudi 
od oblasti imenovan (ker ni hotel kandidirati)… V 
tem letu dobili tudi organista in novega gospoda 
kaplana Zdolška in tudi novega nadučitelja 
Sfiligoja s Primorskega… Otvorjena je tudi nova 
trgovina na Plavšakovem, poprej Krašovčevo…« 
 

  Marija Cukala     

 

Uroš Zorenč 
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_____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vabilo na izdelovanje ročnih del 
 

Spoštovani otroci! 
Vse, ki se želite naučiti ročnih spretnosti 
(kvačkanje, pletenje…) vabimo, da pridete v torek, 
ob 18. uri, v pisarno Turističnega društva v Domu 
krajanov - vhod s ceste, prostori stare pošte. 
S seboj imejte dobro voljo, pletilke, kvačko in 
volno! 

Hermina Zorenč 
 

Obvestilo 
 

Društvo upokojencev Tabor obvešča vse 
upokojence, da se bo pobirala članarina za leto 
2008 prvo nedeljo v februarju, to je 3. februarja 
2008, od 8. do 11. ure. Člani UO društva bodo 
pobirali članarino za članstvo in vzajemno pomoč 
v Domu Krajanov v društvenih prostorih v pritličju 
(kuhinja).  

Danijela Pajk Zupanc

 

Božiček v šoli in vrtcu Tabor 
 

Božiček je v petek, 21. decembra ob 9. uri obiskal 
otroke v vrtcu Tabor, v katerem so trije oddelki. V 
vrtcu je 49 otrok. V prvi skupini, od 1. do 3. leta 
starosti je 12 otrok, v drugi skupini, od 3. do 5. leta 
starosti je 17 otrok, v tretji skupini, od 4. do 6. leta 
pa je 20 otrok. Božiček je otroke obiskal po 
skpinah. Otroci so z njim rajali in plesali ter z 
navdušenjem odpirali darila, ki jim jih je podaril 
(fotoaparat in didaktične igrače primerne njihovi 
starosti). 

 

Otroci POŠ Tabor (77 otrok) so božička pričakali v 
telovadnici Doma krajanov, kjer so mu pokazali, 
kaj so se naučili v šoli (so plesali, zapeli in 
uprizorili skeč). Otrokom POŠ Tabor je Božiček 
podaril skupno darilo - fotoaparat ter polno košaro 
majhnih pozornosti. 

Tatjana Kovče 
_________________________________________  

 

Božično – novoletni koncert 
 

V soboto, 22. decembra 2007, smo pevke in pevci 
Mešanega pevskega zbora Pevskega društva Tabor, 
pričarali prelep predpraznični večer skupaj z gosti, 
ki so se jim pridružili iz različnih koncev 
Slovenije.  
 

 
 

V prvem delu koncerta se je predstavil oktet 
Castrum iz Ajdovščine. Pevci si glasbeno znanje 
nabirajo kot člani MoPZ Srečko Kosovel in kot 
radi povedo, jih druži ljubezen do slovenske 
narodne in umetne pesmi, brez strahu pa prepevajo 
tudi tujo glasbeno literaturo. V oktetu zavestno 
iščejo manj poznane in prepevane narodne pesmi 
in jih tako vračajo v našo pevsko zavest. Kot se za 
resen ansambel spodobi, sodelujejo na revijah 
Primorska poje, srečanjih oktetov, na raznih 
otvoritvah in proslavah. V počastitev stoletnice 
smrti Simona Gregorčiča, Goriškega slavčka, so 
posneli zgoščenko njegovih uglasbenih besedil. Za 
oktetom Castrum pa se je predstavila Etno skupina 
iz Koroške »Kar bo pa bo«, ki je z ljudskimi 
glasbili zaigrala kar nekaj sedaj popularnih 
narodno zabavnih viž. Člani skupine »Kar bo pa 
bo« sodelujejo tudi v programu, ki ga pripravljajo 
Dravski flosarji. 
 

V drugem delu koncerta pa je zapel Mešani pevski 
zbor, ki ga že vrsto let vodi zborovodja Milan 
Kasesnik. Vedno se trudimo kar v najlepši luči 
predstaviti kulturno življenje in delovanje v občini 
Tabor in v Sloveniji nasploh. Ob svoji 15. letnici 
delovanja smo izdali zgoščenko, na kateri smo 
zbrali bogat venček pesmi, ta venček pa bomo 
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dopolnili ob svoji 20. letnici delovanja čez dve leti, 
ko bomo izdali že drugo zgoščenko. Ob tej priliki 
pa se zahvaljujemo vsem, ki nam pomagate pri 
našem kulturnem ustvarjanju, še posebej pa 
generalnemu sponzorju, podjetju Fisher 
Internacional, d.o.o.. 
 

Pevsko društvo Tabor 
_________________________________________ 

 

Božični pohod  
na Krvavico in Zajčevo kočo 

 

Tradicionalni nočni božični pohod Planinskega 
društva Tabor na Krvavico in Zajčevo kočo je tudi 
letos odlično uspel. Pohodniki, ki so se zbrali ob 
16. uri pred staro šolo v Lokah, so lahko izbirali 
med dvema različnima težavnostnima potema: 
prva, zahtevnejša, je vodila iz Lok oziroma 
Ojstrice skozi naravno okno na Krvavico in potem 
na Zajčevo kočo, druga, manj zahtevna, pa iz Lok 
po cesti mimo kmetije Veteršek do Zajčeve koče. 
Za zahtevnejšo pot se je letos odločilo 80, za lažjo 
pa 40 pohodnikov. Že dopoldne je nekaj članov 
društva uredilo in primerno zavarovalo pot na 
Krvavico, saj je lahko v tem letnem času zelo 
nevarna. Vse udeležence pohoda je na Zajčevi koči 
pričakala brezplačna dobrodošlica: vroč čaj in šilce 
žganega. Planinci so si lahko napolnili baterije tudi 
s posebno ponudbo večera – kranjskimi klobasami 
s hrenom in gorčico, pa tudi kakšen priboljšek iz 
nahrbtnika je našel svoje mesto v naših želodčkih. 
 

 

 

Sestopali smo po poti mimo zapuščene kmetije 
Šekovar, vmes pa nas je vse na svoji domačiji 
sprejel Franc Pošebal, po domače spodnji 
Zabrložnik. Raztegnil je tudi meh in planinci smo 
resnično uživali v pristni gostoljubnosti hribovske 
kmetije. 
 

Tokrat smo na pohodu doživljali pravo zimsko 
idilo in upamo, da nam bo vreme tudi naslednje 
leto naklonjeno. 
 

Planinsko društvo Tabor 
 

 
 

Košarkarski turnir "trojk" 
 

 
 

Zadnji teden v letu 2007 je športno društvo 
Partizan Tabor organiziralo že 9. tradicionalni 
božično-novoletni košarkarski turnir "trojk". 
Namenjen je vsem ljubiteljem košarke v občini in 
širše. Tako smo gostili ekipe z Vranskega, Polzele, 
Žalca in Ponikve. Potrebno pa je pohvaliti tudi 
tekmovalnost domačih rekreativcev, kajti 
zastopana je bila skoraj vsaka vas. Turnirja se je 
skupaj udeležilo 9 ekip, ki so se pomerile v treh 
skupinah, vsaka z vsako. Zmagovalci skupin pa so 
se pomerili med sabo in tako je nastal vrstni red, 
kjer pa je zaradi izenačenosti odločal koš razlike. 
Prvo mesto je osvojila ekipa Gmajna s Polzele, 
drugo mesto ekipa Komšije iz Tabora (v zasedbi 
Gerčar, Gržina, Špacapan) in tretje Vrani z 
Vranskega. Tekme so potekale v sproščenem 
ozračju kljub tekmovalnosti, po podelitvi pokalov 
pa so že padle obljube, da se naslednje leto zopet 
vidimo. 

Športno društvo Tabor 
_________________________________________ 
 

Novoletni nogomet 
 

Na novega leta dan ob 14. uri smo se nogometaši 
zbrali na tradicionalni lokaciji: štadion Razgan v 
Ojstriški vasi in odigrali prvo, otvoritveno tekmo  
v letu 2008. Igralna površina je bila prekrita s 5 cm 
debelo snežno odejo, kar je omogočalo ob lepem 
jasnem vremenu idealne pogoje za tekmo stari - 
mladi ter veliko atraktivnih potez. Čeprav rezultat 
ni bil prvotnega pomena, so izkušnje prevesile 
tehtnico na stran starejših, pa tudi najdaljša noč v 
letu za njih verjetno ni bila tako burna kot pri 
mladih. Po tekmi smo se vsi strinjali, da moramo 
tekmo ponoviti tudi naslednje leto in na ta način 
dogodek narediti tradicionalen.  

 
 

Športno društvo Tabor 
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Dobrodelna prireditev »Za Suzano« 
 
Srečna sem, kot že dolgo ne, saj se mi je ta večer 
izpolnila ena in edina želja, ki sem jo imela - da bi 
bila dvorana polna. Za program se nisem bala, saj 
sem vedela, da sem izbrala dobre muzikante, 
dobrega ozvočevalca in dobra  napovedovalca. 
Torej so lahko obiskovalci dobrodelne prireditve 
uživali, hkrati pa spoznali, da je v vsakem od nas 
nekaj dobrega in lepega, le upati si moramo odpreti 
svoje srce. Scena je ponazarjala angelčka na luni, 
na vstopnici pa je bil napisan verz, da smo angeli 
vsi, a le z enim krilom. Da bi mogli poleteti se 
moramo objeti... Tako kot smo se na koncu skupaj 
na odru objeli vsi nastopajoči, Suzana in 
organizatorji, ob zaključni pesmi Med iskrenimi 
ljudmi.  
 

Najprej bi se rada zahvalila Alenu Kovačiču, ki je 
bil nad idejo navdušen in takoj pripravljen 
pomagati pred, na in po prireditvi s svojim 
Društvom podeželske mladine, prav tako Blažu 
Lesjaku, ki je kvalitetno opravil svoj del naloge 
pri organizaciji, županu, gospodu Vilku Jazbinšku 
za finančno pomoč pri organizaciji ter seveda 
gospodu Tomislavu Brumcu, ki je pri tej 
prireditvi pomagal na poseben način z bioterapijo, 
s katero je Suzani pomagal premagovati neznosne 
fantomske bolečine in hitrejše celjenje ran. Nam 
vsem je dajal moč in voljo, da smo delali in ovire 
premagovali s pozitivno energijo. 
 
Posebej bi se rada zahvalila voditelju Mateju 
Korošcu, ki je s svojim profesionalnim nastopom 
očaral dvorano in ki je moji hčeri Lei dal 
priložnost, da se je pokazala v vlogi sovoditeljice. 
Seveda se zahvaljujem tudi vsem nastopajočim: 
ansamblu Zaka' pa ne, ansamblu Braneta 
Klavžarja, Alenki s prijatelji, ansamblu A je to, 
ansamblu Zupan, Glasbenemu centru C3, 
Vagabundom in Roku Kosmaču, ki so prav tako 
s svojim profesionalnim pristopom in seveda 
nastopom pomagali narediti tako lep in sproščen 
večer. Lea pa mi je pomagala tudi pri sceni in z 
idejami. Lea, hvala ti.  
 

Želim se zahvaliti tudi mojim učenkam, ki so mi 
pomagale pri sceni in učenkam, ki so kot sveti trije 
kralji pobirali darove za cerkev po domovih in 
Suzani podarile svoj delež v višini 100 evrov ter 
gospe Marini Ropas za nesebično pomoč. Za 
pomoč se zahvaljujem tudi tajnici občine Tabor, 
gospe Tatjani Kovče.  
 

Zahvalila bi se tudi Ini Gržina za podarjene slike, 
s katerimi smo s tiho licitacijo med prireditvijo 
zbrali 420 evrov.  
 

Suzana je že kar naslednji dan odšla v  
rehabilitacijski center Soča, kjer bo ostala kar 
nekaj časa. Zato se v mojem in njenem imenu 

zahvaljujem vsem sponzorjem. Suzana pa 
obljublja, da se jim bo zahvalila osebno, ko se vrne 
domov. Hvala moji družini in vsem, ki so verjeli 
vame!  
 

Posebna zahvala gre gospodu Ervinu Času iz 
Žalca, Gostinskemu podjetju Trojane in Sadexu 
iz Šempetra, ki so z narezki, krofi in sadjem 
poskrbeli, da nastopajoči niso bili lačni.  
 

Dvorana je bila nabito polna, saj je bilo zasedenih 
vseh 300 sedežev. Kakšnih 100 obiskovalcev pa je 
stalo okoli po dvorani in na balkonu. Pri 
vstopnicah smo zbrali čez 3000 evrov, vsega 
skupaj, do tega večera, pa  čez 6000 evrov 
(vstopnina, sponzorji, Suzanin transakcijski račun 
in obe gobici od Rdečega križa iz Celja - ena je 
bila postavljena v Podčetrtku v Olimju v 
aparthotelu Rosa v studiu gospoda Tomislava 
Brumca, ki je bil eden od organizatorjev te 
prireditve, ena pa v Taboru v trgovini Brglez).  
 

Suzana je dobila veliko denarja, a ga žal še vedno 
ni dovolj za vse stroške, ki so in še bodo nastali do 
takrat, ko bo lahko "normalno" zaživela. 
Prepričana sem, da ta znesek še ni dokončen, saj 
me ljudje sprašujejo kam še lahko nakažejo znesek, 
ki so ga namenili Suzani.  
 

Priznam, da sem raje v vlogi darovalca, kot v 
Suzanini vlogi, ko sprejema dobroto "tujih" ljudi in 
ne ve, kako se jim naj zahvali. Reva ne ve, kako 
naj čim bolje izkoristi priložnost, ki jo je dobila.  
 
 

 
 

 
Suzana, ne hiti! Uporabi ta denar, ko ga boš 
potrebovala za izboljšanje tvoje "nove"  in 
drugačne poti. Vesela bom, ko bom videla, da 
nisi od nikogar več odvisna!  
 

Preproste stvari in majhne pozornosti delajo 
čudeže. Želim, da v letu 2008 napolnijo srca vseh 
ljudi z ljubeznijo, srečo in notranjim mirom. 
 
 

Manja Majcen 
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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 petek, 11. januarja, v sejni sobi Občine 
Tabor udeležilo okoli petdeset kmetov in 
podjetnikov. Srečanja se je udeležilo tudi nekaj 
gostov, in sicer pomočnik direktorja Razvojne 
regionalne agencije Celje Jože Lorbek, sekretar 
Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec Danilo 
Basle in direktorica Razvojne agencije Savinja 
Žalec Danica Korent. Srečanje je z glasbo obogatil 
ansambel Zaka' pa ne, za tekoče in kulinarične 
zadeve pa je poskrbelo gostinsko podjetje 
Nekropolis iz Šempetra.  

 

Zbrane je najprej pozdravil in nagovoril župan 
Vilko Jazbinšek, ki je predstavil aktivnosti in 
delovanje Občine Tabor, ki se vedno bolj razvija 
tudi na področju podjetništva. O tem sta precej 
besed zbranim namenila tudi sekretar Zbornice 
zasebnega gospodarstva Žalec Danilo Basle in 
direktorica Razvojne agencije Savinja Žalec 
Danica Korent, ki sta poudarila razvojno 
naravnanost Občine Tabor in rezultate, ki jih 
dosegajo na področju podjetništva. Povedala sta, 
da je gospodarska rast višja od državnega 
povprečja, podjetništvo pa se je v zadnjih letih 
povečalo preko 500 odstotkov. 
 

»Lahko rečem, da je letošnje leto dejansko tisto, ki 
se izkazuje v velikih pričakovanjih tudi mene 
osebno, kajti lotili smo se velikih, konkretnih 
projektov, ki bodo omogočili ne samo nova 
delovna mesta, ampak tudi delovna področja proste 
poslovne cone za domače podjetnike, ki bi želeli 
preseliti svojo dejavnost iz neprimernih prostorov 
v primerno okolje. Prav tako upamo na 
zainteresiranost podjetnikov iz drugih okolij, da v 
tem našem prostoru maksimalno razvijajo svoje 
podjetniške ideje in načrte in s tem omogočijo tudi 
nova delovna mesta za ljudi iz naše občine. 
Dejansko smo že na pragu uresničevanja dveh 
velikih projektov. Pri tem mislim na odprtje 
poslovne cone in izgradnjo doma starejših občanov 
ter varovanih stanovanj in ostalo individualno 
gradnjo, ki bi naj prinesla neko kritično maso 
prebivalstva, ki je nujno potrebna, da takšna občina 
funkcionira. Se pravi, da nima ne le svoj vrtec, 
šolo, občino ampak, da ima tudi svoj zdravstveni 
dom, da ima institucije, ki jih občine in občani 
potrebujejo za svoje normalno življenje. Menim, 
da nam bo to v dveh, treh letih uspelo, je pa res, da 
ni vse odvisno od nas, kajti lokalna politika ne 
more mimo državnih institucij, ki v končni fazi 
dajejo blagoslov vsaki naši želji. Da do tega pride 
pa je potrebno premagati veliko raznih 
administrativnih in drugih ovir za katere mnogi ne 
vedo in včasih neupravičeno kritizirajo lokalno 
skupnost, da premalo ali prepočasi izpolnjuje 
zadane načrte, « pove župan Vili Jazbinšek. 

 

Srečanje župana s podjetniki in kmeti je bilo tudi 
tokrat nadvse prijetno in doživeto. Poleg številnih 
zanimivih informacij in družabnosti pa je srečanje 
pomenilo tudi zaključek leta 2007 in uspešen 
začetek leta 2008. 

  Darko Naraglav

  

 

               Vse otroke vabimo na  
               OTROŠKO MAŠKARADO, 

  
                  ki bo v nedeljo, 3. februarja 2008, 

                     od 15. do 16. ure, 
                  v Domu krajanov Tabor.         

                                           Pustni pozdrav! 
 

Turistično društvo Tabor 
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Dramska skupina Teloh, 
sekcija Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor 

 

V  A  B  I 
na slavnostno akademijo 
ob kulturnem prazniku, 

 
ki bo v četrtek, 7. februarja 2008, ob 19. uri, 

 v Domu krajanov Tabor. 
                         

                                                            Vabljeni! 

 
So dnevi, so leta in so pomladi,  
ko se imamo preprosto radi,  
so trenutki, 
ko je treba na novo začeti  
in so ljudje,  
ki jih je treba preprosto objeti. 

 
 

VALENTINOV PLES 
 

Društvo podeželske mladine Tabor prireja  
10. jubilejni gala valentinov ples. 

 

Pripeljite svoje najdražje, da se  poveselimo in nazdravimo našemu jubileju. Skupaj preživimo ta 
romantičen večer ob zvokih ansambla  

MALIBU,  
ter drugimi glasbenimi gosti. 

 

 Vabimo vas, da se nam pridružite v soboto, 9. februarja 2008, ob 20. uri, 
V DOMU KRAJANOV TABOR. 

 

Vljudno vabljeni! 
 

� vstopnice se bodo prodajale od 28. januarja 2008 
� vstopnice lahko kupite pri Ini Gržina, tel.: 041 497 087 ali (03) 5727 344 

� dodatne informacije pri predsedniku društva, Alenu Kovačiču, tel.: 051 234 575 

 

 Uspeh šale je v ušesih tistega, ki jo posluša, ne pa na jeziku tistega, ki jo pove. (Shakespeare) 
  
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.


