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________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Delovno leto že v polnem teku 
 
Kot je bilo napovedano, je proračun za leto 
2005 pod streho. Zaradi investicijske vpetosti 
je bil istočasno sprejet proračun tudi za leto 
2006. Medtem ko je prvi težak dobrih 310 mio 
SIT, je drugi težji za cca 4 mio SIT in znaša 
preko 314 mio SIT. Potrebno je poudariti, da 
sta bila proračuna sprejeta s 100% podporo 
celotnega Občinskega sveta, kar izkazuje 
visoko zavest in odgovornost vseh, ki so v tem 
mandatu odgovorni za vodenje občine. V 
posamičnih obrazložitvah svojega glasu so 
svetnica in svetniki poudarjali nujnost naložb 
predvsem v cestno infrastrukturo v višje 
ležečih predelih naše občine, vendar je v letih 
2005 in 2006 potrebno dati vso prednost 
projektu podružnične osnovne šole in vrtcu, 
kajti priložnosti za tak projekt verjetno nikoli 
več ne bi bilo. Osebno sem prepričan, da to 
razumejo tudi tisti, ki so zaradi tega najbolj 
prikrajšani, vendar bomo skušali vsaj tiste 
drobtinice, ki bodo v teh dveh letih še ostale, 
usmerjati v urejanje cestnih povezav med 
hribovitimi in nižinskimi predeli naše občine. 
Na občini bomo pozorno sledili, če bi se 
pojavili kakšni razpisi s področja vzpodbujanja 
razvoja podeželja v smislu sofinanciranja pri 
izgradnji gorskih cest. V zvezi sledenja 
različnih razpisov in strokovne pomoči pri 
tem, moram ponovno poudariti zaspanost 
obstoječih institucij, katerih soustanovitelji 
smo. Resno razmišljamo o smiselnosti članstva 
v teh asociacijah. Nesprejemljivo je, da 
podpiramo institucije, ki so same sebi namen 
in ne storijo praktično ničesar, razen da skrbijo 
za plače zaposlenih, seveda iz obveznih dotacij 

ustanoviteljev. Pred meseci izdelan Razvojni 
program podeželja zahteva ustanovitev Centra 
za razvoj podeželja, kar pa bi lahko opravljala 
že katera izmed obstoječih institucij, vendar se 
je takoj pojavila zahteva po dodatnem 
financiranju oziroma zaposlitvi, kar je bilo za 
nas, župane, nesprejemljivo in iz vsega tega ni 
nastalo nič. Ostali smo sami, tako kot že 
mnogokrat in če bomo hoteli kaj napraviti, 
bomo to morali storiti sami. Zato je že na 
februarski redni seji Občinskega sveta Tabor v 
prvi obravnavi predlog za odlok o ustanovitvi 
lastnega Javnega zavoda, preko katerega bi 
poleg organizacije raznih prireditev, ki jih 
sedaj organizira občina sama, organizirali tudi 
projekte, ki imajo značaj turizma in 
organizacije različnih dopolnilnih dejavnosti 
tako posameznikov kot društev iz naše občine. 
Z ustanovitvijo takšnega zavoda se nam 
namreč odpirajo tudi možnosti za prijavo 
posameznih projektov na republiške in 
evropske sklade, pri čemer bodo še vedno 
najvažnejši ljudje, ki bodo vse to tudi znali 
izpeljati. Toda kadrovska problematika pride 
na vrsto pozneje, saj je najprej potrebno 
izpeljati pravnoformalne pogoje skozi ustrezen 
občinski odlok. Za informacijo naj povem, da 
v večini sosednjih občin takšne zavode že 
imajo oziroma jih v skladu z novo zakonodajo 
tudi načrtujejo.  
 
Z današnjim razmišljanjem želim predvsem 
povedati, da brez lastnih vložkov ne moremo 
računati na nikakršna dodatna sredstva. Tudi v 
predstavljeni strategiji nove slovenske vlade je 
učinkovito črpanje denarja iz strukturnih 
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skladov ena prioritetnih nalog, takoj za  
posebno nalogo, ki je povezana s povečano 
nataliteto slovenskega naroda. To pa je tudi 
moja poslanica vam, spoštovane občanke in 

občani, saj je končno ta pereča problematika 
postala državna prioriteta in upajmo, da se bo 
učinkovit program reševanja tega problema 
čim prej začel vpeljevati tudi v prakso.  

 
 

 
Vilko Jazbinšek, župan 

________________________________________________________________________________________________________________________

 
Na podlagi odloka o istovetnostnih simbolih 
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 s 
spremembami in dopolnitvami), 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. 
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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 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 do 21.3.2005 do 
12. ure. 
Predloge, ki bodo prispeli po navedenem 
datumu bomo zavrnili. 
 
Dodatna pojasnila: 
V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila, 
vam jih bo posredovala, v času uradnih ur 
Občine Tabor, Lilijana Štor, in sicer po 
telefonu št. 03 705 70 82 ali pa se osebno 
zglasite pri njej na Občini Tabor. 

      
   Vilko Jazbinšek, župan  

_____________________________________      
 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na 
podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju 
kulturnih dejavnosti v Občini Tabor (Ur.l. RS, 
št. 79/01 s spremembami in dopolnitvami) 
objavlja 
 

Javni razpis za sofinanciranje 
dejavnosti ljubiteljske kulture v 

Občini Tabor iz občinskega 
proračuna za leto 2005 

 
I. Splošna določila 
Pravico do sofinanciranja redne kulturne 
dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih 
dejavnosti v Občini Tabor, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
- da imajo sedež v Občini Tabor; 
- da so registrirani najmanj eno leto; 
- da je njihova dejavnost področje kulture; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za   
uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti, 
za katere so registrirani; 
- da je njihova dejavnost namenjena čim 
večjemu številu občanov;  
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in 
plačani članarini. 
 
II. Izvajalci 
Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju 
kulture iz občinskega proračuna lahko, ob 
upoštevanju pogojev iz I. točke, kandidirajo 
izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo 
predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 
I. točke. 
 
III. Vsebinska določila 
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Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih 
dejavnosti: 
1. Redna dejavnost registriranih društev 

oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v 
občini in sicer vokalnoglasbeni sestavi, 
instrumentalne skupine, gledališke 
skupine, likovne skupine, šolska kulturna 
društva. 

2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo 
značaj kulturne dejavnosti (enotne obleke, 
nakup instrumentov, avdio video 
snemanja, gostovanja v tujini, 
tekmovanja). 

 
V. Končna določila 
1. Razpisna dokumentacija oz. obrazec vloge 
za projekte je na voljo na Občini Tabor, Tabor 
21, 3304 Tabor. 
2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za 
sofinanciranje redne dejavnosti registriranih 
društev je 25.03.2005 do 12. ure. Razpisna 
dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s 
pripisom »Ne odpiraj!, JAVNI RAZPIS  - 
KULTURA«. 
Rok za oddajo vloge za sofinanciranje 
projektov je do 30. 9. tekočega leta za 
naslednje leto. 
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v 
skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih 
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz občinskega 
proračuna (Uradni list RS, št. 137/04) 
4. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil 
dogovor o sofinanciranju. 
5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, 
Tabor 21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bo posredovala 
Lilijana Štor v času uradnih ur Občine Tabor 
(ponedeljek, sreda, petek) ali po tel: 03 705 70 
82. 

 
   Občina Tabor 

_____________________________________ 
 
Občina Tabor, Tabor 21, Tabor objavlja na 
podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
športa v Občini Tabor (Ur. l. RS, št. 54/01 in 
137/04) 
 
Javni razpis za zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov športa v 
Občini Tabor iz občinskega 

proračuna za leto 2005 
 
I. Splošna določila 

Pravico do sofinanciranja letnih programov 
športa imajo nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  
- da imajo sedež ali podružnico v občini 
Tabor; 
- da so registrirani vsaj eno leto; 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske ali organizacijske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, za 
katere so registrirani;  
- da imajo organizirano redno dejavnost; 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in 
plačani članarini, če pridobivajo sredstva za 
svoje delovanje iz članarine. 
 
II. Izvajalci 
Za sofinanciranje športnih programov iz 
občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju 
pogojev iz I. točke, kandidirajo izvajalci 
športnih programov, ki morajo predložiti 
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. 
Podatke podajo na obrazcih, ki jih dobijo na 
sedežu občine. 
 
III. Vsebinska določila 
Za uresničevanje športnih programov se iz 
sredstev proračuna Občine Tabor sofinancirajo 
naslednje vsebine: 
a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok: 
- sofinanciranje stroškov izvajanja programa 
Zlati sonček, Planinska šola, 
- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, 
ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci; 
b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj 
športno-rekreativne vadbe: 
- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, 
kolesarstev in pohodništev; 
c) strokovno izpopolnjevanje: 
- sofinanciranje kotizacij, 
č) kakovostni in vrhunski športi: 
- sofinanciranje stroškov udeležbe na 
tekmovanjih državnega in meddržavnega 
nivoja;  
d) športne prireditve: 
- sofinanciranje stroškov organizacije 
prireditve. 
 
IV. Končna določila 
1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje 
sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in 
obrazec vloge za vsebini pod točkama č in d je 
na voljo na Občini Tabor, Tabor 21, 3304 
Tabor. 
2. Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji 
rok za oddajo razpisne dokumentacije 
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25.03.2005 do 12 ure. Razpisna dokumentacija 
mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »Ne 
odpiraj!, JAVNI RAZPIS – ŠPORT«. 
Za vsebini pod točkama č in d se bodo 
upoštevale vloge oddane do porabe sredstev v 
proračunu (prioritetno se upoštevajo glede na 
datum prispelosti). 
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v 
skladu z Merili za vrednotenje programov 
športa, ki se sofinancirajo iz občinskega 
proračuna (Uradni list RS, št. 137/04). 
5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na 
naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 
6. Dodatne informacije vam bo posredovala 
Lilijana Štor v času uradnih ur Občine Tabor 
(ponedeljek, sreda, petek) ali po tel: 03 705 70 
82. 

     
 Občina Tabor 

_____________________________________ 
 
 
Skupaj postavimo temelje prostorske 

ureditve občine Tabor! 
 
Boste potrebovali nove zazidljive površine? 
Imate druge predloge, pripombe, cilje…? 
Izkoristite možnost za skupno reševanje 
prostorske ureditve občine Tabor! 
 
Že v prejšnjem Informatorju smo vas 
seznanili, da občina pričenja  z izdelavo 
Prostorskega reda, ki bo nadomestil Prostorske 
plane in Prostorsko ureditvene pogoje. Kar 
nekaj občanov je po sprejemu Prostorskih 
planov in Prostorskih ureditvenih pogojev 
prišlo na občino s pobudo o spremembah 
planov. Zato je prav, da od samega začetka 
sodelujete v postopku sprememb prav vi, dragi 
občani in občanke. 
 
V ta namen vam v prilogi pošiljamo anketni 
vprašalnik, ki je anonimen. Oddali ga boste 
lahko v pripravljeno skrinjico, ki bo na 
Občini Tabor. 
 
Za vaše sodelovanje in pomoč pri ustvarjanju 
prihodnosti občine Tabor se vam 
zahvaljujemo. 
 

Lilijana Štor 
Občinska uprava 

_____________________________________ 
 

Evidenčna prijava za prireditev 
Talenti Tabora 

 
V okviru praznovanja občinskega praznika 
Občine Tabor (21. do 24. aprila 2005) bomo 
organizirali prireditev »Odkrivamo talente 
Tabora – Pokaži, kaj znaš«. 
 
Prireditev bomo organizirali, če bo dovolj 
prijav! Leta niso pomembna! Ni pomembno, 
kaj znaš, temveč da imaš pogum, to vsem 
pokazati. 
 
Evidenčna prijava 
Prijavljam se: 
a) posamično,                 1) petje, 
b) skupinsko,                  2) instrument,   
                                       3) ročne spretnosti, 
                                       4) drugo:_________  . 
 
 
Ime: 
Priimek: 
Kontaktni naslov: 
Podpis: 
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________ 

 
Akcija čiščenja okolja v letošnjem 

letu 
 
Akcija zbiranja večjih kosovnih odpadkov bo 
letos potekala od 14. do 23. marca. Občane 
prosimo, da pregledajo spodnjo tabelo in na 
mestu, kjer jim je kontejner najbližji, odložijo 
vsa večja bremena, ki so jim nabrala med 
letom. 
 
Čistilna akcija, na katero so vabljena vsa 

društva občine Tabor, bo potekala 19. 
marca 2005 od 8. do 12. ure. 

 
Po akciji so vsi udeleženci vabljeni na 
tradicionalni golaž. O podrobnostih se bomo 
pravočasno dogovorili s predstavniki društev. 
Namen akcije je, tako kot vsa zadnja leta, 
očistiti obrežja vodotokov, gozdove v državni 
lasti in vse druge javne površine. Za gozdove v 
zasebni lasti so dolžni poskrbeti lastniki sami, 
saj vse prevečkrat opažamo, da se v njih 
pojavlja kopica stvari, ki tja ne sodijo 
(plastične kante za bencin, olje ipd.). 
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Dobili smo precej prijav za odvoz starih 
bremen – odsluženih avtomobilov. Ker še od 
ministrstva nismo prejeli odgovora, vam še ne 
moremo sporočiti datuma odvoza.  
 
Vsakega posameznika, ki se je prijavil, bomo 
pravočasno obvestili o odvozu.  
 

 
Obveščamo vas tudi, da se še vedno lahko 
prijavite za odvoz odsluženega avtomobila pri 
Vidu Pozniču, tel. 040-490-711. 
 

 
 

SEZNAM STOJNIH MEST ZA ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V ČISTILNI AKCIJI 
OD 14. DO 23. MARCA 2005 

 
Zap. 
št. 

 
Stojno mesto 

Velikost 
kontejn. v m3

Datum 
postavitve 

Datum 
odvoza 

1. Tabor (Dom krajanov, Tabor 25) 20 14.3. 16.3. 
2. Ojstriška vas (gasilski dom) 20 14.3. 16.3. 
3. Kapla (Gorjakovo, Pustoslemšek, 

Kapla 23) 
 

15 
 

14.3. 
 

16.3. 
4. Kapla (gasilski dom) 20 16.3. 18.3. 
5. Pondor (pri lipi) 20 16.3. 18.3. 
6. Črni Vrh-Dol (Albijani-križišče, 

Črni Vrh 31) 
 

15 
 

16.3. 
 

18.3. 
7. Loke (pri stari šoli) 20 18.3. 21.3. 
8. Tabor (Dom krajanov, Tabor 25) 20 18.3. 21.3. 
9. Črni Vrh (križišče pri Cestnik, 

Črni Vrh 14) 
 

15 
 

18.3. 
 

21.3. 
10. Miklavž (pri Rak, Miklavž 11) 15 21.3. 23.3. 

Vid Poznič 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Občinska knjižnica Tabor 
 
V mesecu februarju je Knjižnica Tabor zopet 
pričela delati s polno paro. Tako smo 5. 
februarja v prostorih Občine Tabor organizirali 
potopisno predavanje Mareta Cestnika z 
naslovom »Za otroke Šri Lanke«. Izkupiček od 
te prireditve je Mare Cestnik namenil otrokom, 
prizadetim ob divjanju cunamijev konec 
preteklega leta v Aziji. Uspelo nam je zbrati 
lepo vsoto in v Maretovem imenu se 
zahvaljujemo vsem, ki ste se udeležili 
predavanja. V februarju, pa tudi že prej, smo v 
knjižnici pridobili kar nekaj novih naslovov. 
Letošnje leto smo se potrudili in pravočasno 
priskrbeli kataloge za maturo za srednješolce. 
Poleg teh imamo nekaj novih DVD-jev, 
potopisnih, kriminalnih romanov. Nismo 
pozabili tudi na najmlajše, saj smo dobili 
veliko novih slikanic. 
 

SEZNAM NEKATERIH NOVOSTI: 
1. Something's gotta give = Ljub#                 
2004- eng# video DVD,   
2. Gospodarsko poslovanje 5 : [u# Schneider, 
Wil# 1995  slv# učbenik,     
3. Gospodarsko poslovanje 4, Sre# Schneider, 
Wil# 2003  slv# učbenik,     
4. Gospodarsko poslovanje 3, Sre# Schneider, 
Wil# 2003  slv# učbenik,   
5. Gospodarsko poslovanje 1, Sre# Schneider, 
Wil# 2003  slv# monograf.,   
6. Gospodarsko poslovanje 2, Sre# Schneider, 
Wil# 2003  slv# učbenik,     
7. Vike Viking, Velika preizkušn# Jonsson, 
Runer  2004  slv# elektronsk,  
8. House of sand and fog = Hiša #                 
2003- eng# video DVD,   
9. Osnove heraldike in istovetno# Stanič, 
Rinald# 2004  slv# monograf.,   
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10. Čo Oju - 8201 m : prva odprav# Grošelj, 
Viki   2002  slv# monograf.,   
11. Alfa 2 : zbirka nalog za mate# Brilej, 
Roman   2004  slv# učbenik,    
12. Alfa 3 : zbirka nalog za mate# Brilej, 
Roman   2003  slv# učbenik,     
13. Alfa 4 : zbirka nalog za mate# Brilej, 
Roman # 2004  slv# učbenik,   
14. Alfa 1 : zbirka nalog za mate# Brilej, 
Roman # 2004  slv# učbenik,    
15. Veliki dnevi, Belak, Stane    1997  slv# 
monograf.,   
16. Formula za srečo ali Kako nas#                 
2003  slv# zbornik,     
17. Zgodovina na maturi 2005 : [m# Pavliha, 
Boris  2004  slv# priročnik,   
18. Fizika za srednješolce. 1, Gi# Kladnik, 
Rudolf 2004  slv# učbenik,     
19. Matematika, Priprava na maturo Mihelič 
Erbežn# 2001  slv# učbenik,     

20. Jutra v Mehiki ; Mornings in # Lawrence, 
Davi# 1998  slv# dokumentar,  
21. Cesar ; Cesarz Kapuściński, R# 1999  slv# 
dokumentar,  
22. Čar grške pokrajine : izbor p# 
Kazantzakes, N# 2002  slv# roman,       
23. Strogo zaupno po Siciliji : p# Gradišnik, 
Bra# 2004  slv# dokumentar,  
24. Hitlerjev papež : manj znana # Cornwell, 
John  2002  slv# monograf.,   
25. Opus dei : njihovo kraljestvo# Hutchison, 
Rob# 2002  slv# monograf.,   
26. Mož, ki je napovedal vojno Am# 
Bodansky, Yoss# 2002  slv# monograf..   
 
Naj vas opozorimo, da je vpis za otroke do 18. 
leta BREZPLAČEN! 
Zimske urice so primeren čas za kakšno dobro 
knjigo, ki jo dobite pri nas! 

      
  Uroš in Barbara 

 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Ukrepi kmetijske politike v letu 2005 
 
V uradnem listu Republike Slovenije je bila 
4.2.2005 objavljena Uredba o plačilih za 
ukrepe Programa razvoja podeželja 2004 – 
2006 za leto 2005, ter uredbe o neposrednih 
plačilih za goveje in telečje meso, neposrednih 
podporah za ovce in koze, neposrednih plačilih 
za pridelovalce določenih poljščin, o mlečni 
premiji in dodatnem plačilu za mleko. 
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike 
za leto 2005 pa bo izšla v uradnem listu v tem 
tednu. Upravičenci do pomoči za ukrepe 
kmetijske politike so kmetijska gospodarstva 
na območju Republike Slovenije. Zahtevke 
vlaga nosilec kmetijskega gospodarstva, ki 
lahko vloži zbirno vlogo le za eno kmetijsko 
gospodarstvo. Če kmetijsko gospodarstvo želi 
spremembo nosilca kmetijskega gospodarstva 
v letu 2005, mora to urediti pred oddajo zbirne 
vloge, ali najkasneje do 15. maja 2005 na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano na Registru kmetijskih gospodarstev. 
Nosilci kmetijskih gospodarstev, vključno z 
nosilci planin in skupnih pašnikov, ki bodo v 
letu 2005 uveljavljali kakršenkoli ukrep 
kmetijske politike morajo od 1. aprila 2005 do 
15. maja 2005  na Agencijo za kmetijske trge 

in razvoj podeželja posredovati izpolnjene 
osnovne podatke o kmetijskem gospodarstvu: 
obrazec A, B in C. Poleg teh obrazcev je 
novost v letošnjem letu tudi oddaja obrazca B1 
(oddaja/nabava živinskih gnojil za leto 2005). 
Obvezana je tudi priloga izris prijavljenih 
kmetijskih zemljišč z označitvijo enot 
dejanske rabe ter poljih in navedbo vrst 
kmetijskih rastlin.  Zbirno vlogo za leto 2005 
sestavljajo razen osnovnih obrazcev in izrisa 
prijavljenih kmetijskih zemljišč še sledeči 
zahtevki, ki se vlagajo na predpisanih 
obrazcih:  
- Zahtevek za pomoči na površino za leto 

2005 na obrazcu D, 
- Zahtevek za premijo za krave dojilje in 

dodatno nacionalno premijo za leto 2005, 
- Zahtevek za ekstenzifikacijsko premijo na 

obrazcu A, 
- Zahtevek za ekstenzifikacijsko plačilo za 

krave molznice 005,  
- Zahtevek za mlečno premijo in dodatno 

plačilo za mleko na obrazcu A, 
- Zahtevek za ukrepe SKOP na obrazcu D, 
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- Zahtevek za izravnalna plačila za območja 
z omejenimi dejavniki za kmetijsko 
dejavnost na obrazcu D. 

Novost letošnjega leta je elektronski vnos 
vlog, ki bo potekal na Kmetijski svetovalni 
službi na Izpostavah KGZS. 
 
Uredba o neposrednih plačilih za pridelovalce 
določenih poljščin določa neposredna plačila 
na površino za žita, oljnice, stročnice, lan in 
konopljo (gojeno za vlakna), obvezno in 
prostovoljno praho, oljne buče ter pomoč za 
stročnice in energetske rastline. Ta uredba 
ureja tudi upravičena zemljišča in zamenjavo 
upravičenosti kmetijskih zemljišč za 
neposredna plačila za poljščine. Višina 
neposrednih plačil za žita, oljnice, stročnice in 
površine v prahi je 71.511 SIT/ha, za oljne 
buče je 57.500 SIT/ha. Strnjena površina 
posamezne poljščine mora biti najmanj 0,1 ha, 
najmanjša skupna površina za uveljavljanje 
neposrednih plačil na površino pa vsaj 0,3 ha. 
Obvezna praha se mora izvajati na najmanj 
10% površin, ki so predmet neposrednega 
plačila za poljščine, če pridelovalec vloži 
zahtevek za neposredna plačila za poljščine, na 
površini, ki je enaka ali večja od 17,45 ha.  
  
Uredba o neposrednih plačilih za goveje in 
telečje meso določa podrobna pravila za 
dodeljevanje posebnih premij, premij za krave 
dojilje in individualni pravic, 
ekstenzifikacijskega plačila, klavnih premij in 
dodatnih plačil. Posebna premija se dodeli ob 
zakolu živali ali ob odpremi v drugo državo 
članico, ali ob izvozu v tretjo državo. Višina 
posebne premije za bika je 44.831 SIT/žival. 
Višina klavne premije za klavno govedo je 
17.168 SIT/žival, za klavna teleta je 10.703 
SIT/žival in višina dodatnega plačila je 5.301 
SIT/žival. Klavna teleta so lahko stara največ 8 
mesecev in imajo 300 kg žive teže. Zahtevki 
za posebno premijo, klavno premijo in 
dodatno plačilo se vlagajo za obdobje od 1. 
januarja do 30. aprila 2005 v roku od 15. maja 
do 31. maja 2005. Zahtevke za premijo za 
krave dojilje in dodatno premijo upravičenci 
vlagajo od 1. aprila do 15. maja 2005. Višina 
premije za kravo dojiljo v letu 2005 znaša 
42.919 SIT/žival. Obvezna reja živali, za 
katere uveljavljate premije, je 6 mesecev. 
Novost v letu 2005 je zgornja meja 
individualnih premijskih pravic, ki jih 
upravičenec prejme na podlagi odločbe 

Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
Število individualnih pravic je enako številu 
odobrenih premij za leto 2004, znižano za 
nacionalno rezervo v višini 2%. Vsak 
upravičenec mora dodeljeno individualno 
število pravic vsako leto izkoristiti v 90%. 
Izjema so upravičenci  z do 7 pravicami. 
Neizkoriščene pravice gredo v nacionalno 
rezervo in so na voljo mladim, novim in 
ostalim kmetom. Pravice iz nacionalne rezerve 
lahko upravičenec dobi na podlagi zahtevka za 
najmanj  3 in največ 20 pravic. Zahtevki za 
dodelitev pravic iz nacionalne rezerve se 
vlagajo od 1. aprila do 15. maja 2005. Pravice 
lahko upravičenci prenesejo trajno ali jih dajo 
v zakup skupaj s kmetijskim gospodarstvom 
od 2. oktobra 2005 do 31. marca 2006. 
Uredba o neposrednih podporah za ovce in 
koze določa pravila za dodeljevanje premij, 
dodatnih premij in dodatnih plačil za ovce in 
koze. Zahtevek je možno vlagati za najmanj 10 
živali in največ takšno število živali, kot mu je 
dodeljena individualna zgornja meja 
premijskih pravic za ovco oziroma kozo. 
Število premijskih pravic je enako številu 
odobrenih premij za ovce in koze v letu 2004, 
znižano za nacionalno rezervo. Upravičenci 
morajo vsako leto v času 100 dnevnega 
obdobja obvezne reje (od 1. maja do 8. 
avgusta) izkoristiti vsaj 90 % dodeljenih 
pravic. Upravičenci do dodatnih premij in 
dodatnega plačila so kmetijska gospodarstva, 
ki ležijo v območjih z omejenimi dejavniki ali 
imajo najmanj 50% površin v teh območjih. 
Višina premij je enaka kot v letu 2004, 
preračunana na veljavni tečaj EURA. Zahtevek 
za premijo za ovce in koze, dodatno premijo in 
dodatno plačilo za leto 2005 ni sestavni del 
zbirne vloge, lahko pa se ga odda skupaj z 
vlogo. Rok za oddajo zahtevka je 30. april 
2005. 
 
V okviru Programa razvoja podeželja se bodo 
v letu 2005  izvajali naslednji ukrepi: 
- izravnalna plačila za območja z omejenimi 

možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
- kmetijsko okoljski ukrepi (SKOP), 
- zgodnje upokojevanje, 
- podpora izvajanju EU standardov. 
 
Do izravnalnih plačil za območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost, so 
upravičena kmetijska gospodarstva, katerih 
kmetijska zemljišča so vključena v seznam 
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območij z omejenimi dejavniki za kmetijsko 
dejavnost in obsega površina kmetijskih 
zemljišč v območjih OMD najmanj 1 ha. 
Upravičenec, ki uveljavlja plačila se obveže, 
da bo opravljal svojo kmetijsko dejavnost na 
območju OMD še najmanj pet let od prejema 
izravnalnega plačila za ta namen, prav tako se 
obveže, da bo kmetijska zemljišča obdeloval 
kot dober gospodar in upošteval načela dobre 
kmetijske prakse. Višina izravnalnih za 
območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko 
dejavnost v letu 2005 znašajo:  
     -     gorsko višinska kmetijska gospodarstva 
48.330 SIT/ha, 

- strma kmetijska gospodarstva 41.329 
SIT/ha, 

- gričevnato hribovita kmetijska 
gospodarstva 33.994 SIT/ha. 

 
V okviru Slovensko kmetijskega okoljskega 
programa se v letu 2005 izvaja 21 ukrepov. 
Kmetijsko gospodarstvo, ki uveljavlja plačila 
za ukrepe SKOP mora izvajati načela dobre 
kmetijske prakse pri gnojenju, dobre kmetijske 
prakse varstva rastlin, načela dobrega 
gospodarja in dobrobit živali. Minimalna 
velikost enote rabe za en ukrep je 0,1 ha, 
minimalna velikost kmetijskega zemljišča na 
kmetijskem gospodarstvu za en ukrep je 0,3 
ha. Kmetijska gospodarstva, ki bodo 
uveljavljala plačila za ukrep Košnja strmih 
travnikov, morajo imeti opravljeno meritev 
nagiba travnikov in dokumentacijo hraniti na 
kmetijskem gospodarstvu. 
 
Tako kot v letu 2004 se bo tudi v letu 2005 
izvajal ukrep Zgodnje upokojevanje. Novosti 
pri izvajanju tega ukrepa v letu 2005 so, da je 
prenosnik vsaj zadnjih pet let pokojninsko in 
invalidsko zavarovan kot kmet in je ves ta čas 

kmetoval in redno plačeval prispevke. Ukrep 
lahko uveljavlja tudi prenosnik, ki zaradi 
ekonomskih razlogov ni bil zavarovan kot 
kmet ali član kmečke družine, pri čemer 
katastrski dohodek v tem obdobju ni presegel 
260.000 SIT letno in prenosnik, ki ni v celoti 
izpolnjeval pogojev za upokojitev po 
nacionalni shemi in ga je ZPIZ zaradi delnega 
izpolnjevanja pogojev za upokojitev po 
nacionalni shemi upokojevanja obvestil o 
prekinitvi obveznosti plačevanja prispevkov. 
Ostali pogoji so enaki kot v letu 2004. 
Zahtevki se vlagajo do 31.12.2005. 
 
Vlaganje zahtevkov za izvajanje EU 
standardov na kmetijskih gospodarstvih v letu 
2005 je podobno kot v letu 2004. Kmetijsko 
gospodarstvo lahko vlaga zahtevke za 
izvajanje standardov nitratna direktiva, 
zdravstveno varstvo rastlin ter varnost in 
zdravje pri delu. Zahtevki za izvajanje 
standardov s prilogami, ki so obvezne za 
posamezni standard, se vlagajo od  1. aprila do 
15. maja 2005. Prav tako je v letošnjem letu 
možnost uveljavljanja plačil za prilagajanje 
standardu nitratna direktiva. Zahtevke  za 
uveljavljanje standardnih investicijskih 
stroškov lahko vlagate najkasneje do 1. 
avgusta 2005. 
 
Podrobnejše informacije o posameznih pogojih 
in ukrepih bodo predstavljene na predstavitvah 
ukrepov kmetijske politike, ki jih bomo 
pripravili kmetijski svetovalci ter v tedniku 
Kmečki glas in glasilu KGZS Zelena dežela. 
 
 

 Maja Klemen Cokan, univ. dipl. inž. kmet. 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Obvestilo 
 

Obveščamo vas, da bo redni letni občni zbor 
Planinskega društva Tabor v soboto, 5. marca 
2005, ob 19. uri, v prostorih sejne sobe 
Občine Tabor.  

Po občnem zboru bo organizirano žrebanje 
dežurstev na Zajčevi koči, hkrati bo možno 
plačati članarino za leto 2005. 
 

Vabljeni vsi člani in simpatizerji! 
 

Planinsko društvo Tabor 
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Obvestilo in vabilo 
 
Športno društvo TVD Partizan Vas ponovno 
poziva, da pokukate v svoje arhive, kjer se 
morebiti nahajajo fotografije s športnih in 
družabnih srečanj v preteklosti. Čas namreč 
nezadržno hiti in Šentjurski sejem, na katerem 
bo slovesna otvoritev brunarice, kjer se bodo 
nahajale vse te fotografije, se približuje. Torej 
še enkrat - pokukajte med svoje stare 
fotografije - morda se pa vendarle najde kaj 
zanimivega. Vse fotografije Vam bodo po 
izdelavi posnetka ustrezno vrnjene. Če se Vam 
bo nasmehnila sreča in najdete kaj uporabnega 
nas pokličite: 040/397-376 (Jernej Gregl), 

041/767-883 (Mitja Zupan) ali 041/238-717 
(Martina Terglav). 
 
Obveščamo Vas, da se organizirana vadba v 
telovadnici nemoteno odvija skozi vse zimske 
mesece. Posebej vabljene vse članice 
ŽENSKE REKREACIJE, da se nam pridružite 
ob SREDAH ZVEČER in sicer ob 19. uri - 
telovadba in ob 20. uri - plesna aerobika. 
Vabljene vse redne članice, sprejemamo pa 
tudi nove, ki se do sedaj, zaradi morebitnih 
obveznosti niste uspele odtrgati od doma.  
 
PRISRČNO VABLJENE! 
 

TVD Partizan Tabor 
_______________________________________________________________ 

Podpis pogodbe o opravljanju lokalne 
gasilske službe za leto 2005 

 
Pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne 
službe predstavnik Gasilske zveze Žalec, 
župan in predstavniki posameznih društev 
ponavadi podpišejo v drugem mesecu 
tekočega leta.  
 
Letos so pogodbo svečano podpisali v začetku 
februarja.  
 

 
 
Med podpisom pogodbe, foto T. K. 
 
S to pogodbo se občina obvezuje zagotavljati 
sredstva gasilskim društvom, predvidena s 
petletnim investicijskim programom. Za leto 
2005 znašajo ta nekaj manj kot sedem 
milijonov tolarjev oziroma štiri do pet 
odstotkov primarne porabe občinskega 
proračuna. S to pogodbo podpisniki tako 
uredijo vsebino, obseg, način, financiranje in 

druge pogoje za delovanje javne gasilske 
službe v občini.  
 
Za Gasilsko zvezo Žalec jo je podpisal 
predsednik Franci Skok, za Občino Tabor 
župan Vilko Jazbinšek, v imenu občinskega 
gasilskega poveljstva Ivan Derča, v imenu 
gasilskih društev so to storili predsednik PGD 
Ojstriška vas - Tabor Gregor Basle, predsednik 
PGD Loke Filip Tekavc in predsednik PGD 
Kapla – Pondor Srečko Pustoslemšek. 
 
Župan se je v svojem govoru vsem navzočim 
zahvalil za uspešno delovanje gasilske javne 
službe v preteklem letu, Franci Skok pa je 
vsem zaželel, da bi bilo opravljanje le-te v 
občini Tabor še naprej tako uspešno. 
 

Tatjana Kovče 
_____________________________________ 

 
Kulturni praznik 

 
V ponedeljek, 7. februarja smo prisostvovali 
zanimivemu kulturnemu dogodku -  prireditvi 
v počastitev 8. februarja – spomina na dan, ko 
je prenehalo biti srce našega 
najpomembnejšega pesnika Franceta Prešerna.  
 
V programu so sodelovali: 
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 Folklorna skupina KUD Grifon Šempeter, 
 Savinjski rogisti, 
 Moški pevski zbor Pevskega društva Tabor 
pod vodstvom Milana Kasesnika, 

 recitatorji: Nataša, Janko, Ksenija, Jože, 
Maja, Tini, Urška, 

 Mešani pevski zbor Pevskega društva Tabor 
pod vodstvom Milana Kasesnika, 

 slavnostni govornik: župan g. Vilko 
Jazbinšek, 

 solo pevca: Doris in Janko; na harmoniko ju 
je spremljal Milan , 

 povezovalka programa: Ksenija, 
 tehnična ekipa: Zdenko in Bojan, 
 cvetlični aranžma: Alen. 

 

 
Od zamisli, do izvedbe... 
 
Kdor posluša, vsak drugače pesmi njega sodi, 
eden hvali in spet drugi vpije: “Fej te bodi.” 
Jaz pa sama sem spoznala, da njegova mi je 
rima duš` na hrana. 
Ko se smejem in ko jočem in če tudi sama 
nočem... 
Vedno in povsod. 
France je tisti, ki se mi prikrade v misli. 
O ljubezni govori, kadar je tu in kadar mine, 
ljubezni, dragi moj – do tebe in do domovine. 
On je tisti, ki nam je to rimo dal, 
al` je delal, pil, ali pa vasoval... 
 
Prešerna lahko gledamo z zelo različnimi 
očmi. Vsi mu namreč priznavajo veličino, ki jo 
je ustvaril s svojimi deli, razumejo pa ga redki. 
Jaz sem v njegove poezije zaljubljena že od 
otroštva. (Hvala učiteljici, ki mi ga je znala 
predstaviti na tako ljub način!) Predsednik 
Pevskega društva je vedel za to mojo malo 
skrivnost  in dovolil je “da se poigramo malo 
po svoje”... 
 

 
 
Recitatorji Pevskega društva, foto M. V. 

...na podstrešju smo poiskali babičine stole in 
ogledalo, po pevskih vajah smo ob prijetnem 
druženju in ob prepevanju izdelali nageljne, z 
oken smo sneli asparaguse, poiskali primerno 
garderobo, prebrali izbrana besedila... 
recitatorski del je bil pripravljen. 
 
...pevci, ki smo predani glasbi, tej skriti 
radosti, se ji težko odrečemo. Če si vesel, 
poješ vesele pesmi, če se smejiš, se pesem 
smeje s teboj, če si zaljubljen, poješ 
ljubezenske pesmi, če si pijan, poješ pesmi 
pijancev,... poješ, če skozi meglo pogleda 
sonce  in te poljubi, če nov dan prinese novo 
rojstvo in te obogati... 
 
...slovenska ljudska pesem je izročilo naših 
prednikov, ki nam je dano v oskrbo in 
ohranitev. Za nas je kulturna vrednota, ki ima 
trajno ceno in globok pomen. Naši očetje, 
sosedi in strici jo ohranjajo in iz inštrumentov  
“pripihajo” zvoke, ki so za nas še posebej 
topli, domači. 
 
...ko govorimo o ljudskem izročilu, ne moremo 
mimo folklornih plesov. Povabili smo plesalce 
iz kulturnega društva Grifon. Radi plešejo 
vsepovsod po Sloveniji in marsikje v Evropi. 
Zakaj ne bi še sosedom pokazali iskrivosti 
izpod nabrušenih pet? 
 
...in kdo je tisti, ki se v občini največ srečuje s 
kulturo? Pomislili smo na gospoda, ki ima s 
kulturo vsak dan opravka,  predvsem s kulturo 
dialoga – imamo ga: g. župan!  
 
...vsi sodelujoči so se povezali v šopek, ki ga 
je s pentljo okrasila povezovalka Ksenija in 
tako je prireditev izzvenela do konca. 
 
Če se je kakšna ideja s prireditve dotaknila 
vaših src, naj bogati vaš jutri, vaš pogled na s 
soncem obsijano Krvavico, vaš “Dobro jutro” 
in “Dober dan” bližnjemu sosedu, vaš 
vsakdan! 
 

Prav prisrčno vas pozdravljam, 
Alenka Vrenko. 
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Sreča je tisti občutek navdušenja,    
ki te spreleti, ko se nekam odpraviš    

                                         brez trohice obžalovanja ali pomisleka.  
 
 
                                   ODPRAVITE SE, 

DRAGE ŽENE, MATERE, BABICE IN DEKLETA, 
V SOBOTO, 19. MARCA 2005, OB 19. URI  

                                NA PRIREDITEV, KI JE NAMENJENA PRAV VAM. 
                             S sabo pripeljite tudi svoje najdražje. 

 

Prireditev bo potekala v Domu krajanov Tabor, kjer se vam bodo s pesmijo, 
plesom… predstavili otroci iz vrtca Tabor ter učenci POŠ Tabor. 

 

Po končanem kulturnem programu boste lahko vse do jutranjih ur uživali  
ob zvokih ansambla »KRAJCARJI« in se ob njih prijetno zavrteli.  

Za pijačo bomo poskrbeli gasilci iz Lok. 
Da ne boste lačni, je poskrbljeno tudi za prehrano,  

ki si jo je potrebno predhodno naročiti. 
 

Bloki za večerjo bodo v predprodaji do četrtka, 17. 3. 2005: 
-  v Kmetijski preskrbi Tabor, 
-  v OŠ Tabor, pri ga. Manji Drnolšek, 
-  pri g. Lipetu Tekavcu (572-70-12), kjer je možno dobiti tudi vse dodatne   
informacije. 

 

VSTOP BO PROST. 
 

VABLJENI V ČIM VEČJEM ŠTEVILU! 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Loke 
 

 

Ljudje smo smešni. Trošimo denar, ki ga nimamo, da kupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo, in  
vse to zato, da bi naredili vtis na ljudi, ki jih ne maramo. (P. Kanižaj) 

 

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 . 


